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CUVÎNT ÎNAINTE

în ziua de 11 iulie 1987 populaţia lumii a atins cifra 
de 5 000 000 000. Supunînd atenţiei comunităţii interna
ţionale această dată memorabilă, O.N.U. atrăgea atenţia 
mai curînd asupra consecinţelor economice, sociale şi eco
logice pe care le generează creşterea impresionantă a 
populaţiei mondiale. Prilej de reflecţie, prilej de îngrijo
rare, şi nu unul de jubilare. Creşterea în sine a numărului 
populaţiei nu spune mare lucru dacă nu este raportată 
la resurse, la dezvoltarea economică, la mediul înconjură
tor, la diversitatea biologică a Terrei, căci dacă creşterea 
populaţiei în unele ţări este un fenomen pozitiv, stimu- 
lînd creşterea economică, în altele — în marea majoritate 
a ţărilor în curs de dezvoltare — o asemenea creştere 
exponenţială, depăşind frecvent rata de doi la sută anual, 
generează tensiuni şi consecinţe care pot afecta în perspec
tivă viitorul întregii planete.

Populaţia mondială, creşterea ei rapidă au devenit, 
în ultimele decenii, o problemă globală căreia i se caută 
explicaţii ştiinţifice şi i se propun strategii integrate. De 
altfel, creşterea demografică rapidă nu este un fenomen 
universal, ea este proprie ţărilor în curs de dezvoltare. 
Aşa-numita „explozie demografică” — creşterea accele
rată a populaţiei —, chiar dacă ritmul ei s-a încetinit în 
ultimii ani, va continua, graţie inerţiei demografice, să 
exercite, încă multă vreme, efectele sale. în schimb, 
populaţia ţărilor dezvoltate îşi are problemele sale, dato
rită ritmurilor tot mai lente de creştere, anunţînd creşterea 
zero şi declinul demografic, cu consecinţe insuficient stu
diate. Tot mai frecvent apare, în lucrările de specialitate, 
termenul de „implozie demografică”. Pe de altă parte, 
creşterea economică, consumul tot mai rapid al resurselor,
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afectează tot mai mult capacitatea de întreţinere a plane
tei. Şi aici, consecinţele au un caracter global, depăşind 
graniţele naţionale.

în  anul 1974, O.X.U. proclama „Anul Internaţional 
al Populaţiei” şi invita, pentru prima dată în istorie, toate 
statele lumii la un areopag internaţional, la Conferinţa 
Mondială a Populaţiei, ale cărei lucrări s-au desfăşurat 
în Bucureşti (august 1974). Pusă sub semnul raportului 
„populaţie-dezvoltare” şi adoptînd „Planul mondial de 
acţiune în domeniul populaţiei”, conferinţa a avut marele 
merit de a pune în lumină dimensiunile mondiale ale creş
terii populaţiei, interdependenţele dintre creşterea demo
grafică şi dezvoltare. Impactul asupra politicii economice 
şi demografice a statelor, asupra opiniei mondiale a fost 
deosebit de puternic. Conştientizarea problemei populaţiei 
la scară planetară este unul din cîştigurile cele mai impor
tante. Conferinţa Mondială din Mexic, în 1984, a întărit 
şi dezvoltat această conştiinţă. Dacă statele lumii s-au 
angajat să formuleze şi să implementeze politici tot mai 
cuprinzătoare în domeniul populaţiei şi dezvoltării, ştiin
ţele despre populaţie — in primul rînd, demografia — au 
făcut progrese considerabile în domeniul studierii tendin
ţelor demografice şi al explicării raportului lor cu cele 
sociale, economice şi ecologice. Concluziile cercetării 
ştiinţifice sînt tot mai mult folosite în fundamentarea 
deciziilor politice.

în anul Conferinţei Mondiale a Populaţiei de la Bucu
reşti, numărul populaţiei mondiale ajunsese la 4 miliarde 
de locuitori. Adaosul de noi miliarde de locuitori este o 
tendinţă recentă. Primul miliard a fost atins în primele 
decenii ale secolului al XlX-lea; al doilea, în 1927, al 
treilea, în 1960, al patrulea, în 1974, al cincilea, în 1987. 
Estimaţiile prospective ale G.X.U. ne încredinţează că 
înainte de încheierea secolului al XX-lea, populaţia lumii 
va ajunge la 6 miliarde; al şaptelea miliard, in anul 2010, 
al optulea, în anul 2022... Stabilizarea populaţiei mon
diale, la o cifră de circa 10 miliarde locuitori, se va produce 
la începutul secolului al XXII-lea.

Şi mai plastic, apare dimensiunea creşterii populaţiei 
lumii din cifrele de mai jos. în anul 1974, cînd apărea 
cartea „Populaţia mondială” a autorului prezentei lucrări, 
numărul ei era de 4 miliarde de locuitori; la începutul anu
lui 1989, cifra a ajuns la 5 123 000 000, deci o creştere cu
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1123 000 000. Aşadar, sporul mediu anual a fost de apro
ximativ 83—84 milioane locuitori, ceea ce înseamnă că 
în fiecare zi populaţia sporeşte cu 220 000 de locuitori 
sau cu aproape 9 000 de locuitori pe o ră .. .Dacă adăugăm 
că ritmul de consum al resurselor şi de deteriorare a echili
brului ecologic este mult superior creşterii populaţiei, 
putem intui ceva mai clar dramatismul acestor procese.

Datoria omului de ştiinţă este de a aduce o contribu
ţie — oricît de modestă — la înţelegerea uneia din pro
blemele fundamentale ale contemporaneităţii: problema 
populaţiei mondiale. Un asemenea scop urmăreşte şi lucra
rea de faţă. Bazată în principal pe informaţia furnizată 
de O.X.U. şi organismele sale specializate — anuare 
demografice, rapoarte, studii, prognoze —, prelucrate şi 
sistematizate după criterii ştiinţifice, cartea năzuieşte să 
ofere cititorilor din ţara noastră’, atît de interesaţi în pro
blemele globale, un tablou obiectiv al tendinţelor demo
grafice mondiale, diferenţiate pe continente, mari regiuni 
şi pe ţări. Analizei situaţiei recente îi urmează o succintă 
trecere în revistă a perspectivelor, cu orizontul 2000 şi 
2025. Pentru a completa tabloul general, se dau în conti
nuare elemente despre teoriile privind populaţia şi dezvol
tarea, precum şi informaţia despre politicile demografice 
pe glob.

Concepută în felul acesta, lucrarea noastră oferă in
formaţia necesară pentru cunoaşterea populaţiei mondiale, 
a unor subpopulaţii cum ar fi populaţia urbană şi rurală, 
populaţia activă, principalele relaţii dintre populaţie, 
resurse şi mediul înconjurător. Mai mult, autorul speră ca 
informaţiile prezentate să invite cititorii la reflecţii, pe 
marginea uneia din problemele cele mai importante ale 
lumii contemporane.

AUTORUL
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PA E TEA ÎNTÎI

TENDINŢE DEMOGRAFICE CONTEMPORANE

j

Populaţia Terrei a fost, la începutul anului 1989, de 
5 123 000 000; suprafaţa uscatului globului pămîntesc, 
relativ constantă, este de 135 793 000 kmp. Rezultă aşa
dar o densitate de 37 locuitori pe kmp.

La acest nivel de maximă generalitate apar cîteva 
probleme preliminare ce se cer neîntîrziat lămurite. Este 
populaţia lumii doar un agregat statistic, rezultat al unor 
însumări succesive ale numărului populaţiei continentelor, 
marilor regiuni şi ale ţărilor? Are populaţia mondială 
caracterul unui suprasistem, înzestrat cu caracteristici 
proprii unui sistem mare : structuri, intrări, ieşiri, cone
xiuni inverse, comportamente, mecanisme de autoreglare 
sau de conducere ? Nu mai puţin firească este întrebarea : 
pe ce baze se afirmă că populaţia lumii are numărul pe care 
îl întâlnim în diferite publicaţii, în primul rînd, în sursele 
statistice ale O.N.U. ?

Fără îndoială, numărul populaţiei mondiale apare, 
în primul rînd, ca un agregat, ca o sumă a populaţiilor 
foarte diverse care ocupă suprafaţa Terrei. Pînă nu de 
mult, cele mai multe populaţii naţionale aveau caracterul 
unor sisteme închise. Dinamica lor era condiţionată de 
doi factori, de cele două componente ale mişcării naturale : 
naşterile şi decesele. Treptat însă, aceste sisteme au ajuns 
în contact între ele, influenţîndu-se prin mecanisme tot 
mai complexe, în aşa fel încît populaţiile naţionale au 
ajuns subsisteme în cazul unui suprasistem uriaş care este 
populaţia mondială. Procesul este similar cu cel de for
mare a economiei mondiale. Migraţia internaţională este 
un fenomen global tipic contemporaneităţii .Mortalitatea.,

16V.TREBICI



ea însăşi, nu poate fi concepe 
proces global, O epidemie de v 
ori, depăşeşte graniţele naţion?v

Mortalitatea infantilă, foa* 
curs de dezvoltare, are o dim
factorii care o determină 
tentei sanitare etc. — cit 
internaţionale.

Strategiile sanitare, atît de 
nii, în combaterea morbidităţi^ A 
pe anumite cauze, au prin excev 
însăşi fertilitatea este determip b C 
culturale care transgresează fp \b  
mai vorbim de acţiunile de pîayio^ 
ori realizate în condiţiile coo^vf 
partizarea teritorială a popul* v b  
geografică şi agricolă sînt elempijV,
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PARTEA ÎRTÎI
TENDINŢE DEMOGRAFICE CONTEMPORANE

Populaţia Terrei a fost, la începutul anului 1989, de 
5 123 000 000 ; suprafaţa uscatului globului pămîntesc, 
relativ constantă, este de 135 793 000 kmp. Rezultă aşa
dar o densitate de 37 locuitori pe kmp.

La acest nivel de maximă generalitate apar cît-eva 
probleme preliminare ce se cer neîntîrziat lămurite. Este 
populaţia lumii doar un agregat statistic, rezultat al unor 
însumări succesive ale numărului populaţiei continentelor, 
marilor regiuni şi ale ţărilor? Are populaţia mondială 
caracterul unui suprasistem, înzestrat cu caracteristici 
proprii unui sistem mare : structuri, intrări, ieşiri, cone
xiuni inverse, comportamente, mecanisme de autoreglare 
sau de conducere? Au mai puţin firească este întrebarea : 
pe ce baze se afirmă că populaţia lumii are numărul pe care 
îl întâlnim în diferite publicaţii, în primul rind, în sursele 
statistice ale O.A.U. ?

Fără îndoială, numărul populaţiei mondiale apare, 
în primul rînd, ca un agregat, ca o sumă a populaţiilor 
foarte diverse care ocupă suprafaţa Terrei. Pînă nu de 
mult, cele mai multe populaţii naţionale aveau caracterul 
unor sisteme închise. Dinamica lor era condiţionată de 
doi factori, de cele două componente ale mişcării naturale : 
naşterile şi decesele. Treptat însă, aceste sisteme au ajuns 
în contact între ele, influenţîndu-se prin mecanisme tot 
mai complexe, în aşa fel încît populaţiile naţionale au 
ajuns subsisteme în cazul unui suprasistem uriaş care este 
populaţia mondială. Procesul este similar cu cel de for
mare a economiei mondiale. Migraţia internaţională este 
un fenomen global tipic contemporaneităţii.Mortalitatea.,
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ea însăşi, nu poate fi concepută altminteri decît ca un 
proces global. O epidemie de pildă, de cele mai multe 
ori, depăşeşte graniţele naţionale.

Mortalitatea infantilă, foarte înaltă în unele ţări în 
curs de dezvoltare, are o dimensiune mondială atât prin 
factorii care o determină — foametea, insuficienţa asis
tenţei sanitare etc. — cit şi prin necesitatea cooperării 
internaţionale.

Strategiile sanitare, atît de eficiente în ultimele dece
nii, în combaterea morbidităţii şi reducerea mortalităţii 
pe anumite cauze, au prin excelenţă acest caracter global, 
însăşi fertilitatea este determinată de circulaţia modelelor 
culturale care transgresează frontierele ţărilor, ca să nu 
mai vorbim de acţiunile de planificare familială, de multe 
ori realizate în condiţiile cooperării internaţionale. Re
partizarea teritorială a populaţiei naţionale, densitatea 
geografică şi agricolă sînt elemente cu semnificaţii globale. 
Dacă trecem de la populaţie, ca sistem demografic relativ 
autonom, la mediul înconjurător, la conexiunile şi inter
dependenţele dintre ele, avem clară imaginea legăturilor 
care integrează toate într-un sistem global. Aceeaşi idee 
sugerează influenţa pe care o exercită sistemul economie 
mondial asupra populaţiei ţărilor şi, deci, asupra populaţiei 
mondiale. Terra este una singură, mediul înconjurător 
este şi el unic, populaţia lumii este aşadar un sistem a 
cărui funcţionare interesează toate ţările, ca şi întreaga 
comunitate mondială.

Este deci indispensabil să ne obişnuim cu ideea că 
problemele populaţiei mondiale au un caracter global, 
adăugîndu-se celorlalte probleme care au dobîndit un 
statut global. Toate sînt legate între ele ! Creşterea accele
rată a populaţiei în unele regiuni şi ţări, ca şi încetinirea 
ritmului de creştere, simptomele de scădere a numărului 
populaţiei, îmbătrînirea demografică a populaţiei din 
mai toate ţările dezvoltate, au dimensiuni şi implicaţii 
mondiale. Corolarul acestei viziuni globaliste şi integratoare, 
pe planul acţiunii practice, sînt strategiile globale, elabo
rate de O.N.U., instituţiile sale specializate, cu sprijinul 
activ al tuturor statelor lumii.

Concepţia amintită mai sus, afirmată tot mai larg, 
în ultimii ani, trebuie să ducă la instaurarea solidarităţii 
mondiale a oamenilor de pe toate continentele şi din toate 
ţările, la crearea conştiinţei universale a răspunderii oame-

t — c. U t
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nilor, a factorilor de decizie politică, a comunităţii inter
naţionale pentru soarta planetei noastre, pentru destinul 
omenirii, pentru soluţionarea problemelor globale.

Procesul de conştientizare a acestor probleme este faci
litat de îmbogăţirea informaţiei statistice privind populaţia 
şi fenomenele demografice, de perfecţionarea metodelor 
de analiză a interdependenţelor dintre populaţie, societate, 
economie şi ecologie. Progresele sub acest raport sînt con
siderabile. Cu cîteva decenii în urmă doar ţările dezvoltate 
deţineau o informaţie fiabilă şi completă bazată în special 
pe recensăminte ale populaţiei şi sisteme de înregistrare 
a actelor de stare civilă. Treptat, ţările în curs de dezvol
tare, în marea lor majoritate, au început să efectueze recen
săminte, cu sprijinul O.N.U. şi cooperarea ţărilor dezvol
tate. în felul acesta, informaţia statistică fundamentală 
acoperă o parte tot mai importantă a populaţiei mondiale. 
O importanţă deosebită în acest sens l-a jucat recensămîn- 
tul populaţiei din Eepublica Populară Chineză, din 1982. 
Populaţia acestei ţări deţine circa o cincime din populaţia 
lumii. Ţări în curs de dezvoltare, în care nu se efectuase 
nici un recensămînt, au trecut şi ele la organizarea recensă- 
mintelor în anii 1960, 1970 şi 1980.

Organizarea statisticii stării civile — cea de a doua 
componentă a informaţiei demografice — se desfăşoară 
ceva' mai greu. Pentru a suplini această lipsă, se organi
zează frecvent anchete prin sondaj, cu eşantioane reprezen
tative la scară naţională. Tehnicile de sondaj au ajuns la 
un înalt grad de perfecţiune, graţie progreselor înregistrate 
de statistica matematică.

O importanţă de prim ordin l-a jucat Ancheta Mon
dială a Fertilităţii (World Fertility Survev — W.F.S.). 
între cele două conferinţe mondiale ale populaţiei — 
Bucureşti (1974) şi Mexic (1984) s-au efectuat şi s-au publi
cat rezultatele anchetelor pentru 40 de ţări în curs de dez
voltare şi 21 ţări dezvoltate. Atît organizarea lor, cît şi 
prelucrarea şi analiza datelor au respectat criterii unitare, 
asigurîndu-se comparabilitatea internaţională. Acolo unde 
nu s-au putut organiza asemenea anchete, s-au folosit 
metode statistico-matematice foarte elaborate, permiţînd 
estimarea parametrilor demografici. Uneori, s-a practicat 
metoda analogiei, extinzîndu-se asupra ţărilor care nu 
aveau informaţii statistice datele relativ fiabile ale ţărilor 
învecinate, în contexte social-economice si culturale simi

18V.TREBICI



lare. Asemenea metode au fost elaborate de specialişti, 
precum şi C. Chandrasekaran, W. Brass, J. Bourgeois- 
Pichat, A. Komaniuc, A. J. Coaie şi mulţi alţii, ale căror 
contribuţii au îmbogăţit metodologia statistică şi demo
grafică.

Precizările de mai sus sînt necesare pentru a cunoaşte 
calitatea şi gradul de fiabilitate a datelor statistice. Ofi
ciul de statistică şi Divizia de Populaţie ale OJST.TT. elabo
rează şi publică date pentru circa 210 „entităţi politice” 
ale lumii, din care 159 reprezintă statele-membre ale 
OJST.U. Proiectările demografice — ultimele din 1986. pe 
baza situaţiei din 1984, cu orizontul 2025 — se referă la 
aceleaşi „entităţi politice”. Date mai detaliate se publică 
pentru 151 de ţări.

Aşadar, utilizatorii informaţiei demografice O.X.U. 
trebuie preveniţi asupra caracterului datelor publicate: 
date certe, estimaţii etc. De altfel, „Anuarul demografic
O.N.U.” (ediţia cea mai recentă 1986, publicată în 1988) 
face precizările necesare în legătură cu calitatea datelor.
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CAPITOLUL I

POPULAŢIA LUMII DE ASTĂZI

Pe baza surselor O.N.U. şi amintindu-ne precizările 
de mai sus, vom prezenta tabloul demografic mondial de 
astăzi. La 11 iulie 1987, populaţia lumii a ajuns la cifra 
de 5 000 000 000 („Ziua celor 5 miliarde”, proclamată 
ca atare de O.N.U.); la 1 ianuarie 1989 cifra estimată de
O.N.U. a fost de 5 123 000 000 de locuitori. Aceasta este 
cifra de maximă agregare care — vom vedea cur în d — 
cuprinde o mare varietate de situaţii pe continente, mari 
regiuni şi pe ţări. La nivelul cel mai general, interesează 
numărul populaţiei, ritmul sau rata de creştere, precum 
şi densitatea geografică. Ne vom referi în special la perioa
da începînd cu anul 1950. Keamintim că populaţia globului 
pământesc a atins cifra de 2 000 000 000 în anul 1927, 
3 000 000 000 în 1960, 4 000 000 000 în 1974, 5 000 000 000 
în 1987. Caracteristic pentru ultimele patru decenii este 
ritmul foarte rapid de creştere a populaţiei, fără precedent 
în istoria omenirii.

Pentru perioada 1950—1990, populaţia a evoluat 
astfel: 1

în cei 40 de ani (1950—1990) populaţia mondială creşte 
cu 2 730 000 000 locuitori; sporul mediu anual a fost de 
68 000 000 de locuitori, iar rata medie anuală de creştere 
a fost, în aceeaşi perioadă, de 1,85%. în medie, ritmul de 
creştere s-a dublat şi chiar s-a triplat faţă de perioada 1900 
—1950. Se va remarca că subperioada cu rata de creştere 
cea mai mare este 1965—1970, cînd aceasta a ajuns la

1 World Population Trends and Policies, 1987. Monitoring Report 
(Population Studies, No. 103), United Nations, New York, 1988. World 
Population Prospects, Estimates and Projections as assessed in 1984 (Popu

lation Studies, No. 98), United Nations, New York, 1986. Demographic 
Yearbook (Annuaire démographique), 1986, United Nations, New York,1988.
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Tabelul nr. 1

Populafia lumii, sporurile medii anuale şi ratele medii de creştere, 1950— 
— 1990 (pentru 1985—1990, varianta medie)

Anul
Numărul

populaţiei
(milioane)

Perioada
Rata medie 
de creştere

(%)

Sporul mediu 
anual 

(milioane)

1950 2516 1950—1955 1 ,79 47
1955 2751 1955-1960 1 ,86 54
1960 3019 1960—1965 1 ,99 63
1965 3335 1965—1970 2,04 72
1970 3693 1970-1975 1 ,97 77
1975 4076 1975—1980 1 ,75 75
1980 4450 1980-1985 1 .67 77
1985 4837 1985—1990 1 ,63 82
1990 5246

2,04%. în anii următori rata este mai redusă : 1,63% în 
cincinalul 1985—1990. Potrivit proiectărilor demografice 
ale O.iST.U., rata va continua să se micşoreze, ajungînd la 
0,96% în anii 2020—2025. Sporul anual va fi totuşi ridicat: 
77 000 000 de locuitori pe an, graţie potenţialului de creş
tere acumulat de omenire.

Bata medie anuală de creştere calculată ca medie geo
metrică sau ca funcţie exponenţială 2 este cel mai impor
tant indice al dinamicii demografice. Cînd valoarea sa a

Tabelul nr. 2

Perioada în care se dublează numărul poputa[iei in condiţiile unor rate medii
date

Rata medie
de creştere (r) 0,1 0,5 1 1 ,5 2 2 ,5  3 ,0  3 ,5 4

în (%)
Perioada de
dublare (x) 700 139 70 47 35 28 23 20,1 18,0

in ani
Notă : Calculul s-a făcut după formula : (1-f r)* =  2, de unde x log (I+r) 

log 2
=  log 2, deci x =  — ----------- —, în care : r — rata medie anuală de cres-

log (1+r)
tere ; x — numărul de ani peste care se dublează populaţia.

y Pn 1 P„------------ 1 si r = ------- In —,

p o ' n P0
In care P„ — numărul populaţiei la momentul 0, Pn — numărul populaţiei 
la momentul n, n — numărul perioadelor (anilor), in — logarim natural.
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ajuns la 2% anual, unii au considerat că s-a produs „ex
plozia populaţiei” . Cu o asemenea rată numărul populaţii 
se poate dubla în 35 de ani. Or, valorile acestei rate variâz; 
în limite foarte largi: sînt unele populaţii cu o rată di 
creştere zero, uneori chiar cu rate negative; altele ajunj 
la valorile de 4% anual (perioadă de dublare a numărul 
populaţiei 18 ani); cu rata de 2,04% anual (1965—1970)! 
populaţia mondială s-ar dubla în 34 ani; cu cea de 1,67 %i 
(1985—1990) şansa de dublare este de 43 ani.

Cu un r =  0, populaţia este staţionară. Un asemenea] 
obiectiv este prevăzut pentru populaţia mondială — po
trivit estimaţiilor O.X.U. — pentru începutul secolului 
XXII, cînd numărul va ajunge la circa 10 000 000 000. în 
aceste condiţii, numărul naşterilor va fi egal cu numărul 
deceselor, sporul va fi zero şi rata de creştere va fi şi ea] 
zero. După cum vom arăta mai tîrziu, ratele de creştere 
sînt foarte diferite. Ele variază pe ţări dezvoltate şi ţâri 
în curs de dezvoltare, iar pe ţări amplitudinea este şi mai ] 
accentuată.

Densitatea populaţiei mondiale a evoluat în funcţie 
de creşterea numărului ei. La o suprafaţă a uscatului, de 
135 793 000 kmp, rămasă constantă, numărul de locui
tori ai planetei pe un kmp a fost, în 1950, de 19 ; în 1987, 
densitatea a ajuns la 36 locuitori; în anul 2025, acest \ 
indice va fi de 60 locuitori pe kmp. Densitatea geografică \ 
la scară mondială ne dă o indicaţie vagă asupra „presiunii” 
pe care populaţia şi creşterea ei o exercită asupra supra
feţei agricole, a resurselor etc. Abia o analiză detaliată pe 
regiuni şi pe ţări ne poate furniza informaţii mai conclu
dente. De altfel, în studiile O.X.U. din ultimii ani — în 
special de la Conferinţa Mondială a populaţiei din Mexic ; 
(1984) — a fost pusă în circulaţie o noţiune nouă, aceea de 
„capacitate de întreţinere sau de suport” („carrying ca
pacity” ), asociată cu cea de „dezvoltare viabilă” („sus
tained development”), în care se iau în considerare resur
sele ce pot fi folosite pentru o dezvoltare raţională. Xe 
vom ocupa de această problemă mai tîrziu în lucrarea 
noastră, cînd vom examina raportul fundamental dintre 
populaţie şi dezvoltare.

Cit despre principalii indici demografici la nivel mon
dial, este locul să amintim că după ultima ediţie a „Anua
rului demografic O.X.U.”, rata brută de natalitate a fost 
de 27 născuţi la 1 000 de locuitori, rata brută de mortali-
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f tate de 11 decese la 1 000 de locuitori, rata de mortalitate 
f infantilă, de 78 decese sub un an la 1 000 născuţi vii, 
j iar viaţa medie („speranţa de viaţă la naştere”), de 59,5 

ani (ambele sexe), din care : 58,2 ani pentru bărbaţi şi 60,9 
ani, pentru femei. Rata totală de fertilitate (număr mediu 
de copii revenind la o femeie în vîrstă de 15—49 ani) a 
fost de 3,32 copii. Desigur, cifre medii, mondiale, puternic 
diferenţiate cînd se trece la o analiză pe mari regiuni şi 
pe ţări.
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CAPITOLUL II

POPULAŢIA PE CONTINENTE, 
PE ŢĂRI

MARI REGIUNI SI

Prima diferenţiere a populaţiei globului pămîntesc, 
şi a fenomenelor demografice se face după criteriul geogra
fic clasic, pe continente: Africa, America, Asia, Europa, 
Oceania şi cărora li se adaugă U.R.S.S., care deşi face 
parte din două continente (Europa şi Asia), datorită dimen
siunii suprafeţei şi numărului populaţiei, este prezentată 
— în lucrările O.îs.U. — separat.

Continentele sînt împărţite în mari regiuni, al căror 
număr este de 21. Criteriului geografic i se asociază, în 
acest caz, si unele criterii generale demografice şi econo
mice.

Luarea în considerare explicită a criteriilor dezvoltării 
economice şi a celor demografice duce la gruparea tuturor 
regiunilor şi ţărilor în două grupe mari : regiuni (ţări) 
dezvoltate şi regiuni (ţări) mai puţin dezvoltate, denumite 
uneori regiuni (ţări) în curs de dezvoltare C

Clasificarea folosită de OJST.U. — anuare demografice, 
proiectări demografice, studii si analize, se prezintă ast
fel :

Globul pămîntesc
1. A. Regiuni dezvoltate.
2. B. Regiuni în curs de dezvoltare.

A. AFRICA
1. Africa de Est.
2. Africa Centrală.
3. Africa de Nord.
4. Africa de Vest.
5. Africa de Sud.

1 Expresia de „lumea a treia” („Tiers Monde”), datorată demografu
lui şi economistului francez Alfred Sauvy, incluzînd ţările in curs de dezvol
tare, altele decît cele foste socialiste, nu este folosită in clasificarea O.N.U.
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B. AMERICA
B.l. America Latină

6. Zona Caraibilor.
7. America Centrală.
8. America de Sud temperată.
9. America de Sud tropicală.

B. 2. 10. America de Nord
C. A SIA

C. l. Asia de Est
11. China.
12. Japonia.
18. Celelalte ţări din Asia de Est.

C.2. Asia de Sud
11. Asia de Sud—Est.
15. Asia Meridională.
16. Asia de Test.

D. EUROPA
17. Europa de Est.
18. Europa de Aord.
19. Europa de Sud.
20. Europa de Yest.

E. OCEANIA
21. Australia — Aoua Zeelandă.
22. Melanezia.
23. Micronezia—Polinezia.

F. 21. UAIUAEA BEPUBLICILOE SOVIETICE
SOCIALISTE

Multă vreme ţările din America de Sud temperată 
(Argentina, Chile şi Uruguay) erau trecute în grupa mare 
a regiunilor (ţărilor) dezvoltate, ceea ce justifica folosirea 
unei poziţii aparte : America de Sud temperată. în ultimii 
ani, ele au fost trecute în grupa regiunilor (ţărilor) mai 
puţin dezvoltate şi ca atare această poziţie nu mai apare 
în lucrările O.A.U.; în felul acesta America apare împăr
ţită astfel: America Latină (din care : Zona Caraibilor, 
America Centrală şi America de Sud) şi America de Nord.

Se mai folosesc şi alte grupări de ţări după diferite 
caracteristici. Astfel, O.A.U. aplică şi gruparea „Ţările
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arabe din Asia de Sud—Vest” (13 ţări). în afară de acestea, 
se mai întîlnesc grupări speciale, precum „Comunitatea 
vest-europeană” sau „Europa celor 12”, cuprinzînd:

Populaţia globului pămintesc, pe continente şi mart regiuni, suprafaţa_ _

.Mari regiuni Populaţia
(milioane)

Suprafaţa 

(mii kmp)

TOTAL MONDIAL 4917 135793
Regiuni dezvoltate 1180 57203
Regiuni mai puţin dezvoltate 3737 78590
A. AFRICA 572 30307
1. Africa de Est 172 6356
2. Africa Centrală 61 6613
3. Africa de Nord 126 8525
4. Africa de Vest 174 6138
o. Africa de Sud 38 2675

B. AMERICA 680 42060
B .l. AMERICA LATINĂ 414 20535
6. Zona Caraibilor 32 235
7. America Centrală 108 2481
8—9. America de Sud 274 17819
B.2. AMERICA DE NORD 266 21525

C. ASIA 2866 27582
C.I. ASIA DE EST 1264 11763
11. China 1072 9597
12. Japonia 121 378
13. Celelalte ţări 71 1788
C.2. ASIA de SUD 1601 15819
14. Asia de Sud-Est 407 4493
15. Asia Meridională 1078 6781
16. Asia de Vest 116 4545

D. EUROPA 493 4933
17. Europa de Est 113 990
18. Europa de Nord 83 162S
19. Europa de Sud 143 1316
20. Europa de Vest 154 999

E. OCEANIA 25 8509
21. Australia —Noua Zeelandă 
22—23. Melanezia —Micronezia —

19,2 7956

Polinezia 5,8 553
F. 24. U.R.S.S. 281 22402
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Belgia, Danemarca, Franţa, E. F. Germania (pe hărţi şi 
in test se va avea în vedere unificarea celor două state 
germane, sub numele de Germania, realizată în 1990),

Tabelul nr. 3
(1986) şi principalii indicatori demografici (1980—1985)

1980-1985

Densitatea 
(ioc. kmp)

Rata de 
creştere (%)

Natalitatea 
(la 1000 loc.)

Mortalitatea 
(la 1000 Ioc.)

36 1 ,67 27 11

21 0,64 15,5 9,6
48 2,01 31 ,0 10,8

19 2 ,9 46 17
27 3,1 49 18

9 2 ,7 45 18
15 2 ,6 39 12
28 3,1 49 18
14 2,5 40 14

16 1,7 25 9
20 2,3 32 8

136 1,5 27 8
44 2,7 35 8
15 2,2 31 8
12 0,9 16 9

104 1,7 27 10
107 1 ,2 19 7
112 1 ,2 19 7
320 0,7 13 7

40 1 ,9 25 6
101 2,2 34 12

91 2,1 32 11
159 2,1 35 13
26 2,8 37 10

100 0,3 14 11
114 0,5 16 11

51 0,1 13 12
109 0,4 14 10

154 0,1 12 11
3 1 ,5 21 8
2 1,3 16 8

10 2,4 38 10
13 1,0 19 9
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Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, 
Eegatul Unit şi Spania 2. i

Diversele institute de cercetări, organizaţii sau cerce
tători recurg şi la alte clasificări, în funcţie de obiectivele 
cercetărilor şi analizelor întreprinse. j

Cît priveşte împărţirea practicată de O.N.U. în regiuni j 
dezvoltate şi regiuni mai puţin dezvoltate ea este urmă
toarea : regiunile dezvoltate cuprind toate ţările din Europa, 
Canada şi S.U.A., Japonia, Australia şi Noua Zeelandă, 
U.E.S.S.; regiunile mai puţin dezvoltate includ: Africa, 
America Latină, Asia (cu excepţia Japoniei), Oceania (cu 
excepţia Australiei şi Noii Zeelande).

Criteriul economic (produsul naţional brut pe locuitor) 
este folosit pentru clasificări precum : ţări sărace, ţări 
mediu dezvoltate, ţări industriale dezvoltate etc., în timp 
ce nivelul fertilităţii permite clasificarea ţărilor în ţări cu J 
fertilitate înaltă, cu fertilitate moderată, cu fertilitate i 
scăzută. Fiecare nouă clasificare creează posibilităţi noi 
de cunoaştere şi de analiză. în  lucrare vom proceda la 
regrupări după anumite caracteristici demografice şi eco
nomice, păstrînd în general clasificarea principală practi- < 
cată în lucrările O.N.U. a

Tabelul nr. i  <

Ponderea continentelor şi subconlinentelor (%) în totalul mondial

Populaţia Suprafaţa Densitatea i 
(loc./kmp)

Total mondial 100 .0 100,0 36
A. AFRICA 11 ,6 22,3 19 ;
B. AMERICA 13 ,8 31 ,0 16

din care :
America Latină 8,4 15,1 20
America de Nord 5,4 15 ,9 12

C. ASIA 58,3 20,3 104
din care :
Asia de Est 25 ,7 8,7 107
Asia de Sud 32 ,0 11 ,6 101

D. EUROPA 10,0 I 3 ,6 100
E. OCEANIA 0,5 j 0,3 3
F . U.R.S.S. 5 ,7  1 16,5 10

2 M.L. Lévy, Europe et démographie, in : Population et Sociétés 
(I.N.E.D.), Numéro 230, Décembre 1988 §i Statistiques démographiques, 
Office statistique des Communautés européennes, Eurostat, Série jaune, 
1988.
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Deşi este o primă „dezagregare” a globului pămîntesc, 
tabelui nr. 3 ne furnizează o imagine cu diferenţe bine 
marcate atît în ce priveşte mărimea populaţiei cît şi prin
cipalele fenomene demografice. Ponderea pe care o deţin 
continentele şi marile regiuni variază sensibil.

Aproape 3/5 din populaţia lumii se concentrează în 
Asia, din care un sfert din acest număr revine Chinei, 
Japoniei şi celorlalte ţări din zonă (Coreea, Mongolia), 
iar o treime revine populaţiei Asiei de Sud, printre care: 
India, Indonezia, Bangladesh, Pakistan. Ajungem astfel 
la noţiunea frecvent folosită de „giganţi demografici” : 
China’, deţinînd 21,8% din populaţia lumii şi subcontinen- 
tul indian, cu 19,6%, ambele avîn’d peste 41% din totalul 
omenirii. Mai sînt şi alţi „giganţi demografici”, dar im
portanţa Asiei în determinarea nivelului şi evoluţiei demo
grafice mondiale este cea mai mare.

Deşi — cum am mai spus — în statistica O.N.U. figu
rează circa 210 „entităţi politice” (state independente, 
din care 159 ţări-membre ale O.N.U., teritorii dependente, 
neautonome cu statut special), ponderea mare a Chinei 
şi subcontinentului indian, influenţează hotărîtor nivelul 
mondial. De aceea şi evaluarea politicii demografice se 
referă în mod special la aceste ţări. Desigur, trebuie să 
avem în vedere indici importanţi cum sîn t: densitatea, 
rata medie de creştere a populaţiei, natalitatea şi mortali
tatea. Dinamica demografică — se ştie bine acest lucru — 
modifică în permanenţă ponderea continentelor, marilor 
regiuni şi ţărilor în sistemul demografic mondial.

Africa
Fiecare continent şi mare regiune au anumite parti

cularităţi demografice — număr, suprafaţă, nivelul feno
menelor demografice — iar în cadrul lor se constată o 
variaţie, uneori foarte pronunţată, pe ţări.

Populaţia Africii a fost, în 1986, de 572 000 000, iar 
suprafaţa, ’ de 30 307 000 kmp. La acest nivel general, 
se remarcă o densitate redusă a populaţiei — 19 locuitori 
pe kmp —, dar cea mai înaltă rată de creştere a populaţiei: 
2,9% anual, suficientă ca populaţia continentului african 
să-şi dubleze numărul în 24 ani. Numărul ţărilor de pe 
continent, fiind de 56, înseamnă că în medie revine o 
populaţie de 10 215 000, cu o suprafaţă de 541 200 kmp. 
Densitatea este însă cu mult sub media mondială.
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Fig. 1. Africa.

CA f i i

1 BURUNDI
2  INS. COMORE
3  ETIOPIA
4  KENYA
5 MADAGASCAR
6 MALAWI
7 MAURITIUS
8  MOZAMB1C
9  REUNION

10 RWANDA
11 SOMALIA
12 UGANDA
13 TANZANIA
14 ZAMBIA 
5  ZIMBABWE-
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în  interiorul 
mari pe regiuni.

continentului, diferenţele sînt relativ ;i

Africa de Est, cu 18 ţări, are o populaţie de 172 000 000 
locuitori deţinînd o suprafaţă de 6 356 000 kmp, cu o den
sitate de 27 locuitori. întîlnim aici ţări cu populaţii nume
roase :Etiopia (43 mii.), Tanzania (23 mii.), Kenya(21 mii.), 
Uganda (16 mii.), Mozambic (14 mii.), Madagascar (10 
mii.), dar şi ţări cu un număr mai redus al populaţiei: 
Djibouti cu 456 000 locuitori, Comorescu 476 000, Sev- 
chelles cu 66 000 locuitori. Suprafeţele ţărilor au întinderi 
foarte diferite: Etiopia cu 1 221 900 kmp, Tanzania cu 
945 087 kmp, Mozambic cu 801590 kmp; în schimb 
Comores are o suprafaţă dê  2 235 kmp, Mauritius, 2 040 
kmp, Seychelles, 280 kmp. în mod corespunzător, densi
tatea este cuprinsă între 7 locuitori pe kmp (Somalia) 
şi 238 locuitori pe kmp (Rwanda) şi 524 (Mauritius). Rata 
de creştere a populaţiei Africii de Est este cea mai înaltă 
(3,1%), aceeaşi cu a populaţiei Africii de Vest. Să mai 
amintim că Africa are cea mai înaltă natalitate (46 
născuţi-vii la 1 000 locuitori, din care Africa de Est 49 
născuţi-vii la 1 000 locuitori) şi cea mai înaltă mortalitate 
(17 decese la 1 000 locuitori, din care Africa de Est 18) 
ca să ne dăm seama de particularităţile tranziţiei demo
grafice a populaţiei acestui continent.

Africa Centrală, cu 9 ţări, are 61 000 000 locuitori, 
dar suprafaţa acestor ţări este de 6 613 000 kmp, cu o 
densitate redusă : 9 locuitori pe kmp. Cea mai mare ţară 
este Zair, cu 30 850 000 locuitori şi cu o suprafaţă de 
2 345 409 kmp, urmat de Camerun (10 446 000 locuitori; 
suprafaţa : 475 442 kmp) şi Angola (8 981 000 locuitori 
şi 1 246 700 kmp). Ciadul are o populaţie redusă (5 mii.), 
dar suprafaţa este mare : 1 284 000 kmp de unde densi
tatea foarte redusă: 4 locuitori pe kmp. Şi în această 
regiune natalitatea este foarte înaltă (45 născuţi-vii la 
1 000 locuitori), însoţită de o mortalitate de asemenea 
ridicată (18 decese la 1 000 locuitori). Rata de creştere, 
de 2,7% anual, este ceva mai redusă decît în Africa de 
Est.

Africa de A  ord, cu 7 ţări, în principal Maghrebuî, are 
126 000 000 locuitori, cu o suprafaţă de 8 525 000 kmp, 
densitatea ridicîndu-se la 15 locuitori pe kmp.

32V.TREBICI



Ţara cu cea mai mare populaţie este Egiptul 
(49 609 000) urmată de Maroc (22 476 000), de Algeria 
(22 421 000) şi Sudan (22 178 000). Numeroase ţări din 
această regiune deţin suprafeţe m ari: Sudanul (2 505 813 
kmp), Algeria (2 381 741 kmp), Libia (1 759 540 kmp), 
Egiptul (1 001 449 kmp). Densitatea variază sensibil, 
deoarece în unele ţări proporţia deşertului este mare. 
Astfel, Libia are 2 locuitori pe kmp, în timp ce Egiptul 
şi Marocul au o densitate de 50.

Eata ue creştere a populaţiei din zonă este de 2,6% 
anual, natalitatea de 39 născuţi-vii la 1 000 locuitori, mor
talitatea este de 12 decese la 1 000 de locuitori. Valorile 
sînt deci mai mici decît pentru întregul continent african. 
Populaţia este preponderent arabă.

Africa de Vest, cu 17 ţări, are o populaţie de 174 000 000 
cu o suprafaţă de 6 138 000 kmp, densitatea — relativ 
ridicată — este de 28 locuitori pe kmp. Ţara cu populaţia 
cea mai mare este Nigeria (98 517 000), urmată la mare 
distanţă de Ghana (14 045 000), de Coasta de Fildeş 
(10 1S5 000) şi de Mali (8 438 000). în  schimb, sînt ţări cu 
suprafeţe m ari: Mali (1 240 192 kmp), Niger (1 267 000) 
şi Mauritania (1 025 520 kmp), toate însă cu densităţi 
cuprinse între 2 şi 7 locuitori pe kmp.

Eata de creştere este de 3,1% anual, natalitatea şi 
mortalitatea sînt foarte ridicate : 49 şi respectiv 18.

Africa de Sud are 5 ţări, populaţia este de 38 000 000 
cu o suprafaţă de 2 675 000 kmp. Eepublica Africa de Sud 
are populaţia cea mai numeroasă: 33 221 000 locuitori, 
cu o suprafaţă de 1 221 037 kmp. Celelalte patru ţări au 
populaţii cuprinse intre 670 000 (Swaziland) şi 1 595 000 
(Namibia), aceasta din urmă avînd o suprafaţă mare : 
824 292 kmp, cu densitatea de 2 locuitori pe kmp.

tn ansamblu, Africa face parte din grupa regiunilor 
(ţărilor) mai puţin dezvoltate. Caracteristicile ei demogra
fice s în t: rata rapidă de creştere a populaţiei, nivelurile 
ridicate ale natalităţii şi mortalităţii. între cele 5 mari 
regiuni există diferenţe. Analiza demo-economică face 
distincţia între Africa de Nord şi Africa la sud de Sahara, 
uneori numită şi Africa neagră. De asemenea, sub raportul 
influenţelor culturale, este împărţirea ţărilor Africii în 
ţări francofone şi ţări anglofone, urmare a dominaţiei colo
niale. Diferenţa se va regăsi şi în modul cum sînt perce-
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pute fenomenele demografice şi cum este concepută poli
tica demografică.

America
Populaţia continentului este de 680 000 000, iar supra

faţa 42 060 000 kmp, cu o densitate de 16 locuitori pe kmp. 
Diferenţele dintre zone şi ţări sînt foarte mari, de aceea 
prima „dezagregare” conduce la specificarea : America de 
Nord şi America Latină.

America ăe Noră, cu 5 ţări, în realitate înseamnă
S.U.A. şi Canada, incluse în grupa regiunilor (ţărilor) dez
voltate. Prima are o populaţie de 241 596 000, deţinind; 
o suprafaţă de 9 372 614 km p; densitatea este redusă r 
26 locuitori pe kmp. Canada, eu o populaţie de aproape 
10 ori mai mică ca a S.U.A. (25 612 000), are o suprafaţă 
de 9 976139 kmp — a doua ca mărime, pe glob —, dar cu 
o densitate foarte scăzută: 3 locuitori pe kmp. Celelalte 
ţări (Beimunde, Groenlanda şi St. Pierre şi Aîiquelon) au 
împreună o populaţie ceva mai maie de 100 000; Groen
landa deţine încă o suprafaţă uriaşă: 2175 000 kmp. 
Fiind ţări dezvoltate, S.U.A. şi Canada au caracteristicile 
fundamentale ale acestei grupe : o rată moderată de creş
tere (0,9%), o natalitate scăzută (16 născuţi-vii la 1 000 
de locuitori) şi o mortalitate joasă (9 decese la 1 000 de 
locuitori). Desigur, semnificaţia valorilor acestor indica
tori — aici ca şi la alte ţări — se desluşeşte atunci cînd 
se face legătura cu indicii social-econcmici.

America Latină, cuprinzînd toate ţările situate la sud 
de Eio Grande (inclusiv insulele), are’in total 45 de ţări, 
cu o populaţie de 419 000 000 şi o suprafaţă de 20 535 00G 
kmp ; densitatea este de 20 locuitori pe kmp. Diferenţele 
geografice, economice şi demografice impun împărţirea 
Americii Latine în trei regiuni m ari: zona Caraibilor, 
America Centrală şi America de Sud, uneori subîmpăr- 
ţită în America de Sud temperată şi cea tropicală. Ţările 
din America Latină se deosebesc —■ printre altele — ca 
nivel al dezvoltării social-economice şi ca stadiu al tranzi
ţiei demografice. în ansamblu, se remarcă că deşi întreaga
America Latină este inclusă în grupa mare a regiunilor 
(ţărilor) mai puţin dezvoltate (în curs de dezvoltare), ea 
se distanţează atît de Asia cît mai ales de Africa, consti
tuind o zonă de trecere între cele două grupe mari.
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Zona Caraibilor, are 23 de ţări, avind o populaţie de 
32 000 000, deţine o suprafaţă de 235 000 kmp, cu o den
sitate ridicată: 136 locuitori pe kmp. Rata de creştere 
este de 1,5% anual, natalitatea este moderată (27 născuţi- 
vii la 1 000 de locuitori) şi mortalitatea foarte scăzută 
(8 decese la 1 000 de locuitori), explicabilă în parte şi prin 
structura tînără a populaţiei. Ţările cu populaţii mai 
numeroase sîn t: Cuba (10 246 000), Republica Dominicană 
(6 416 000), Haiti (5 358 000), Puerto Rieo (3 502 000) şi 
Jamaica (2 372 000) cu densităţi ridicate, cuprinse între 
92 şi 394 locuitori pe kmp.

America Centrală, cu 8 ţări,are o populaţie de 108 000 000 
cu o suprafaţă de 2 481000 kmp, densitatea fiind de 
44 locuitori pe kmp. Ritmul de creştere este ridicat: 2,7% 
anual, natalitatea ridicată (35 născuţi-vii la 1 000 de locui
tori) dar o mortalitate scăzută (8 decese la 1 000 de locui
tori). Cea mai mare ţară este Mexic, cu 79 563 000 locui
tori cu o suprafaţă de 1 958 201 kmp, densitatea fiind de 
41 locuitori pe kmp. Celelalte ţări sînt mici: Guatemala 
(8 195 000 locuitori), El Salvador (4 913 000), Honduras 
(4 514 000), Costa Rica (2 666 000), avînd densităţi între 
26 şi 234 locuitori pe kmp.

America de Sud, cu 14 ţări, are o populaţie de 274 000 000 
cu o suprafaţă de 17 819 000 kmp. Densitatea este scăzută : 
15 locuitori pe kmp. Rata de creştere : 2,2% anual, natali
tatea : 31 născuţi-vii şi mortalitatea: 8 decese la 1 000 
locuitori. Cea mai mare ţară din America de Sud este 
Brazilia, cu 138 493 000 locuitori, cu o suprafaţă de 
8 511 965, fiind trecută în categoria „giganţilor demogra
fici” . în ordine descrescătoare se situează: Argentina 
(31 030 000 locuitori), Columbia (29 188 000 locuitori), 
Peni (20 207 000), Venezuela (17 791 000), toate cu den
sităţi relativ moderate. Unele din ţările Americii de Sud 
se apropie, prin indicii lor demografici, de grupa ţărilor 
dezvoltate, fiind mai avansate în tranziţia lor demogra
fică (Argentina, Chile, Uruguay).

Asia
Este continentul care concentrează 58% din populaţia 

lumii, dar numai 20% din suprafaţa Terrei; neomogen sub 
raport geografic, economic şi demografic. De aceea, prima 
diferenţiere duce la evidenţierea estului Asiei (Asia de Est) 
si a sudului Asiei, nordul fiind reprezentatţde partea asia-
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tică a U.R.S.S. Asia de Sud este subîmpărţită, în eoni 
tinuare, în trei zone m ari: Asia de Sud—Est, Asia Merii 
dională şi Asia de Vest. 1

Asia de Est, cu cele 8 ţări, are o populaţie de 1264 000 00G 
— un sfert din populaţia mondială — cu o suprafaţă de 
11 763 000 kmp. în această mare regiune sînt situate Chină 
şi Japonia, din categoria „giganţilor demografici”. Lor 
li se adaugă R. P. D. Coreeană şi Coreea de Sud, Mongolia. 
Caracteristica dominantă este densitatea mare a populaţiei 
(cu excepţia Mongoliei) cuprinsă între 420 locuitori pe kmp 
(Coreea de Sud), 322 (Japonia) şi 173 locuitori pe kmp 
(E. P. D. Coreeană). Rata de creştere a scăzut la 1,7% ] 
anual — ponderea Chinei şi Japoniei explică acest lucru — 1 
natalitatea este moderată (17°/00), iar mortalitatea este \ 
foarte redusă (7 decese la 1 000 locuitori).

Sudul Asiei, cu cele 3 mari regiuni, are 36 de state, ' 
cu o populaţie mult diferenţiată, ridicîndu-se la 
1 601 000 000, pe o suprafaţă de 15 819 000 kmp. Şi aici, 
densitatea este ridicată (101 locuitori pe kmp), ceea ce 
diferenţiază — printre altele —, Asia de Africa şi America i 
Latină.

Asia de Sud—Est, cu 11 ţări, include unele ţări cu 
populaţii m ari: Indonezia (166 940 000), Vietnam 
(60 919’000), Pilipine (55 576 000), Thailanda (52 091 000), 
Birmania (37 872). Densitatea este inegală: ÎS locuitori 
pe kmp (Laos) şi 185 (Pilipine şi Vietnam). Eata de creştere 
(2,1%), natalitatea (32°/00) şi mortalitatea (ll°/00) sînt 
relativ reduse faţă de situaţia de acum două decenii, indi- 
cînd un progres rapid în tranziţia demografică.

Asia Meridională, cu cele 9 ţări, avînd o populaţie de 
1 078 000 000 — mai mult de o cincime din populaţia 
mondială —, dar o suprafaţă doar de 6 781 000 kmp, se 
caracterizează printr-o densitate foarte ridicată: aproape 
160 locuitori pe kmp. în această mare zonă sînt situate: 
India (766 135 000), Bangladesh (100 616 000), Pakistan 
(99 163 000), Iran (45 914 000). Tot aici întîlnim cea mai 
ridicată densitate a populaţiei la nivelul unei mari ţări : 
aproape 700 locuitori pe kmp, în Bangladesh. Indicii de
mografici principali ai acestei regiuni arată că tranziţia 
demografică progresează relativ rapid în raport cu tre
cutul.
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Asia de Vest, cu 16 ţări, avînd o populaţie de 116 000 000 
dar deţinînd o suprafaţă mare (4 545 000 kmp), de unde 
o densitate slabă (26 locuitori pe kmp), are particulari
tăţi geografice, economice şi demografice foarte bine 
marcate pe ţări. în primul rînd, regiunea include 13 ţări 
arabe şi 3 ţări nearabe. Din prima categorie, ţări cu populaţii 
mari sîn t: Irak (16 450 000), Arabia Saudită (12 612 000) 
şi Siria (10 612 000). Din ţările nearabe cea mai nume
roasă populaţie are Turcia (50 301 000 locuitori cu o supra
faţă de 779 452 kmp). Eata de creştere a populaţiei (2,8% 
anual) şi natalitatea (37 născuţi-vii la 1 000 de locuitori) 
sînt înalte, datorită în special ţărilor arabe. în unele ţări 
(Bepublica Arabă Yemen, E. P. D. a Yemenului, Siria, 
Irak) natalitatea urcă la 45 — 49 născuţii-vii la 1 000 
locuitori, în timp ce mortalitatea, aflată în scădere, are 
valori relativ mici ceea ce explică nivelul ridicat al ratei 
medii anuale de creştere a populaţiei.

Europa
Cele 36 de ţări din Europa fac parte — potrivit clasi

ficării O.N.U. — din grupa ţărilor dezvoltate. Numărul 
populaţiei (493 000 000) reprezintă a zecea parte din 
populaţia mondială, iar suprafaţa (4 933 000 kmp) doar 
ceva mai mult de 3% din uscatul Terrei, de unde densi
tatea ridicată (100 locuitori pe kmp). Cum ţările conti
nentului au parcurs tranziţia demografică, unele aflîndu-se 
la începutul unei noi tranziţii, valorile demografice sînt 
reprezentative pentru această situaţie : rata de creştere 
este de 0,3% anual (perspectiva de dublare a numărului 
populaţiei circa 200 de ani), natalitatea 14°/00 şi mortali
tatea l l° /00.

Eata totală de fertilitate nu mai este suficientă pentru 
înlocuirea exactă a generaţiilor; în schimb mortalitatea 
infantila este foarte scăzută, în timp ce durata medie a 
vieţii („speranţa de viaţă la naştere” ) este foarte mare.

Apartenenţa celor 36 de ţări la Europa presupune 
adeziunea la aşa-numitul model cultural euro pean, printre 
trăsăturile căruia remarcăm un nivel scăzut al natalităţii 
şi mortalităţii. „Omogenitatea demografică” a populaţiei 
continentului cunoaşte puţine „abateri” : Albania şi 
Irlanda.

Europa de Est, cu 6 ţări, are o populaţie de 113 000 000 
de locuitori, o suprafaţă de 990 000 kmp, cu o densitate de
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100 locuitori pe kmp. Ca număr al populaţiei, pe primul; 
loc se situează Polonia (37 456 000), urmată de Bomânia-j 
(23 174 000), pe ultimul loc Bulgaria, cu 8 959 000 locui
tori. Indicii demografici ai Europei de Est stnt uşor supe
riori mediei europene. Totuşi, două ţări (E. D. Germană 
şi Ungaria) au ritmuri negative de creştere a populaţiei lor.

Europa de Nord, cu 10 ţări, are o populaţie de- 
83 000 000 de locuitori, suprafaţa de 1 628 000 kmp, de unde 
o densitate relativ scăzută (51 loc. pe kmp.) Cu excepţia 
Marii Britanii, care are o populaţie de 56 147 000, cele
lalte ţări au efective reduse : Suedia, cu 8 370 000 locui
tori, Finlanda, cu 4 918 000, Norvegia, cu 4 169 000. 
Eata de creştere a populaţiei este de 0,1% anual, natali
tatea scăzută (cu excepţia Irlandei şi Islandei), mortali
tatea infantilă este foarte redusă, iar valorile duratei 
medii de viaţă sînt printre cele mai înalte din lume. Sub 
raport cultural şi demografic, este de reţinut aşa-numitul 
„model scandinav”, cu trăsături importante pentru anar- 
liza demo-economică, cum se va arăta mai tîrziu.

Europa de Sud, avînd 11 ţări, cu o populaţie de- 
143 000 000 şi o suprafaţă de 1 316 000 kmp, are valori 
demografice, uşor diferite de Europa de îs ord şi Europa 
de Vest, dar se înregistrează, în ultimii ani, o rapidă con
vergentă demografică. Ţări cu populaţii mari sîn t: Italia 
(57 221 000), Spania (38 668 000), Iugoslavia (23 271 000). 
în  această regiune sînt situate cîteva „microstate” : Malta 
(316 kmp), Andorra (453 kmp), San Marino (61 kmp) şi 
cel mai mic stat independent din lume, Vaticanul, cu 
circa 1 000 de locuitori şi o suprafaţă de 0,44 kmp.

Europa de Vest, cu 9 ţări, are o populaţie de 154 000 000, 
suprafaţa este de aproape 1 000 000 kmp, de unde rezultă 
o densitate foarte ridicată: 154 locuitori pe kmp, B. F. 
Germania are 61048 000 loc., Franţa 55 392 000, uimate de 
Olanda şi Belgia. Sînt şi „microstate” : Liechtenstein şi 
Monaco. Bata de creştere a populaţiei este de 0,1% anual, 
natalitatea foarte scăzută; mortalitatea infantilă are va
lori reduse, între 8 şi 12 decese sub 1 an la 1000 născuţi- vii,. 
cu o durată medie de viaţă foarte înaltă.

Oceania
Acest teritoriu are particularităţi pronunţate în raport 

cu celelalte continente. Din cele 20 de ţări, două, Austra
lia şi Noua Zeelandă, deţin mai mult de 3/4 din populaţia 
continentidui şi 94% din suprafaţă. Celelalte 18 ţări apar-
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ţin Melaneziei, Microneziei şi Polineziei, avînd efective 
demografice reduse, cu excepţia ţării Papua — Noua 
Guinee (3 426 000 locuitori). Nivelul fenomenelor demo
grafice diferă pentru Australia— Noua Zeelandă (ţări 
dezvoltate) şi cele care aparţin Melaneziei, Microneziei şi 
Polineziei.

Cu o populaţie de 25 000 000 de locuitori, Oceania in
fluenţează nesemnificativ dinamica demografică mondială.

U.B.S.S.
Cu o populaţie de 281 000 000 (locul 3 pe glob) şi cu o 

suprafaţă de 22 402 200 kmp (locul 1 pe glob), U.B.S.S. 
este prezentată separat, în lucrările O.N.U., la nivelul 
celor cinci continente. Bata de creştere (1%) şinatalita- 
tea (19 născuţi-vii la 1 000 de locuitori) sînt superioare 
celorlalte ţări dezvoltate, din grupa cărora face parte 
U.B.S.S.

Unitate şi diversitate demografică
Succinta prezentare a situaţiei pe continente (6) şi 

pe regiuni mari (24) învederează diversitatea demografică 
a lumii contemporane, asociată diversităţii politice, eco
nomice, culturale.

Sub raportul numărului populaţiei, cele 206 ţări cunosc 
o variaţie mare. La o extremă, China, cu peste un miliard 
de locuitori, la cealaltă extremă, ,,mi crestate”, avînd doar 
cîteva mii de locuitori. Aceeaşi mare diferenţă în ce pri
veşte suprafaţa : U.B.S.S. cu 22 402 200 kmp, la o extre
mitate, şi „mierestate” avînd doar cîteva zeci de kmp.

Fenomenele'demografice — natalitatea, mortalitatea şi 
corolarul lor, rata de creştere a populaţiei — cunosc şi 
ele o pronunţată variaţie. Toate acestea vor fi examinate 
în continuare. Se va fi reţinut că ponderea unor regiuni 
exercită o influenţă decisivă asupra demografiei mondiale.

Folosirea grupării ţărilor: în dezvoltate şi mai puţin 
dezvoltate, precum şi a grupării ţărilor după diferite carac
teristici ne va permite să descifrăm tendinţele demogra
fice contemporane şi să ajungem la cunoaşterea mecanis
melor complexe care le generează.
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CAPITOLUL III

EVOLUŢIA NUMĂRULUI POPULAŢIEI TERREI

Populaţia mondială de astăzi, repartiţia ei teritorial; 
pe continente şi pe ţări, sînt rezultatul unei îndelungate 
evoluţii al cărei început este marcat de apariţia speciei 
umane pe Terra. Ritmurile rapide de creştere a populaţiei 
sînt un fenomen relativ recent în istoria omenirii. întreaga 
aventură a speciei umane, de la homo erectus pînă la homo 
sapiens sapiens de astăzi este pasionantă: o creştere 
lentă, de-a lungul sutelor de mii de ani, cu suişuri şi cobo- 
rîşuri, înainte de a se înscrie într-o creştere exponenţială 
atît de impresionantă prin viteza ei şi care a dus la formu
larea ideii de „explozie demografică”.

Desigur, cunoaşterea numărului populaţiei în trecutul 
îndepărtat se bazează pe estimaţii cu un grad relativ mare 
de aproximaţie. Specialiştii în paleontologie, paleoantro- 
pologie, în arheologie, etnografie şi preistorie, în paleo- 
demografie şi în demografia istorică, şi-au intensificat 
eforturile, sporind, în ultimele decenii, cunoaşterea evolu
ţiei numărului populaţiei. O contribuţie importantă aduc 
climatologii, ecologii şi biologii.

1. Evoluţia numărului populaţiei pînâ Ia începutul 
timpurilor moderne

Un bilanţ al studiilor şi încercărilor de a reconstitui 
numărul populaţiei în trecut se găseşte intr-un material de 
referinţă al O.N'.U.J, capitolul II, „Istoricul creşterii

1 Causes et conséquences de l’conlution démographique, Nouveau com
pendium de conclusions relatives à l’interaction des facteurs démographi
ques, économiques et sociaux (Etudes démographiques No. 50) ,vol. I, 
Nations Unies, New York, 1978. Prima ediţie a apărut in 1953 ; a doua 
ediţie (versiunea engleză, in 1971). Volumul II, Index and Bibliography 
(1971), este disponibil numai In versiune engleză.
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populaţiei în lume” (pp. 11—36). Informaţia se opreşte 
însă la anul 1970. Or, tocmai după această dată au apărut 
noi studii care propun amendamente la estimaţiile ante
rioare şi furnizează elemente noi pentru cunoaşterea evo
luţiei omenirii în trecutul foarte îndepărtat.

Nu ne vom referi la istoricul hominizilor şi al strămo
şilor omului — pitecantrop, homo habilis, homo erectus, 
homo sapiens neandertlmlensis — despre care cititorul 
interesat va găsi informaţii (valabile pînă în 1973) într-o 
lucrare mai veche a autorului a.

Vom accepta ca dată a apariţiei omului anii 600 000 
înaintea erei noastre, cifră susţinută şi de cunoscutul 
istoric şi arheolog englez Y. Gordon Ghilde (1892—1957) 2 3. 
Cît priveşte cifrele referitoare la strămoşii omului, ele 
variază între 3 şi 25 milioane de ani (Eichard Leakey), 
graniţe destul de labile. Evoluţia biologică a omului s-ar 
fi desăvîrşit în urmă cu circa 100 000 de ani. Prin stinge
rea cîtorva linii colaterale, homo sapims s-ar fi afirmat 
cu circa 50 000 de ani în urmă, ca specie unică. Din acest 
moment, evoluţia omului devine un fapt cultural.

Cu privire la estimaţia numărului populaţiei vom 
distinge convenţional o fază clasică şi una modernă. Din 
prima categorie vom reţine estimaţia istoricului german 
Karl Julius Beloch, care se referă însă numai la lumea 
greco-romană4. Contestate si amendate încă la sfîrşitul 
secolului al XlX-lea, estimaţiile lui Beloch au rezistat 
pînă astăzi, fiind considerate un model de estimaţie istorică 
şi acceptate de cei mai mulţi specialişti (J.—N. Biraben).

Estimaţiile privind însă numărul populaţiei mondiale 
sînt legate de numele demografului american W. P. Willcox5,

2 VI. Trebici, Populaţia mondială, Editura Ştiinţifică, Bucureşti 
1974, pp. 14-23.

3 V. Gordon, Childe, De la preistorie la istorie (In engleză : What 
Happened in History) Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1967. („ ...istoria  
începe poate acum 500 000 sau 250 000 de ani, prin apariţia discretă a 
omului, culegător de hrană”, pp. 38—39). A se vedea de acelaşi autor : 
Făurirea civilizaţiei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967.

4 K.J. Beloch, Die Bevölkerung der griechisch-romanischen Welt, 
Leipzig, 1886.

5 W. F. Willcox, Incrcase in Ihc Population of fhe Earth of the Conti- 
nents since 1650, cuprinse ln lucrarea W.F. Willcox (ed.) : International 
Migrations, voi. II, New York, 1931; autorul şi-a revizuit calculele şi le-a 
publicat In : Studies in American Demographg, 1940.
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al demografului englez A. M. Carr-Saunders6 şi maia 
recent, al demografului american J. Durand 7. Primele 
două merg retrospectiv pînă în anul 1650 ; a treia ne 
dă evaluarea numărului populaţiei pentru opt date, de 
la anul 8000 î.e.n. pînă în anul 1970. Estimaţiile amin
tite au fost folosite de OJST.TI. şi publicate în numeroase 
rînduri, printre care şi în lucrarea de referinţă „Causes 
et conséquences de l’évolution démographique” (1971 si 
1978).

Cea mai recentă estimaţie este a demografului, medi
cului şi istoricului francez Jean-îsoël Biraben” 8. Eminen
tul specialist în demografia istorică a utilizat, pe de o parte, 
estimaţiile predecesorilor săi, aducînd o serie de amenda
mente, iar pe de altă parte, numeroasele studii din ultimii 
ani ale diverşilor istorici, economişti, climatologi, ecologi. 
Importante au fost reconstituirile istorice privind populaţia 
Chinei a cărei pondere în populaţia mondială — în trecut 
şi în prezent — este foarte mare.

în bună parte estimaţia lui J.-N. Biraben este apropia
tă de cea a lui J. Durand ; în unele puncte ea diferă, ca' 
urmare a unei mai bune cunoaşteri a populaţiei Chinei şi 
Indiei. După J.-jST. Biraben, populaţia umană este foarte 
concentrată în cîteva puncte ale ecumenei : China, India 
şi ţările europene şi mediteraneene concentrează, în diferite 
epoci, două treimi pînă la trei pătrimi din populaţia lumii.

Cifrele pentru era noastră, revizuite de J.-Î7. Biraben, 
sint prezentate în tabelul nr. 5.

Comparînd datele de mai sus cu estimaţiile lui J. Du
rand şi cu cele acceptate şi publicate de O.N.U. se constată 
anumite diferenţe. Pentru anul 1 e.n., O.N.U. ne dă o 
cifră cuprinsă între 200 şi 400 milioane de locuitori, pentru 
anul 1750, intervalul este de 629—961 milioane de locui
tori, în loc de 252 şi respectiv 771 milioane la Biraben.

6 A.M. Carr-Saunders, World Population, past growth and present 
trends, Oxford, 1936.

1 John D. Durand, The Modern Expansion of World Population, 
Proceedings of the American Philosophical Society, 1967.

8 J.-N. Biraben, Essai sur l’éooluiion du nombre des hommes, în : 
Population (I.N.E.D.), 34e année, No. 1, 1979 (pp. 13—25). A se vedea 
Si comentariul lui J. Bourgeois-Pichat, Du XXe au X X I ” siècle : L ’Europe 
et sa population après l’an 2000, ln : Population (I.N.E.D.), 43e année, No. 1, 
1988, pp. 9 -4 4 .
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Tabelul nr.

Sumarul popularei lumii pe mari regiuni : (milioane)

Amil Populaţia
mondial?

Europa
(fără

U.R.S.S.)
% din 
total China U.R.S.S. America 

de Nord

-  400 153 [19 12,4 19 13 1
-  200 225 25 11 ,1 40 14 2

E.N. 252 31 12,3 70 12 2
200 257 44 17,1 60 13 2
400 206 36 17,5 25 12 o
500 207 30 14 ,5 32 11 2
600 208 22 10,6 49 11 2
700 206 22 10,7 74 10 2
800 224 25 11 .2 56 10 2
000- 222 28 12,6 48 11 2

1000 253 30 11 ,9 56 13 2
1100 299 35 11,7 83 15 3
1200 400 49 12,3 124 17 3
1250 417 57 13,7 112 14 3
1300 431 70 16,2 83 16 3
1340 442 74 16,7 70 16 3
1400 375 52 13,9 70 13 3
1500 461 67 14,5 84 17 3
1600 578 89 15,4 110 22 3
1700 680 95 14,0 150 30 2
1750 771 111 j 14,4 220 35 3
1800 954 146 15,3 330 49 5
1850 1241 209 16,8 435 79 25
1900 1634 295 18,1 415 127 90
1950 2530 395 15.6 558 180 166
1970 3637 1 462 12,7 774 243 228

Aşadar fazelor de creştere a populaţiei le urmează faze 
de descreştere, mai mult sau mai puţin rapide. în ansam
blu, pentru perioada — 1600 pînă în anul 2000, evoluţia 
este cea redată de figura nr. 11, întocmită de J.-îs. Bira- 
ben.

Dacă ne referim numai la populaţia Europei, evoluţia 
ei reprezintă aceeaşi succesiune de creşteri şi de descreş
teri. După anul 200, secole de-a rîndul se înregistrează 
descreşteri; redresarea se produce după anul 800. La sfîr- 
şitul secolului al XIY-lea populaţia Europei era mai re
dusă cu 30%. Abia după această dată creşterea populaţiei 
capătă un caracter regulat. Istoria politică, economică, 
modificările climatice, războaiele, invaziile, epidemiile 
«tc., explică bine istoria demografică.

54V.TREBICI



Fig. 11. Estimaţia populaţiei mondiale lnccpind cu anul 1600 i.c.n.

Avatarurile istoriei politice şi economice a Europei 
în intervalul cuprins între anul 400 î.e.n. şi anul 1800, se 
pot citi în istoria populaţiei ei. Impresionantă este scă
derea brutală a numărului populaţiei ca urmare a epide
miei de ciumă din anii 1348—1350. Creşterea se reinsta
lează intr-o formă relativ regulată. După 1750 creşterea 
este exponenţială. în  anii 1750—1800, rata de creşterea 
fost de 0,55% anual, în anii 1800—1850, de 0,71% anual, 
între 1850—1900, de 0,69% anual, iar între 1900—1950, 
de 0,58% anual. După o creştere maximă de 0,91% (1960— 
1965), se instalează scăderea care anunţă, pentru începutul 
secolului al XXI-lea, rata zero de creştere.

55
V.TREBICI



Mi
lio

an
e

56

Fi
g.

 1
2.

 E
st

im
aţ

ia
 p

op
ul

aţ
ie

i E
ur

op
ei

 (
fă

ră
 U

.R
.S

.S
.) 

di
n 

an
ul

 _
 4

00
 p

in
ă 

tn
 a

nu
l 

18
00

.

V.TREBICI



Ca urmare a evoluţiei neregulate a populaţiei Europei, 
ponderea ei în populaţia mondială a oscilat între 10,6%, 
în anul 600 e.n. şi 18,1%, în anul 1900. Datorită unor 
factori demografici şi extrademografici pe care nu-i exami
năm aici, ponderea populaţiei Europei (fără U.R.S.S.) 
scade continuu : 10,2% (1985’), 8,4% (2000) la 6,4% (2025), 
potrivit proiectărilor demografice ale O.îf.U.

Cum arătam mai înainte, estimaţia istoricului german 
K. J. Beloch, pentru lumea greco-romană, este conside
rată ca un exemplu de rigoare ştiinţifică. O reproducem 
după sursa O.N.U.9.

Partea Imperiului Roman din Europa avea 23 000 000 
de locuitori, ceea ce reprezenta aproape trei pătrimi din 
populaţia Europei. Datele se referă la ultimul an al dom
niei împăratului August (14 e.n.). Istoricii estimează că 
numărul populaţiei a crescut în continuare. O pondere 
a avut şi populaţia Daciei, devenită provincie romană în 
106 e.n. Cifrele de mai jos pot sugei’a estimaţia populaţie 
Daciei, cu mai multă rigoare.

Cabelul nr. 7

Evaluarea suprafeţei şi populaţiei Imperiului Roman in anul 14 e.n.

Suprafaţa : Populaţia 
(mii kmp) j(mii locuitori)

Densitatea 
(loc./kmp)

IMPERIUL ROMAN 3340 64000 3 8
TUR [TOR II DIN EUROPA 2231 23000 10
Italia 250 6000 24
Siciliu 26 600 23
Sardinia şi Gorsica 33 500 15
Galia Narboneză IO" 15 no 15
Galia (3 subdiviziuni) 535 3400 6,3
Dunărea 130 2000 4 ,7
Grecia 267 3000 11
Spania 590 6000 10
t e r i t o r i i  d i n  a s i a 665 ,5 19500 30
Provincia Asia 135 6000 44
Restul Asiei Mici 413 7000 17
Siria 109 6000 55
Cipru 9,5 500 52
TER [TOR 11 D IN A F RIGA 443 11500 26
Egipt 28 5000 179
Circnaiea t:> 500 33
Provincia Africa 4 Ou 6000 15

8 Causes ei consequences de l’euolution demographique, op. cit., p. 17.
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Cu cit pătrundem mai adine în trecut, scrutând evolu- j 
ţia numerică a speciei umane, cu atît eşti maţ iile devin mai s 
ipotetice. Dar şi aici progresele recente ale antropologiei, 
arheologiei, etnologiei, paleodemografiei asociate cu cele 
ale istoriei şi geografiei istorice au adus mai multă lumină.

Cunoaşterea mai profundă a evoluţiei uneltelor de 
muncă şi a ocupaţiei oamenilor permit formularea unor 
ipoteze mai veridice. Sintetizând concluziile cele mai noi,
J.-N. Biraben afirmă că înainte de neolitic, în diferitele 
faze ale paleoliticului superior, populaţia Terrei ar fi osci
lat între 5 şi 8 000 000 de locuitori, această perioadă ter- 
minîndu-se între anii 9800 şi 8800 î.e.n., datorită unei 
schimbări climatice bruşt e, însoţită de o deteriorare rapidă 
de ordin cultural şi demografic. Oricum, evoluţia număru
lui populaţiei a fost contradictorie şi oscilantă, fiind puter
nic influenţată de schimbările de climă.

Pentru perioada îneepînd cu anul 40000 î.e.n. piuă în 
timpurile noastre, evoluţia numărului populaţiei, estimată 
de J.-ît. Biraben, poate fi văzută în fig. 13.

J. Bourgeois-Pichat, bazîndu-se pe curbele lui Bira
ben, constată că, omenirea a cunoscut trei tranziţii demo
grafice 10 11.

Prima tranziţie ar fi avut loc între anii — 40000 şi 
—35000. Populaţia se multiplică de 10 ori. Ea trece de la 
circa 500 000 de oameni la 5 000 000, rămînînd la acest 
nivel peste 20 000 de ani. Aceasta este tranziţia din paleo
liticul superior. Una din explicaţii este aceea că schimbarea 
climei a avut efecte favorabile asupra disponibilităţilor 
alimentare. Sînt posibile însă şi alte explicaţii. După cum 
a arătat omul de ştiinţă francez A. Testart n, înainte dea 
deveni agricultori, oamenii din paleoliticul superior au 
descoperit stocarea alimentelor. Or, tocmai stocarea a 
pregătit drumul apariţiei agriculturii. Omul devine agri-

2. T ranziţii d em ografice în  treeut

10 Tranziţia demografică — care va fi examinată pe larg mai tirziu — 
Înseamnă, intr-o formă simplificată, trecerea delà niveluri ridicate de natali
tate şi mortalitate, la niveluri mai joase. în răstimpul dintre scăderea na
talităţii şi a mortalităţii — ceva mai tirziu, excedentul (sporul) natural 
devine mai mare. Această „creştere tranzitorie" („accroissement transi
toire”) este numită — mai ales pentru epoca modernă,,,explozie demogra
fică”.

11 A. Testart, Les chasseurs-cuilieurs, ou l ’origine des inégalités, Société 
Ethnologie, 1983.
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Fig. 13. Evoluţia populaţiei mondiale începînd cu anul 40000 t.e.n.

cu hor şi crescător de animale, şi totodată sedentar. în 
această perioadă are loc cea de a dona tranziţie demogra
fică, situîndu-se între anii — 10000 şi —5000. Ea va dura 
pînă la mijlocul secolului al XYTII-lea. Multiplicatorul 
populaţiei a devenit 200, în loc de 10 cit fusese în tranziţia 
precedentă. A treia tranziţie a început deci la mijlocul 
secolului al XYIII-lea şi se continuă pînă astăzi; pentru 
populaţia unor ţări ea s-a încheiat. A patra tranziţie a 
început sub ocliii noştri, aşa-numita „tranziţie postin- 
dustrială”, despre care va fi vorba mai tîrzîu.

Evoluţia numărului populaţiei mondiale a cunoscut 
salturi care corespund progreselor tehnice. Primul progres, 
legat de descoperirea focului, a avut loc între anii — 600000
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şi —40000 ani. în jurul anului — 40000, numărul populaţie 
a fost de circa 500000, în timp ce în anul — 600000 numă 
populaţiei se reducea la eîţiva indivizi. A urmat apoi 
inventarea stocării alimentelor, între —200000 şi —40000 
ani. în această perioadă numărul populaţiei a rămas i 
variabil, in jurul cifrei de 500 000 persoane. După J .— ÎT.I 
Biraben, între descoperirea focului şi stocarea alimentelor 
trebuie intercalată inventarea arcului şi a săgeţii. Urmează 
practicarea agriculturii, mai tîrziu stăpînirea energiei, 
care este legată de revoluţia industrială, începută la 
mijlocul secolului al XVIII-lea; al cincilea punct fără de 
întoarcere în istoria omenirii este stăpînirea biologiei, 
caracteristică epocii actuale.

Aşadar, istoria numărului populaţiei Terrei este legată 
de istoria economică, de dezvoltarea uneltelor. Momentul
cel mai important este aşa-numita „revoluţie neolitică”.

Un studiu recent 12,făcînd bilanţul cunoştinţelor noas
tre, realizate în special de arheologie, antropologie şi 
etnologie, constată că, în esenţă,în perioada preindustrială 
au existat două moduri de viaţă : a) vînătoarea şi culegerea 
fructelor şi b) creşterea animalelor şi agricultura. Primu
lui mod îi corespunde o populaţie nomadă, densitatea 
demografică este slabă, relaţiile dintre oameni sînt ega
litare ; celuilalt mod de viaţă îi corespunde o populaţie 
sedentară, densitatea demografică este ridicată, apar 
inegalităţile social-economice. Perioada paleolitică este a 
vânătorilor şi culegătorilor; perioada neolitică este a crescă
torilor de vite si agricultorilor. între paleolitic şi neolitic 
are loc practicarea agriculturii ş i a creşterii animalelor. 
De aceea — propune G. Pison — ca între cele două epoci 
să fie plasată „revoluţia mezolitică”.

Xu ne putem propune în acest cadru limitat să reite
răm istoria economică fără de care nu poate fi înţeleasă 
istoria demografică. Astfel, ar trebui evocată apariţia 
oraşelor şi a urbanizării, perfecţionarea agriculturii, crea
rea de sisteme de irigaţie, toate avînd importante conse
cinţe demografice. Obiectivul nostru, mult mai modest, 
a fost acela de a jalona evoluţia numărului populaţiei pla
netei noastre, pe baza estimaţiilor recente, care vor fi 
îmbunătăţite în viitor.

12 Gilles Pison, La révolution néolithique remise en cause, in : Population 
(I.N.E.D.), 41e année, No. 2, 1986, pp. 372-375.

60
V.TREBICI



3. Dinamica populaţiei mondiale în epoca modernă

Mult mai fiabile sînt datele statistice pentru perioada 
începind cu mijlocul secolului al XYIII-lea şi continuînd 
pînă astăzi. Or, pentru această perioadă, ritmurile medii 
de creştere, deşi superioare celor din trecut, au fost de 
0,4% anual între 1650 şi 1800, cu şansa dublării număru
lui populaţiei în 173 ani ■ între 1800 şi 1900, ritmul s-a 
accelerat, ajungînd la 0,5% anual (perioada de dublare: 
139 ani), iar în prima jumătate a secolului nostru, ritmul 
a fost de 0,8% anual (perioada de dublare 86 ani). De 
remarcat că în această perioadă ritmul de 0,8% anual era 
acelaşi pentru regiunile dezvoltate ca şi pentru cele mai 
puţin dezvoltate. Abia după 1950, rata de creştere se acce
lerează, atingînd o valoare maximă de 2% anual (perioa
da de dublare 35 ani), cu o puternică diferenţiere între 
cele două grupe de regiuni. Ritmurile — despre care vom 
vorbi în continuare — cunosc un evantai foarte larg pe 
continente, mari regiuni şi ţări.

Tabelul nr. S

Populnfia mondială, a regiunilor dezvoltate şi a regiunilor mai puţin 
dezvoltate (milioane), cu ratele medii de creştere (%)
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1950 2516 S32 1684
1955 2751 887 1864 1950-1955 1 ,79 1 ,28 2 ,04
1960 3019 945 2074 1955-1960 1 ,86 1 ,27 2 ,13
1965 3334 1003 2332 1960-1965 1 ,99 1 ,19 2 ,34
1970 3693 1047 2646 1965 — 1970 2 ,04 • 0 ,87 2 ,53
1975 4070 1095 2981 1970—1975 1 ,97 0,89 2 ,39
1980 4450 1137 3313 1975-1980 1 ,75 0,75 2,11
1985 4S37 1174 3663 1980-1985 1 ,67 0 ,64 2 ,01
1990 5246 1210 4036 1985 — 1990 1 ,63 0 ,60 1 ,94

Se remarcă o tendinţă clară în ce priveşte ratele de 
creştere : în anii 1950—1955, rata de creştere a populaţiei 
regiunilor mai puţin dezvoltate era cu 60% mai înaltă 
decît a regiunilor dezvoltate, în anii 1965—1970, raportul 
este de 1 : 2,9 ori, în 1985—1990, decalajul a crescut: 
1:3,2. Explicaţia constă în faptul că rata medie a populaţi-
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ei regiunilor dezvoltate se reduce rapid, în timp ce pentru’ 
regiunile mai puţin dezvoltate ea a cunoscut o creştere i 
pînă în anii 1965—1970, după care se instalează scăderea, 
modestă deocamdată. Este una din particularităţile dis-; 
tinctive ale tranziţiei demografice ale celor două grupe de 
regiuni. \

Dacă de la acest nivel global trecem la cele S mari 
regiuni, constatăm diferenţieri ce merită a fi analizate.

Tabelul nr. 9

Ratele medii anuale de creştere a populaţiei mondiale, pe cele S mari 
regiuni ale globului (%)

Mari regiuni 1950—1955 1960-1965 1970-1975 1980-1985 1985-1990

Mondial 1 ,79 1 ,99 1 ,97 1 ,67 1 ,63
A irit a 2,12 2 ,45 2 ,72 2 ,92 3 ,02
America I.alină 
America de

2 ,73 2 ,78 2,51 2 ,27 2 ,16

Nord 1,80 1 ,49 1 ,05 0,90 0 ,87
Asia de Est 1 ,75 1 ,98 2,11 1 ,22 1 ,16
Asia de Sud 2 ,04 2,38 2 ,40 2 ,16 2 ,00
Europa 0,79 0,91 0 ,64 0,30 0,27
Oceania 2,25 2 ,08 1 ,78 1 ,51 1,43
u.n.s.s. 1 ,71 1 ,49 0,95 0,96 0,93

Atrage atenţia faptul că singura mare regiune în care 
ritmul de creştere se accelerează este Africa; valoarea 
maximă va fi atinsă în anii 1985—1995, situîndu-se la 
3,08% anual (perioada de dublare 24 ani). Cea mai spec
taculoasă scădere înregistrează populaţia Asiei de E s t: 
de la 2,11% (1970-1975) la 1,22% (1980-1985). Să rea
mintim că in această regiune este situată China, a cărei 
politică demografică de reducere a natalităţii şi deci a 
ratei de creştere este foarte energică.

Populaţia Africii este cea mai întîrziată în tranziţia 
demografică; reducerea ratei de creştere se va produce 
abia în primele decenii ale secolului al XXI-lea. Cît, pri
veşte marile regiuni aparţinînd grupei regiunilor dezvol
tate (America de Xord, Europa si U.R.S.S.), reducerea 
ratelor de creştere este un proces legic, cu unele diferenţe 
de nivel bine marcate. Convergenţa demografică este o 
tendinţă generală însă.
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Dacă. continuăm analiza la nivelul celor 24 de regiuni 
constatăm diferenţe şi mai mari. Astfel, pentru perioada 
1980—1985, rata cea mai mare revine Africii de Est (3,1 %) 
şi Africii de Yest (3,1%), urmate de Asia de Vest (2,8%), 
America Centrală (2,7%) şi Africa Centrală (2,7%). Cele 
mai scăzute rate revin populaţiei Europei de Nord şi Euro
pei de Vest : 0,1% anual.

Urmarea acestor ritmuri diferenţiate sînt creşterea 
absolută diferită a numărului populaţiei marilor regiuni 
şi ţări şi, în mod corespunzător, schimbarea ponderilor 
acestora în populaţia mondială. Cîteva exemple pentru 
perioada 1950—1985 vor ilustra această tendinţă.

Populaţia Africii creşte de la 224 000 000 la 555 000 000 
(indice 248%), a Americii Latine, de la 105 000 000 la 
405 000 000 (indice 245%), a Americii de Nord, de la 
166 000 000 la 264 000 000 (indice 159%), a Asiei de Est, 
de la 671 000 000 la 1 250 000 000 (indice 186%), a Asiei 
de Sud, de la 704 000 000 la 1 568 000 000 (indice 223%), 
a Europei, de la 392 000 000 la 492 000 000 (indice 126%), 
a U.E.S.S., de la 180 000 000 la 279 000 000 (indice 155%).

Eepartiţia teritorială a populaţiei globului pe mari 
regiuni şi pe ţări s-a schimbat considerabil.

Talelul nr.
Ponderea celor S mari rer/iuni in populaţia mondială (%)

Mari regiuni 1950 1960 1970 1980 1985 1990

MONDIAL 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0
Africa 8,9 9 ,3 9,8 10,8 11 ,5 12,3
America Latină 6 ,6 7,2 7,7 8,1 8,4 8,6
America de Nord 0,6 0,6 6,1 5,7 o ,o 5 ,2
Asia de Est 26,7 26,2 26,7 20,4 25,8 25 ,2
Asia de Sud 28,0 29,0 30,2 31 ,6 32 ,4 33 .1
Europa 15,6 14,1 12 ,4 10,9 10,2 9,5
Oceania 0,5 0,5 0,5 0,5 0 ,5 0,5
U.R.S.S. 7,2 7,1 6.6 6,0 o ,8 5 ,6

A crescut ponderea populaţiei Africii, Americii Latine 
şi a Asiei de Sud; în schimb a scăzut dramatic ponderea 
populaţiei Europei; tendinţa este comună Americii de 
Nord şi U.E.S.S. dar eu o alură moderată. Se remarcă 
faptul că ponderea populaţiei Americii de Nord, eîndva 
aceeaşi cu a Americii Latine, a scăzut, în timp ce a Ameri
ca Latine a crescut.
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Desigur, s-ar putea face diferite consideraţii în legata 
cu modificarea echilibrelor regionale. Politologii ar ave 
de spus multe lucruri în această privinţă. Pentru aceasta 
este important să se specifice rolul şi semnificaţia facto-1 
rului demografic — al mărimii populaţiei, densităţii salel 
— în raport cu resursele şi cu alţi factori, probleme de j 
care se ocupă teoriile despre populaţie, pe care le vomj 
examina mai târziu.

Fără a intra deocamdată în analiza problemei mărimii; 
populaţiei, dăm mai jos lista ţărilor care au o populaţie I 
mai mare de 30 000 000 fiecare.

Tabelul nr. 11

Ţările cu populaţii pexte J0 11OO 000 ţl'JS6)

Nr. Ţara
Numărul

populaţiei
(mii)

% Nr. Ţara
Numărul

populaţiei
(mii)

1
% j

Mondial 4 917 000 100 ,0 16. Filipine 55 576 1,1 1
1. China 1 072 218 21 ,8 17. Franţa 55 392 1,1 |
2. India 766 135 15 ,6 18. Thailanda 52 094 1 4  1
3. U.R.S.S. 280144 5,7 19. Turcia 50 301 1,0
4. S.U.A. 241 596 4,9 20. Egipt 49 609 1,0
5. Indonezia 166 940 3,4 21. Iran 45 914 0,9
6. Brazilia 138 493 2 ,8 22. Etiopia 44 927 0,9 1
7. Japonia 121 492 2,5 23. Coreea de 

Sud
41 569 0,9 1

S. Bangladesh 100 611 2,1 24. Spania 38 668 0,8
9. Pakistan 99163 2,0 25. Birmania 37 872 0,8

10. Nigeria 98 517 2 ,0 26. Polonia 37 456 0,8
11. Mexic 79 563 1 ,6 27. Republica 

Africa de Sud
33 221 0,7

12. R.F.Germania 61 048 1 ,2 28. Argentina 31 030 0,6
13. Vietnam
14. Italia
15 Marea Britanie

60 919 
57 221 
56 147

1,2
1,2
1,1

29. Zair 30 850 0,6
!

Cele 29 de ţări deţin aproape 82% din populaţia lumii. 
Dar clasificarea lor de astăzi va fi mult schimbată în anii 
2000 şi 2025, după cum rezultă din proiectările demogra
fice ale O.Î'T.U. De reţinut că din acest ,,club demografic” 
fac parte doar nouă ţări dezvoltate. Numărul lor, în 
1950, a fost mult mai mare, urmînd să scadă în deceniile 
următoare.
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Sînt numeroase ţări cu un număr mic de locuiţi 
ocupind o suprafaţă modestă pe Terra. Astfel, 75 de 
mici şi foarte mici au populaţii sub .1 000 000, avînd di 
o pondere infimă în populaţia mondială.

Cit priveşte suprafaţa deţinută de ţări, primele loc 
sînt ocupate de ţările din tabelul nr. 12.

Aceste 28 de ţări ocupă mai mult de trei pătrimi (77%j 
din uscatul Terrei. Sînt însă ţări a căror suprafaţă es' 
foarte redusă. Un număr de 27 ţări au o suprafaţă mi 
mică de 10 000 kmp; ţări cum sînt Andorra, Malta, Li 
clitenstein, San Marino au sub 500 kmp fiecare; cele mi 
mici au teritorii infime: Monaco (1,8 kmp), Vatican 
(0,44 kmp).

4. Tipologia demografică a populaţiei lumii

Cadrul oferit analizei demografice de cele 6(8) si 
mari regiuni, pe care l-am folosit în consideraţiile anterioa: 
este construit în principal după caracteristica geografic; 
Uneori el include şi alte caracteristici, cum ar fi, de pild 
gradul general de dezvoltare. O analiză mai amplă avari 
ţiei populaţiei şi fenomenelor demografice la scară mon] 
dială impune construirea de grupări după variaţia ea 
teristicilor cantitative care să se apropie de tipologii) 
Acestea ne-ar sugera diferenţe calitative. Asemenea carac-, 
turistici ar putea f i : mărimea populaţiei, densitatea, rat; 
de creştere demografică nivelul mortalităţii şi al fertili 
tăţii, gradul de urbanizare şi altele. S-ar putea astfel ajungi 
la clasificarea ţărilor lumii în ţări cu densitate foarte ridi
cată a populaţiei, eu densitate ridicată, medie, moderat 
şi scăzută. Se va vedea mai tîrziu cit de importantă s-a: 
putea dovedi o asemenea clasificare după nivelul fertili 
tăţii potrivit căreia am avea ţări cu fertilitate foarte înaltă, 
înaltă, medie şi scăzută. Aceasta ar permite o mai bun 
judecare a perspectivelor evoluţiei populaţiei si ar putea] 
contribui la înţelegerea politicilor demografice, atît de 
diferite în lumea contemporană.

Pentru moment ne vom referi numai la trei caracte
ristici : mărimea populaţiei, densitatea şi ritmul de creş
tere demografică. Cadrul îl constituie cele 206 de „ţări” 
(state independente, teritorii dependente, neautonome şi 
cu statut special), aşa cum figurează în statistica O.N.U.
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După numărul populaţiei, evantaiul mondial este 
cuprins între 1 072 218 000 locuitori (China) şi 1 000 locui
tori (Vaticanul). Variaţia pe grupe de ţări este redată în 
tabelul nr. 13.

Tabelul nr. 13
Grupe de ţări după numărul populaţiei şi ponderea lor in populaţia lumii

Grupa Număr de 
ţări

Ponderea (%) 
in populaţia 

mondială

TOTAL MONDIAL 206 100 ,0
1 000— 9 999 locuitori 11 + )

10 000— 99 999 locuitori 21 0,02
100 000— 999 999 locuitori 44 0,4

1 000 0 0 0 -  9 999 999 locuitori 08 6,4
10 000 0 0 0 -  49 999 999 locuitori 43 19,3
90 000 0 0 0 - 99 999 999 locuitori 11 14,8

100 000 000-299 999 999 locuitori t5 21 ,3
India i 15 ,6
China J 21 ,8 ,

+  ) Sub 0,1%.

Se observă că 19 ţări (9,2% din numărul total al ţărilor) 
deţin aproape trei pătrimi (73,5%) din populaţia lumii. 
La cealaltă extremă, 76 de ţări (37% din numărul total) 
au o populaţie care reprezintă mai puţin de jumătate din 
populaţia lumii. Ţările avînd o populaţia cuprinsă între 
1 000 000 şi 50 000 000 de locuitori (111) au o pondere de 
25,7% în populaţia mondială. Dinamica demografică con
temporană este influenţată hotărîtor de cele 19 ţări, de 
nivelul natalităţii şi mortalităţii populaţiei lor şi nu în 
ultima analiză de politica demografică a fiecărei din ele. 
Aceasta nu ar trebui să estompeze importanţa celorlalte 
ţări, chiar dacă ponderea lor în populaţia mondială este 
redusă. Să reamintim că 0.21.U. numără 159 de state-mem- 
bre, suverane şi independente, deplin egale în drepturi.

Vom distinge aşadar ţări cu populaţii foarte reduse 
numeric (1 000—100 000 locuitori), ţări cu populaţii mici 
(100 000—1 000 000 locuitori), ţări mijlocii (1 000 000— 
50 000 000), ţări mari (50—100 000 000), ţări cu populaţii 
foarte mari (Î00—300 000 000) şi ţări (India şi China) cu 
populaţii „gigant”.

Dinamica viitoare, graţie unor ritmuri diferenţiate, 
va modifica conţinutul grupelor de mai sus, precum şi 
ponderea populaţiei lor. Este suficient să ilustrăm cu două 
exemple. Nigeria avea, în 1950, o populaţie de 32 935 000,
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pentru a ajunge astăzi la aproape 100 000 000. Mexicul 
avea, în 1950, 27 376 000 locuitori, astăzi populaţia sa se 
ridică la 80 000 000. în anul 2025, potrivit prognozelor
O.N.U. populaţia Nigeriei va ajunge la aproape 
340 000 000 de locuitori, iar a Mexicului la 154 000 000 
de locuitori.

O imagine instructivă ne oferă clasificarea ţărilor după 
densitatea populaţiei lor. Pe glob, în anul 1986, se înregis
trau 36 de locuitori pe kmp. Pe ţări—lăsînd la o parte 
state sau „enclave” cum sînt Monaco, Singapore, Malta 
unde densitatea se întinde între 1000 pînă la 18 000 de 
locuitori pe kmp — densitatea este cuprinsă între 1 locui
tor şi 700 locuitori pe kmp (Bangladesh). Pe grupe, varia
ţia este cea din tabelul nr. 14.

Dacă trecem la o grupare calitativă, vom distinge ţări 
cu densitate foarte redusă: 31 de ţări, cu densitate între 
1 şi 9 locuitori pe kmp ; cu densitate redusă (10—20 locui
tori), în număr de 22. în schimb, ţările cu densitate medie 
(20—50), în care este încadrată şi densitatea medie pe glob 
(36 locuitori), în număr de 42, au ponderea cea mai mare. 
Densitatea înaltă şi foarte înaltă este caracteristică unui 
număr de 100 de ţări. Distribuţia pe mari regiuni scoate în 
evidenţă o particularitate semnificativă. Ţările din Africa 
se caracterizează printr-o densitate redusă, în timp ce 
ţările din Asia şi cele din Europa cunosc o densitate înaltă 
şi foarte înaltă. Din rîndul ţărilor dezvoltate, Australia, 
Canada, S.U.A. şi U.R.S.S. au densităţi reduse. Dăm 
exemplificativ lista unor ţări în curs de dezvoltare şi a 
unora dezvoltate după numărul de locuitori pe kmp.

Tabelul nr. 15
Vneie ţări in curs de dtiuoilare fi dezvoltate după densitatea populaţiei (1986)

Nr. Ţara Locuitori pe 
kmp Nr. Ţara Locuitori pe 

kmp

1. Bangladesh 699 1. Olanda 357
2. Coreea de Sud 420 2. Belgia 325
3. Sri Lanka 246 ?. Japonia 322
4. EI Salvador 234 4. R.F. Germania 246
5. India 233 5. Marea Britanie 230
6. Vietnam 185 6. Italia 190
7. China 112 7. Spania 77
S. Nigeria 107 8. S.U.A. 26
9. Sudan 9 9. U.R.S.S. 13

10. Arabia Saudită 6 10. Canada 3
11. Libia 2 11. Australia | 2
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Densitatea populaţiei este un element ce se ia in con
sideraţie atît la formularea politicilor de dezvoltare cit 
si a celor demografice. Anticipînd, vom spune că în Africa, 
numeroase ţări in care densitatea este foarte redusă, pro
movează politici nataliste, în timp ce ţări din Asia, în 
special în Asia de Est, de Sud—Est şi Asia Meridională 
aplică politici de limitare a naşterilor. Desigur, alături 
de densitate se iau în considerare rata de creştere a popu
laţiei, disponibilitatea resurselor naturale şi alţi factori.

Deosebit de importantă este variaţia ratei medii de 
creştere a populaţiei pe ţări şi pe grupe de ţări. S-a subli
niat la timpul său că acest indice reprezintă un adevărat 
barometru al dinamicii demografice şi deci evoluţia sa 
este urmărită cu toată atenţia de către OJST.U. şi agenţiile 
sale specializate, de către guvernele tuturor ţărilor pentru 
evaluarea eficacităţii politicilor social-economice şi demo
grafice. înainte de a examina detaliat aspectele legate de 
amplitudinea ratei de creştere a populaţiei sînt necesare 
unele precizări cu caracter metodologie. Distingem trei 
noţiuni: sporul (creşterea) total al populaţiei, sporul 
(creşterea) natural si sporul (creşterea) migratoriu. Pri
mul reprezintă diferenţa absolută între numărul populaţiei 
la momentul t şi t -j- 1, adică At =  P t+1 — P t, al doilea 
este diferenţa, în cadrul unei perioade (un an), dintre 
numărul născuţilor-vii şi numărul deceselor, adică A„ =  
=  N — M, iar sporul migratoriu este diferenţa dintre 
numărul persoanelor imigrate şi a celor emigrate, adică 
Am =  I — E. Urmează deci că sporul sau creşterea totală 
este suma sporului natural şi a celui migratoriu. Dacă 
trecem la exprimarea relativă a acestor indicatori, vom 
avea rata de creştere totală, exprimată la 1000 de locui
tori, mai adesea în procente, rata de creştere naturală, 
exprimată în promile, şi rata de creştere migratorie, în 
promile. Calculul — ale cărui detalii nu le mai prezentăm 
aici — se reduce la raportarea valorilor absolute ale creş
terii (totale, naturale, migratorii) la numărul populaţiei 
respective (la mijlocul perioadei, ca populaţie medie sau 
la Începutul perioadei). La nivelul populaţiei mondiale 
migraţia este nulă, dar pe regiuni şi ţări migraţia interna
ţională are uneori valori importante.

Să mai adăugăm că valorile acestor indici pot fi pozi
tive, nule sau negative, în funcţie de jocul variabilelor im-
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plieate. Dacă în perioada 1980—1985, luată în calculele 
noastre, rata medie anuală de creştere a populaţiei mon
diale a fost de 1,7%, exprimînd numai efectul natalităţii 
şi mortalităţii, in schimb pe regiuni şi ţări acest indice este 
cuprins între 6,6% anual (Qatar) şi —0,1% (Ungaria,
K. D. Germană, B. F. Germania, Marea Britanie). în 
primul caz, aportul imigraţiei este foarte puternic. Situa
ţia este valabilă pentru ţările producătoare de petrol : 
Emiratele Arabe Unite, Oman, Kmvait, Arabia Saudită. 
Desigur, se impune ca rata creşterii totale să fie descom
pusă în rata creşterii naturale şi în rata creşterii migra
torii. în cele de mai jos ne vom referi numai la rata creş
terii totale. Pentru regiunile (ţările) dezvoltate ea a fost 
de 0,6%, iar pentru cele mai puţin dezvoltate de 2%. 
Pe ţări — cu excepţia marilor beneficiare ale imigraţiei, 
rata medie de creştere este cuprinsă între 4% şi -0 ,3 %  
anual.

Se remarcă din capul locului că ţările cu ratele cele 
mai înalte sînt localizate în Africa, urmate de cele din 
America Latină şi Asia de Sud; Europa are ratele cele 
mai scăzute. Trecînd la o grupare tipologică vom obţine: 
ţări cu rate foarte scăzute (pînă la 0,4%), în total 26 la 
număr; urmează ţările cu rate scăzute (0,5—0,9%),în total 
26 ; ţările cu rate medii de creştere (1,0—1,9%), în total 
45 ; ţările cu rate înalte (2—2,9%), în număr de 66 ; ţări cu 
rate foarte înalte (peste 3%j. După ponderea populaţiei 
situaţia apare mai clară. Din grupa întîi populaţia acestor 
ţări este de 5,5% din populaţia mondială; din grupa a 
doua, populaţia are o pondere de 13,1%, din această grupă 
fac parte ţări cu populaţii mari precum : U.B.S.S., Franţa, 
Polonia, Spania, Japonia, Iugoslavia, Eomânia, practic 
aparţinînd toate grupei mari a ţărilor dezvoltate; din 
ţările cu rate medii de creştere fac parte : S.U.A., China, 
Coreea de Sud, Australia, Sri Lanka, Argentina, Chile, 
Thailanda. Unele din ţările acestei grupe au părăsit ,,fa
milia” ţărilor cu rate înalte şi foarte înalte din care făceau 
parte în urmă cu trei decenii. Din rîndul ţărilor cu rate 
înalte fac parte : India, Bangladesh, Indonezia, Brazilia, 
Mexic, Filipine, Zair, Etiopia, Egipt, Venezuela, Mongo
lia. Din ultima grupă, a ţărilor cu rate foarte înalte fac 
parte : Pakistan, Iran, Algeria, Tanzania, Siria, Algeria, 
Nicaragua, Irak, Libia, Kenya, Arabia Saudită.
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S in te tiz în d  v om  a v e a :
Tabelul nr. 17

Grupa Număr de 
ţări

! din care ţări din :
(%)

populaţie Africa Europa U.R.S.S.

Rate foarte scăzute 26 5 ,5 1 17
Rate scăzute 28 13,1 1 15 1
Rate medii 45 32 ,4 7 2 —

Rate înalte 66 38,8 29 1 —

Rate foarte înalte 40 9 ,5 17 - -

TOTAL ■> 205 100 ,0 55 35 1

Polarizarea apare acum şi mai clar: Europa, la o ex
tremă, cu rate scăzute de creştere a populaţiei, Africa la 
cealaltă extremă, ca număr de ţări.

„Explozia demografică”, în anii 1980—1985, se prezintă 
la această nou^ radiografie, mult atenuată. Trecerea Chi
nei şi a altor ţări în grupa medie modifică mult situaţia, 
în  deceniile următoare, conform proiectărilor demografice, 
situaţia se va modifica şi mai m ult: se va înregistra o con
vergenţă între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvol
tare, iar ratele de creştere se vor micşora sensibil. Dar 
potenţialul demografic acumulat de ţările în curs de 
dezvoltare, în perioada „exploziei demografice”, va mai 
produce efecte multă vreme.
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CAPITOLUL IV

STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ SEX ŞI VÎIISTĂ

Numărul populaţiei, la nivel mondial şi naţional, este 
cel mai general indicator demografic şi ca atare el estom
pează caracteristicile ce diferenţiază o populaţie de alta. 
Or, indivizii care compun acest „agregat” care este popula
ţia se deosebesc între ei prin numeroase caracteristici. 
Âc-est lucru este atît de evident încît nu are nevoie de 
exemplificări. Nu toate însuşirile indivizilor au aceeaşi 
importanţă pentru demografie, sociologie sau economie. 
Vîrsta, de pildă, este importantă nu numai pentru demo
grafie, ci şi pentru toate celelalte ştiinţe care se ocupă de 
populaţie. Altele, cum sînt participarea la activitatea eco
nomică, sînt de cel mai mare interes pentru economie. 
Nivelul de instruire este de asemenea o caracteristică im
portantă, în primul rînd, pentru sociologia şi economia 
învăţămîntului, prezentînd interes şi pentru demografie, 
ca factor explicativ pentru fertilitate şi nupţialitate. Este 
deci indispensabilă clasificarea caracteristicilor esenţiale 
ale indivizilor care permit apoi formarea diferitelor sub- 
populaţii.

Sub raport strict demografic cele mai importante carac
teristici sînt sexul şi vîrsta, numite şi caracteristici demo
grafice fundamentale. Li se adaugă şi caracteristica „sta
rea civilă” (necăsătorit, căsătorit, văduv şi divorţat), 
indispensabilă pentru înţelegerea unor fenomene demo
grafice cum sînt fertilitatea şi nupţialitatea ca şi pentru 
familie.

Alte caracteristici poartă denumirea generică de social- 
economice, făcînd parte din această categorie : nivelul de 
instruire, categoria sau clasa socială, domiciliul sau rezi
denţa, gradul de participare la activitatea economică, 
profesia şi altele.
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Or, agregarea indivizilor şi prelucrarea statistică a 
informaţiilor permit repartizarea indivizilor după aceste 
caracteristici, ducînd astfel la definirea şi descrierea diferi
telor structuri. Vom distinge, în primul rînd, structura 
populaţiei după sex şi vîrstă, ca structură demografică 
fundamentală. în acest capitol, ne vom ocupa numai de 
această structură.. Vom avea, în continuare, populaţia 
activă şi inactivă, structura socială a populaţiei, populaţia 
urbană şi rurală, populaţia după nivelul de instruire — 
elementar, mediu, superior — şi altele. Statistic vorbind 
avem de-a face cu repartiţii după valoarea caracteristicii 
respective, pentru care se pot calcula diferiţi indici: va
lori medii, mediane, quartile, decile ete., noţiuni pe care le 
întîlnim în orice manual de statistică.

Indiferent însă de structurile pe care le evidenţiem, 
acestea trebuie precedate de structura după sex şi vîrstă, 
dată fiind semnificaţia acestor caracteristici pentru analiza 
demografică, socială şi economică. Să mai amintim că 
informaţiile despre toate aceste caracteristici se obţin cu 
-ajutorul recensămintelor populaţiei, cea mai veche şi 
cuprinzătoare sursă informaţională. Se vor înţelege astfel 
preocupările tuturor statelor de a efectua astfel de recen
săminte, precum şi stăruinţa O.N.U. de a ajuta acele state 
care nu au efectuat încă recensăminte de a întreprinde 
măsurile necesare în acest sens. S-a ajuns astfel la acţiuni 
de tipul recensămintelor mondiale, efectuate cel puţin o 
dată la un deceniu, de preferinţă, în anii care se termină 
cu 0(1960, 1970, 1980). Ideal este ca recensămintele să se 
efectueze la aceeaşi dată şi, pe cit este posibil, după un 
program unitar care să asigure comparabilitatea la scară 
mondială. Această cerinţă nu este însă întotdeauna înde
plinită, ceea ce creează dificultăţi la analiza comparativă 
a rezultatelor.

1. Structura populaţiei după sex

Caracteristica „sex” este importantă din numeroase 
puncte de vedere. Pe baza ei se obţine populaţia masculină 
şi populaţia feminină (bărbaţi şi femei), care trebuie însă 
combinată cu caracteristica „vîrstă”. Are importanţă să 
se cunoască ponderea femeilor şi a bărbaţilor într-o 
populaţie oarecare nu numai la nivelul cel mai general, 
ci şi pe vîrste sau grupe de vîrstă. Indicatorul statistic
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cel mai obişnuit este aşa-numitul raport dintre sexe („sex 
ratio”, în demografia anglo-saxonă) sau „raportul de mas
culinitate” al cărui calcul se reduce la determinarea numă
rului de bărbaţi ce revin la 100 de femei, atît pe întreaga 
populaţie, cît şi pe vîrste sau grupe de vîrste. Semnifica
ţia acestui indicator se cere explicată. La naştere, la 100 
de persoane de sex feminin se nasc 105—106 persoane de 
sex masculin. Este o regularitate statistică de mult cunos
cută şi care exprimă o lege biologică. La naştere, raportul 
de masculinitate este supraunitar. în funcţie de timp, 
acest raport se modifică. La o populaţie de tip încins 
(numai cu naşteri şi decese) raportul se micşorează, sub 
efectul unui fenomen care se numeşte suprainortalitatea 
masculină. Ajungem astfel ca la o anumită vîrstă raportul 
să devină subunitar. Acest fenomen poate fi influenţat 
şi de războaie prin pierderile de vieţi în rîndul bărbaţilor. 
Dacă însă avem de-a face cu o populaţie de tip deschis 
(cu influenţa migraţiei), atunci raportul de masculinitate 
este modificat de imigraţie şi emigraţie, care afectează — 
după cum se ştie — selectiv diferitele grupe de virstă. în 
unele cazuri emigraţia este mai intensă în rîndul populaţiei 
masculine, de o anumită vîrstă şi cu un anumit grad de 
instruire; în altele, o modificare poate fi provocată de 
fenomenul de nupţialitate. Dacă trecem însă la subpopulaţii 
cum sîn t: activă, urbană şi rurală, intervin şi alţi factori 
care modifică raportul dintre sexe.

Tabelul nr. ÎS

Raportul de masculinitate al populaţiei mondiale pe cele S mari 
regiuni (la 100 femei)

1950 1975 1985

MONDIAL 99,7 100,8 101 ,3
Hegiuni dezvoltate 91 ,0 93 ,3 94,2
Regiuni mai puţin dezvoltate 104 ,3 103,6 103,7

Africa 97,5 98,3 98.7
America Latină 101 ,0 100,2 100 ,0
America de Nord 99,6 95 ,6 95 ,3
Asia de Est 106,3 104,8 105 ,0
Asia de Sud 104 ,4 104,7 104,8
Europa 92,5 94,8 95 ,4
Oceania 103,7 102,1 101 ,8
U.R.S.S. 78,3 86 ,6 89,5
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în timp ce regiunile dezvoltate au un raport de mascu
linitate subunitar, cele mai puţin dezvoltate se caracteri
zează prin valori supraunitare. Explicaţia pentru regiunile 
din prima categorie trebuie căutată atît în supramortali- 
tatea masculină, cît şi în efectele celor două războaie mon
diale. Acest lucru se poate vedea cel mai bine în cazul 
U.R.S.S. în anul 1950 raportul de masculinitate a fost de
78,3 bărbaţi la 100 de femei. în  anul 1950, numărul po
pulaţiei masculine a U.R.S.S. a fost de 79 053 000, iar al 
femeilor de 101022 000, un excedent de aproape 22 000 000 
femei, iar raportul de masculinitate a fost de 78,3. în anul 
1985 la 131 586 000 de bărbaţi, reveneau 147 032 000 
femei, înregistrîndu-se un excedent de 15 000 000 femei. 
Treptat, efectele negative amintite, se resorb. Aceeaşi 
situaţie este tipică şi populaţiei Europei.

în regiunile mai puţin dezvoltate, situaţia este alta. 
Numai o analiză mai aprofundată a evoluţiei natalităţii 
şi a speranţei de viaţă la diferite vîrste ne poate oferi 
explicaţia. Fără să intrăm aici în detalii, vom arăta că 
in Asia de Sud, de pildă, pentru anumite ţări se constată 
că speranţa de viaţă la naştere (viaţa medie sau durata 
medie a vieţii) este mai mare la bărbaţi decît la femei, 
spre deosebire de regiunile dezvoltate, unde situaţia este 
inversă. Desigur, nu trebuie neglijate efectele migraţiei 
internaţionale.

O informaţie suplimentară ne furnizează raportul de 
masculinitate pe grupe de vîrstă.

Tabela' nr. 19
Raportul de masculinitate pe yrupe de Dîrslă în regiunile 

dezvoltate şi in cele mai puţin dezvoltate (1985)

Grupa de virslă Regiuni
dezvoltate

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate

Grupa de 
vîrstă

Regiuni
dezvoltate

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate

Toate virstele 94 ,2 103,9 40—44 ani 98 ,8 1 04 ,0
0 — 4 ani 104,1 104,6 45—49 ani 96,9 1 03 ,4
5 — 9 ani 104,7 104,8 50—54 ani 94 ,5 103 ,0

10—14 ani 105,0 105,0 55 — 59 ani 87,7 101 ,7
15 — 19 ani 104 ,3 105 ,3 60 — 64 ani 76 ,3 98,8
20—24 ani 103 ,8 105 ,3 65 — 69 ani 71 ,5 94,0
25—29 ani 103 ,0 105 ,1 70—74 ani 64,0 89,1
30—34 ani 101 ,7 104,6 75 — 79 ani 58,1 80 ,3
35 — 39 ani 100,5 104 ,6 80 ani şi 

peste
44,7 69,9
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Diferenţele dintre cele două grupe de regiuni apar şi 
mai clar în fig. 14.

Cele două curbe de masculinitate arată istorii demo
grafice diferite, evoluţii ale generaţiilor succesive, cu eve-
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Fig. 14. Curba de masculinitate a populaţiei regiunilor dezvoltate şi a 
celor mai puţin dezvoltate.

nimente deosebite între ele, care vor putea fi descifrate 
mai tîrziu, printr-o analiză demo-economică. Repartiţia 
populaţiei după sex şi vîrstă, asociată cu alte repartiţii 
statistice, pune în evidenţă aspecte de mare însemnătate 
printre care şi cele legate de eliminarea ¡discriminării în 
drepturi a femeilor şi realizarea unei egalităţi autentice 
între cele două sexe, obiectiv prioritar pe agenda O.R.U-
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Din punct de vedere demografic, sintagma „statutul fe
meii” este prezentă, în primul rînd, în analiza familiei şi 
fertilităţii.

2. Structura populaţiei după vîrstă

Caracteristica „vîrstă” este importantă nu numai în 
demografie, ci şi în numeroase alte discipline; sociologia, 
psihologia, economia, medicina, dreptul, deoarece o serie 
de însuşiri şi evenimente din ciclul de viaţă umană sînt 
asociate cu vîrstă. în demografie, ea este fundamentală 
în primnl rînd pentru faptul că este legată de fenomene 
demografice cum sînt mortalitatea, natalitatea şi fertili
tatea. nupţiaîitatea. Toate aceste fenomene variază o dată 
cu vîrstă, sînt deci funcţie de vîrstă, cum se vede cel mai 
evident în variaţia mortalităţii. Descrierea mortalităţii 
după vîrstă duce la formularea unor adevărate „legi ale 
mortalităţii” şi construirea diferitelor tipologii („pattern” ) 
naţionale, regionale etc. Fertilitatea femeilor este şi ea 
funcţie de vîrstă, aşa cum este de altfel şi nupţiaîitatea. 
Şi aici demografia ajunge la tipologii şi la regularităţi de 
cea mai mare importanţă pentru analiza fenomenelor 
respective. Dacă intrăm în domeniul mai larg al fenome
nelor economice şi sociale vom remarca strânsa dependenţă 
a acestora de vîrstă. Activitatea economică, măsurată 
prin ratele de activitate după sex şi vîrstă, variază în 
funcţie de această caracteristică. Productivitatea muncii 
şi deci volumul producţiei sînt — ceteris paribus — func
ţie de vîrstă. Consumul total, necesarul de diferite ser
vicii — locuinţe, asistenţă medicală etc. — sînt şi ele 
funcţie de vîrstă, ceea ce duce la construirea diferitelor 
„modele” şi „scări” pentru descrierea corelaţiei dintre 
fenomenele respective şi vîrstă. Amintim că şi migraţia 
— internă şi externă — este asociată cu vîrstă şi sexul, 
relaţia constituindu-se intr-un adevărat model.

Demografia este deci obligată să analizeze multilate
ral structura populaţiei după vîrstă. La nivelul cel mai 
general, populaţia, după ce a fost repartizată pe sexe, 
este descrisă apoi pe ani de vîrstă sau pe grupe de vîrstă, 
începînd de la 0 ani pînă la vîrstă de 100 de ani, conside
rată ca limită pentru o populaţie naţională. Eepartiţia 
populaţiei pe ani de vîrstă sau grupe cincinale ne dă struc
tura populaţiei după vîrstă. Fiecare an sau grupă cincinală
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reprezintă o clasă (grupă de clase) la un anumit moment 
de timp (de obicei, la 1 iulie al anului respectiv, numită 
şi populaţie medie, sau la 1 ianuarie al anului respectiv). 
Important este ca o asemenea clasă să fíe pusă în concor
danţă cu generaţia respectivă, ceea ce se realizează în cazul 
cînd repartiţia populaţiei după vîrstă se face la 1 ianuarie 
al anului respectiv. în felul acesta, se poate urmări mai 
lesne istoria unei generaţii de la apariţia ei pînă în momen
tul în care efectivul ei numeric este fixat în efectivul cla
sei respective de vîrstă. De pildă, generaţia 1950 va avea, 
la 1 ianuarie 1989, vîrstă de 39 ani. Să mai specificăm că 
vîrstă poate fi exactă, sau în ani împliniţi (vîrstă la ultima 
aniversare), cea mai des folosită în demografie.

Pentru a pune în evidenţă în mod intuitiv repartiţia 
unei populaţii după vîrstă demografia a elaborat de multă 
vreme o reprezentare grafică specială, denumită piramida 
vîrstelor, astăzi clasică. Dăm un exemplu ipotetic de pira
midă, construită în anumite condiţii: natalitatea şi morta
litatea fiind constante, în decursul unui timp nedefinit 
(populaţie stabilă).

Efectivele claselor scad o dată cu vîrstă. Piramida are 
o bază, populaţia tînără; un trunchi, populaţia adultă; 
un vîrf, populaţia vîrstnică. O populaţie cu o natalitate 
ridicată are o bază largă, una cu natalitate scăzută se carac
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terizează printr-o bază îngustată. Constatăm anumite 
proporţii între diferitele grupe de vîrstă şi sexe; ele ex
primă efectul de lungă durată al regimului de natalitate 
şi de mortalitate, la care, pentru populaţiile deschise, se 
adaugă efectul migraţiei. în exemplul nostru, structura 
pe vîrstă este consecinţa unei natalităţi şi mortalităţi 
constante, la niveluri relativ scăzute, caracteristice popu
laţiei unei ţări dezvoltate.

Chiar din această sumară prezentare a piramidei vîrste- 
lor se nasc anumite probleme. în afară de repartiţia pe 
ani de vîrstă sau pe grupe cincinale, este necesar să „de
cupăm” anumite grupe semnificative sub raport demo
grafic, economic, educaţional etc. Prima şi cea mai gene
rală împărţire se face în grupele m ari: 0—14 ani, 15—59 
ani şi 60 de ani şi peste, denumite convenţional populaţie 
„tînără”, „adultă” şi „bătrînă”. Uneori limitele specifi
cate s în t: 0—14 ani, 15—64 ani şi 65 ani şi peste. în lucră
rile O.îf.U. sînt folosite ambele grupări. Scăderea morta
lităţii şi, respectiv, creşterea duratei medii de viaţă, proces 
legic nu numai pentru populaţia ţărilor dezvoltate ci şi 
a celor mai puţin dezvoltate, pledează în favoarea ultimei 
grupări. în afară de această grupare generală, utilă în 
primul rînd, pentru analiza procesului de îmbătrînire 
demografică şi a resurselor de muncă, sînt necesare şi alte 
„decupări”, care duc la stabilirea aşa-numitelor grupe 
funcţionale. Ele corespund nevoilor unor sisteme din socie
tate : educaţional, economic, medical. Asemeneea grupe 
specifice, folosite în statistica O.ÎT.U. sîn t:

6—11 ani sau regrupate
12—17 ani 12—14 ani
18—24 ani 15—17 ani
corespunzînd celor trei grade de învăţămînt: primar, 

secundar (treapta I  şi II) şi universitar. în final, vom 
avea populaţia infantilă („child population”), cuprinsă 
între 0—14 ani, populaţia tînără („youth”), între 15—24 
ani, populaţia vîrstnică (65 ani şi peste). Pentru femei, 
se „decupează” populaţia în vîrstă de 15—49 ani, consi
derată ca populaţie potenţial fertilă, adică aptă de pro- 
creere, categorie indispensabilă pentru studierea fertili
tăţii.

Fiind vorba de o repartiţie statistică clasică, repartiţia 
după vîrstă poate fi caracterizată cu vîrstă medie, vîrstă

6 — C. S00
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mediană, cu quartile şi decile, cu indicii de asimetrie etc. 
Din punct de vedere economic are o importanţă deosebită 
aşa-numitul „raport de dependenţă după vîrstă” (,,age 
dependency ratio” ) care se calculează prin raportarea 
populaţiei în vîrstă de 0—14 ani şi 60 (65) ani şi peste 
la 100 de persoane în vîrstă de 15—59 (64) ani. Justificarea 
este următoarea : cele două grupe extreme („tineri” şi ,,bă- 
trîni”) sînt considerate ca grupe inactive şi care sînt între
ţinute deci de populaţia în vîrstă de muncă. Se va fi 
remarcat desigur că limitele şi grupele sînt în bună măsură 
convenţionale, dar pentru o analiză demo-economică com
parativă ele sînt indispensabile. Să mai adăugăm că diferi
tele grupe se exprimă în procente faţă de populaţia totală. 
Modificarea acestor ponderi arată procesele care afectează 
structura populaţiei după vîrstă, printre care îmbătrîni- 
rea — sau uneori — întinerirea demografică a populaţiei.

Virata

Fig. 16. Piramida virstelor populaţiei mondiale in 1965.
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în cele ce urmează vom prezenta repartiţia populaţiei 
după sex şi vîrstă la nivel mondial pe mari regiuni, pe grupe 
de ţări 1. Vom examina structura populaţiei, proporţiile 
dintre diferite grupe de vîrstă, vîrsta mediană şi raportul 
de dependenţă după vîrstă. Imaginea cea mai generală ne 
furnizează fig. 16.

Atrag atenţia, în primul rînd, baza largă a piramidei, 
ceea ce atestă caracterul tânăr al populaţiei mondiale, 
precum şi vîrful, relativ îngust, al piramidei, indicaţie 
asupra proporţiei reduse a populaţiei vîrstnice. Dacă la 
acestea adăugăm şi faptul că vîrsta mediană a populaţiei 
mondiale a fost, în 1985, de 23,5 ani, afirmaţia de mai sus 
capătă şi mai multă credibilitate. Această imagine însă 
estompează profundele diferenţe între cele două grupe 
mari de regiuni: dezvoltate şi mai puţin dezvoltate.

Tabelul nr. '-19

Populaţia mondială şi unii indici ai structurii pe virsle (19So)

Mondial Regiuni
dezvoltate

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate

Diferenţe

1. Populaţia de 0—14 ani (%) 33 ,4 22 ,2 36 ,9 -1 4 ,7
2. Populaţia de 15—59 ani (%) 57 ,8 62 ,0 57 ,1 + 4 ,9
3. Populaţia de 60 ani şi 

peste (%) S,S 15,8 6,0 +  0,8
4. Raportul de dependenţă 

de vîrstă* P-Q/ O 61 75 -1 4
5. Vîrsta mediană (ani şi 

zecimi) 23 ,5 1 32,5 21 ,0 11,5
| | Populaţia in vîrstă de 0 —14 ani plus populaţia în vîrstă de 60 

ani şi peste la ICO persoane în vîrstă de 15—59 ani.

Vîrsta mediană a populaţiei regiunilor dezvoltate este 
cu 11,5 ani mai mare ca aceea a populaţiei regiunilor mai 
puţin dezvoltate, ponderea populaţiei tinere (0—14 ani) 
este cu 14,7% mai mică în prima grupă de regiuni, iar

1 în calculele noastre vom folosi 151 de ţări pentru care O.N.U. 
furnizează date demografice ; cele 54 de ţări care nu figurează in această 
grupă au o populaţie totală de 5 270 000, ceea ce reprezintă aproximativ 
0,1% din populaţia mondială. Prin urmare absenţa lor nu are nici o sem
nificaţie pentru analiza noastră.
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ponderea populaţiei vîrstnice este eu 9,8% mai mare în 
regiunile dezvoltate. Astfel, prima concluzie generală este 
aceea că structura populaţiei regiunilor dezvoltate este 
îmbătrînită, iar a populaţiei regiunilor mai puţin dezvol
tate este tînără. Cit priveşte raportul de dependenţă de 
vîrstă, acesta este mai mare, în regiunile mai puţin dez
voltate. Dar, şi aici trebuie observat că „presiunea” exer
citată de grupele extreme de vîrstă este diferită. în  regiu
nile dezvoltate, partea cea mai mare a „presiunii” se dato
rează populaţiei vîrstnice, în timp, ce în regiunile mai puţin 
dezvoltate ea revine populaţiei tinere. Această situaţie 
generează numeroase consecinţe, printre care demografice, 
economice şi sociale ce vor fi examinate mai t-îrziu.

Imaginea se diferenţiază şi mai mult pe măsură ce 
trecem la cele 8 mari regiuni ale globului, apoi la cele 24 
regiuni şi, în sfîrşit la cele 151 ţări (tabelul nr. 21).

Tabelul nr. 21

Populaţia marilor regiuni şi unii indici ai structurii pe virste (1985)

Mari regiuni Vîrstă
mediană

St

0 — 14 ani

ructura (°/

1 5 -5 9
ani

o)

60 ani şi 
peste

Raportul 
de depen
denţă de 

vîrstă 
(%)

MONDIAL 23,5 33,4 57,8 8,8 73
Airica 17,3 45,1 50,1 4,8 99
America Latină 20,8 37,9 55,4 6,7 81
America de Nord 31,3 21,8 62,0 16,2 61
Asia de Est 24,7 29,2 62,1 8,7 61
Asia de Sud 20,3 38,8 55,1 6,1 81
Europa 33,9 21,0 61,4 17,6 63
Oceania 27,6 27,8 59,9 12,3 67
U.R.S.S. 30,1 24,8 62,1 13,1 61

Evantaiul indicilor structurii pe vîrste, pe regiuni 
apare şi mai larg : între Africa (17,3 ani) şi Europa (33,9 
ani) diferenţa este de 1 : 2. Africa are populaţia cea mai 
tînără, urmată de Asia de Sud şi de America Latină. în 
situaţie intermediară se află Asia de Est şi aceasta datorită 
ponderii mari a populaţiei Cbinei şi Japoniei. Europa, 
America de Nord şi U.E.S.S. au valori apropiate atît la 
vîrstă mediană cît şi la proporţia populaţiei tinere şi,
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respectiv, a populaţiei vîrstnice. Procesul de îmbătrînire 
în aceste regiuni — care va fi examinat mai tîrziu — 
este avansat în special ca urmare a scăderii de lungă durată 
a fertilităţii.

„Presiunea” cea mai puternică asupra populaţiei în 
vîrstă de muncă se resimte în Africa, Amefica Latină şi 
Asia de Sud. Dar, ca şi în cazul mai general al regiunilor 
mai puţin dezvoltate, partea cea mai importantă revine 
„presiunii” exercitate de populaţia tînără. Astfel, în 
Europa „presiunea” populaţiei tinere reprezintă 50% 
din raportul total de dependenţă, cealaltă jumătate reve
nind populaţiei vîrstnice, în timp ce în Africa sarcina 
populaţiei tinere constituie 90% din sarcina totală şi doar 
10% revine populaţiei vîrstnice.

Trebuie amintit faptul că ponderile diferitelor grupe 
de populaţie s-au modificat ca urmare, a ritmurilor diferite 
de creştere a acestora, influenţate de regimul de natalitate, 
în principal, cum se poate vedea din tabelul nr. 22.

Tabelul nr. 22

Ratele de creştere a populaţiei In vîrstă de 0—14 şi 60 ani şi peste in perioad
1980-1985 (in %)

Rata de creştere a populaţiei
(%)

tinere vîrstnice
(0 — 14) ani (60 ani şi peste)

Mondial 0,6 2,3
Regiuni dezvoltate — 0,1 1,4
Regiuni mai puţin dezvoltate 0,7 3 ,0

Africa 3,0 2,6
America Latină 1,5 3 ,0
America de Nord 0,3 1,7
Asia de Est - 0,2 3,3
Asia de Sud 1,4 2,8
Europa — 1,0 1,1
Oceania 0,5 2,6
U.R.S.S. 1,4 1,1

La scară mondială rata de creştere a populaţiei vîrst
nice este de aproape patru ori mai mare decît aceea a 
populaţiei tinere. Cea mai rapidă rată de creştere a populaţi
ei tinere revine Africii, cea mai scăzută Europei şi, aparent 
paradoxal, Asiei de Est. Ya trebui să se ţină seamă că în
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Asia de Est rata scăzută (negativă) se datorează Chinei 
şi Japoniei în oare se înregistrează o scădere rapidă a 
natalităţii lor. Ritmul cel mai rapid de creştere a populaţiei 
Yîrstniee se înregistrează în Asia de Est, explicaţia fiind 
aceeaşi : scăderea rapidă a natalităţii populaţiei Chinei. 
Îmbătrînirea demografică, ca proces legic al demografiei 
contemporane, a cuprins în orbita sa mai întîi ţările dez
voltate, apoi, populaţia ţărilor mai puţin dezvoltate, 
în cazul acesta din urmă, îmbătrînirea cunoaşte o fază 
intermediară în care se înregistrează o tendinţă de întine
rire pe care populaţia ţărilor dezvoltate nu a cunoscut-o* 
la timpul său, înainte de a se înscrie în procesul de îmbă- j 
trînire demografică. Acest lucru reiese în evidenţă dacă 1 
analizăm principalii indici legaţi de structura populaţiei i 
pe o perioadă ceva mai mare de timp (1950—1985).

Tabelul nr. 23

Yirsta mediană a populaţiei (ani şi zecimi) pe marile regiuni, 195 0— 19SS

1950 1960 1S70 1980 1985

Mondial 23,4 22,7 21,6 22,6 23,5
Regiuni dezvoltate 28,2 29,2 30,2 31,4 32,5
Regiuni mai puţin dezvoltate 21,2 20,0 19,0 20,0 21,0

Africa 18,8 18,2 17,6 17,4 17,3-.
America Latină 19,7 18,9 18,6 19,8 20,8-
America de Nord 30,0 29,1 27,7 30,0 31,3
Asia de Est 23,5 22,2 20,7 23,0 24,7
Asia de Sud 20,4 19,8 18,9 19,5 20,3
Europa 30,5 31,6 32,2 33,0 33,9
Oceania 27,9 26,6 25,1 26,7 27,6-
U.R.S.S. 24,7 26,9 29,4 29,4 30,3-

La nivel mondial se constată o tendinţă de întinerire 
demografică pînă în anul 1970 : vîrsta mediană scade faţă 
de 1950, revenind la acest nivel abia în annl 1985. Or, 
procesul este valabil numai pentru populaţia regiunilor 
mai puţin dezvoltate. Cum se explică acest fenomen? 
Pentru Africa — cu populaţia cea mai tînără — scăderea 
vîrstei mediane se explică prin natalitatea ridicată, chiar 
cu tendinţă de creştere, la care se asociază scăderea rapidă 
a mortalităţii, începută în anii 1950. Nu numai că au apă
rut efective numerice ale generaţiilor, care s-au adăugat,
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bazei piramidei vîrstelor, dar sub efectul scăderii mortali
tăţii, în special la vîrste tinere, a crescut probabilitatea 
de supravieţuire la aceste vîrste. Deci efectul combinat al 
generaţiilor cu cel al scăderii mortalităţii. Dar, tendinţa 
de întinerire s-a manifestat, evident, în proporţii mai 
reduse şi în America Latină şi America de Nord, în unele 
regiuni din Europa, în Asia de Est (China şi Japonia). 
Aici explicaţia trebuie căutată în „explozia demografică’5 
din perioada imediat următoare celui de-al doilea război 
mondial, aşa-numitul „Baby boom” şi acesta asociat 
scăderii accentuate a mortalităţii infantile şi a primei copi
lării, care a sporit şansele de supravieţuire. Dacă luăm 
din cele 24 regiuni ale globului valorile cele mai contras
tante, vom putea urmări mai bine tendinţele amintite.

Tabelul nr. 24

Virsta mediană şi ponderea populaţiei de 0—14 ani in Europa de Nord şi
Africa de Vest

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 2000

Virata mediană (ani şi zecimi)

Europa de
Nord 33,7 34,7 33,3 33,4 34,2 35,2 35,8 37,7
Africa de 
Vest 16,3 18,0 17,3 16,9 16,6 16,5 16,3 16,1
Diferenţa 17,4 16,7 16,0 16,5 17,6 18,7 19,5 21,6

Populaţia in virstă de 0—14 an i (%)

Europa de 
Nord 23,5 24,1 24,2 23,2 21,2 19,8 19,1 18,7
Africa de 
Vest 43,3 43,9 45,5 46,1 46,7 46,9 47,7 47,7
Diferenţa — 19,8 -1 9 ,8 - 2 1 ,3 - 22,8 - 2 5 ,5 -2 7 ,1 - 2 8 ,3 - 2 9 ,0

N otă: Pentru anii 1990 şi 2000 datele sint după prognoza demografică 
O.N.U. (varianta medie).

Efectul redresării postbelice a natalităţii în Europa 
de Nord a fost de scurtă durată : vîrsta mediană a scăzut 
modest, după cum şi creşterea ponderii populaţiei tinere 
a  fost modestă. Procesul de îmbătrînire şi-a continuat
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cursul. în schimb, întinerirea demografică a populaţiei din 
Africa de Vest, datorită cauzelor amintite, este de lungă 
durată : vîrsta mediană în anul 2000 este mai mică decît 
în anul 1950, iar ponderea populaţiei tinere creşte siste
matic. în felul acesta, decalajul dintre cele două regiuni 
se adînceşte. Abia în primele decenii ale secolului al XXI-lea 
se va înregistra o reducere a decalajului şi respectiv o ten
dinţă de convergenţă.

Pe glob, amplitudinea vîrstei mediane este întinsă: 
14 ani (Kenya) şi aproape 38 ani (K. F. Germania şi Sue
dia) ; proporţia tineretului de asemenea: circa 53% este 
populaţia de 0—14 ani (Kenya) şi 15—17%, în Suedia şi
K. F. Germania. Cît. priveşte populaţia în vîrstă de 60 ani 
şi peste — unul din indicii îmbătrînirii demografice — 
ea deţine 3—4% în populaţie totală, în unele ţări din 
Africa şi ajunge la 20—23%, în K. F. Germania şi Suedia. 
Este deci necesară adîncirea analizei, trecînd la cele 24 
de regiuni şi apoi la grupe de ţări.

Africa este continentul cu populaţia cea mai tînără ca 
structură demografică. Vîrsta mediană a fost, în 1950, 
de 18,8 ani pentru a scădea la 17,3 ani, în 1985. Proporţia 
populaţiei în vîrstă de 60 de ani şi peste a scăzut de la 5,6% 
(1950) la 4,8% (1985). Variaţia în cadrul continentului 
nu este prea mare. Africa de Vest are o vîrstă mediană de
16,5 ani, în 1985, în scădere faţă de 1950, cînd a fost 
de 16,3 ani. Proporţia populaţiei vîrstnice, redusă şi ea, 
reprezintă doar 4,3% din populaţia totală. Africa Centrală 
are valori ceva mai ridicate : vîrsta mediană este de 17,9 
ani, în scădere faţă de 1950, proporţia populaţiei vîrstnice 
este de 5,2%. Africa de Nord şi Africa de Sud au valorile 
cele mai mari în cadrul continentului: vîrsta mediană este 
de 18,7 ani şi respectiv de 19,1 ani. Populaţia cea mai 
tînără este situată în Africa de Vest : vîrsta mediană este 
de 16,5 ani, proporţia populaţiei vîrstnice se ridică la 
4,3%. Valorile pe regiuni sînt apropiate de mediile con
tinentului african. Şi aceste cifre ne arată că populaţia 
Africii se află cu un anumit decalaj nu numai faţă de 
regiunile dezvoltate ci şi în raport cu celelalte regiuni 
mai puţin dezvoltate în ce priveşte tranziţia demografică.

America Latină are un avans faţă de Africa: vîrsta 
mediană, de 20,8 ani (1985), este cu 3,5 ani mai mare ca 
în Africa. Proporţia populaţiei vîrstnice este de 6,7% 
(1985). Zona Caraibilor şi America de Sud temperată, prin
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valorile lor, arată neîndoielnic că populaţia lor se află în 
faza a doua a tranziţiei demografice şi se apropie de faza 
a treia. Vîrsta mediană în America de Sud temperată 
(Argentina, Chile, Uruguay) este de 26,6 ani (1985), în 
creştere faţă de 1950, cînd a fost de 24,8 ani. în Zona Carai
bilor, vîrsta mediană a crescut de la 20,9 ani la 22,1 ani. 
America Centrală este mai apropiată de Africa; situaţia 
este valabilă şi pentru America de Sud tropicală.

America de Nord (Canada şi S.U.A.) au valori apro
piate de cele ale Europei: vîrsta mediană, în creştere, a 
fost de 31,3 ani, în 1985, iar proporţia populaţiei vîrstnice 
a ajuns la 16,2%.

Asia, a cărei populaţie deţine 58% din populaţia lumii, 
are o situaţie diferenţiată şi care este dominată de ponderea 
mare a populaţiei Chinei şi a subcontinentului indian. O 
contribuţie deloc neglijabilă au cele 13 ţări arabe din Asia. 
în Asia de Est, vîrsta mediană a crescut de la 23,5 ani 
(1950) la 24,7 ani, iar ponderea populaţiei vîrstnice a ajuns 
la 8,7 %. Asia de Sud, în ansamblul ei, are o vîrstă mediană 
de 20,3 ani şi o pondere a populaţiei vîrstnice de circa 
6%. Cele trei zone componente — Asia de Sud-Est, Asia 
Meridională şi Asia de Vest — se deosebesc nesemnifica
tiv între ele, vădind o certă omogenitate demografică. 
O uşoară diferenţă apare în Asia de Yest, unde grupa ţări
lor arabe se caracterizează cu următoarele valori: vîrsta 
mediană 17,2 ani, proporţia populaţiei tinere 45,5%, a 
populaţiei vîrstnice, 4,5%. în felul acesta, ţările arabe 
din Asia se apropie de Africa şi mai ales de ţările arabe 
din continentul african. Este adevărat că populaţia nu 
reprezintă decît 2,1% din populaţia Asiei şi 1,2% din 
populaţia mondială.

Europa are caracteristicile tipice ale structurii pe vîrste 
pentru regiunile dezvoltate: vîrsta mediană 33,9 ani, 
proporţia populaţiei vîrstnice de 17,6%, ambele în creştere 
faţă de 1950, cu o scurtă perioadă cînd valorile au fost 
mai scăzute datorită efectului de ,,baby boom”. Totuşi 
între regiunile componente ale Europei există diferenţe, 
explicabile prin viteza diferită a tranziţiei demografice, dar 
se remarcă şi o tendinţă de convergenţă foarte pronunţată, 
după cum se poate vedea din tabelul nr. 25.

Vîrsta mediană a crescut cel mai rapid în Europa de 
Est şi Europa de Sud; decalajul dintre regiuni s-a micşo
rat ; îmbărînirea demografică s-a continuat rapid. Modelu
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Tabelul nr. 25
Yirsla mediană şi proporţia populaţiei virstnice tn Europa, 1950 şi 1985

Virsta mediană 
(ani şi zecimi)

Populaţia de 60 ani şi 
peste

1950 1985
Creşterea
relativă

(%)
1950 1985

Creşterea
relativă

<%)

EUROPA 30,5 33,9 +  11,0 12,9 17,6 +  36
1. Europa de Est 28,7 32,5 +  13,0 10,9 15,6 43
2. Europa de Nord 33,7 35,2 +  4 ,0 14,6 20,4 +  40
3. Europa de Sud 27,4 32,8 +  20,0 11,0 16,3 +  48
4. Europa de Vest 33,9 35,3 +  4 ,0 13,2 18,8 +  42

Max.-min. 6,5 2,8 3,7 4,8

cultural european - în sensul cel mai larg — îşi găseşte 
expresia şi în valorile demografice care cunosc o omoge
nizare relativ rapidă.

Oceania este diferenţiată sub raportul structurii pe 
vîrstă : pe de o parte, Australia şi Noua Zeelandă au valori 
apropiate de cele ale Europei şi Americii de Nord, iar, pe 
de altă parte, celelalte zone (Melanezia, Micronezia.Poli- 
nezia) au caracteristici comune cu regiunile mai puţin 
dezvoltate. Peamintim că ponderea populaţiei 'Oceaniei 
este de circa 0,5% în populaţia mondială şi deci influenţa 
sa asupra tendinţelor demografice mondiale este neînsem
nată.

3. Tipologii regionale ale strueturii populaţiei
Clasificarea celor 151 de ţări după indicii structurii 

populaţiei după vîrstă ne detaliază tabloul demografie 
mondial şi creează posibilitatea unei analize aprofundate, 
în vederea identificării tipologiilor regionale şi a potenţia
lelor demografice.

Se remarcă o netă polarizare a populaţiilor după vîrstă 
mediană pe continente : la o extremă, se situează Africa 
cu structura cea mai tînără a populaţiei, la cealaltă ex
tremă, Europa, cu populaţia avînd structura cea mai 
îmbătrînită, excepţie făcînd Albania. I se alătură America 
de Nord (S.U.A. şi Canada), Oceania (Australia şi Noua 
Zeelandă) şi U.K.S.S., iar din Asia de Est, Japonia. Ameri
ca Latină ocupă o poziţie intermediară, aflîndu-se intr-o 
tranziţie avansată. Patru ţări din această regiune (Cuba, 
Chile, Argentina, Uruguay) se află în apropierea ţărilor 
dezvoltate.
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O menţiune specială trebuie făcută pentru situaţia 
din Asia de Sud. Această mare regiune se subîmparte în : 
Asia de Sud-Est (Indonezia, Thailanda, Vietnam, Fili- 
pine), Asia de Sud meridională (Bangladesh, Pakistan, 
India) şi Asia de Sud-Vest (cu 13 ţări arabe, în principal). 
Or, India, cu o vîrstă mediană de 21,5 ani, face parte din 
grupa a IV-a, în timp ce ţările arabe din Asia de Sud-Vest 
se încadrează în grupele I  s i l i  (14—18 ani),deci cu o struc
tură foarte tînără. Aici se includ : Iordania, Siria, Irak, 
cele două ţări Yemen, Arabia Saudită. Or, ţările arabe 
din Asia aveau, în 1985, o populaţie de circa 59 milioane 
locuitori, cu o vîrstă mediană de 17,2 ani, proporţia 
populaţiei tinere fiind de circa 46%, cu un raport de depen
denţă foarte ridicat. Eitmurile de creştere a populaţiei 
acestor ţări sînt foarte înalte şi se vor menţine în viitor. 
Prin indicii lor demografici populaţia acestor ţări se apro
pie de populaţia Africii. De la un număr al populaţiei de 
circa 20 000 000 (1950), s-a ajuns la 59 000 000, în 1985 ; 
prognozele O.N.U. ne arată că în anul 2000 numărul 
populaţiei ţărilor arabe din Asia va ajunge la 96 000 000, 
iar în anul 2025, la 170 000 000.

în fond, repartiţia pe continente reproduce repartiţia 
structurii populaţiei pe cele două grupe de regiuni: dez
voltate şi mai puţin dezvoltate.

Tabelul tir. 26

Repartiţia ţărilor după virsta mediană şi după gradul de dezvoltare (19S5)

Grupa
Număr de ţări Ponderea populaţiei (%)

Dezvol
tate

| Mai puţin 
dezvoltate

Dezvol
tate

Mai puţin 
dezvoltate

MONDIAL 33 118 20,1 79,9
14—15,9 aui — 8 — 3,7
16—17,9 ani — 35 — 10,0
18 — 19,9 ani — 34 — 10,2
20-21 ,9  ani — 19 — 27,3
22-23 ,9  ani 1 7 0,06 1,4
24-25 ,9  ani — 8 — 22,5
26-27,9  ani 1 5 0,07 0,7
28-29 ,9  ani 2 3 0,07 2,5
30-31 ,9  ani 10 — 14,20 —
32-33 ,9  ani 3 — 1,70 —
34 — 35,9 ani 13 — 2,5 3,8
36—37,9 ani 3 — 1,5 —
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Diferenţierea apare acum mai clară, populaţia ţărilor 
dezvoltate prezintă o structură îmbătrânită, în timp ce 
ţările mai puţin dezvoltate au o populaţie tînără. Vîrsta 
mediană variază între 14 ani şi 38 de ani, iar proporţia 
populaţiei în vîrstă de 60 de ani şi peste între circa 3% 
şi 23%’. Desigur ţările lumii se deosebesc după aceşti doi 
indici dar fiecare din ele are o pondere diferită, cum apare 
în fig. 17.

Din grupa 14—15,9 ani ponderea cea mai însemnată 
are populaţia Nigeriei; în grupa 16—17,9 ani, avem ţări

Ponderea poD 'jlaţiei(% )

Fig. 17. Repartiţia ţărilor lumii după vtrsta mediană si ponderea populaţiei
(1985).

93
V.TREBICI



cu populaţii m ari: Zair, Etiopia şi Pakistan; din grupa 
18—19,9 ani, ţările cu populaţii mari sînt : Mexic, Iran, 
Filipine şi Vietnam; în grupa 20—21,9 ani ponderile cele 
mai mari revin Indiei, Braziliei, Indoneziei, Egiptului şi 
Thailandei; grupa 24—25,9 ani este dominată de populaţia 
Chinei; grupa 30—32 ani, cuprinde populaţia U.R.S.S. 
şi 8.U.A.; ultimele grupe au în componenţa lor populaţia 
Japoniei, Marii Britanii, B. F. Germania, Franţei.

Diferenţele sînt bine marcate în fig. 17, în care, alături 
de numărul ţărilor, sînt trecute şi ponderile populaţiilor 
lor. Putem, în sfîrşit, să stabilim o tipologie a ţărilor lumii 
după „tinereţea” sau „bătrîneţea” lor. Mai mult, vîrsta 
mediană se află în corelaţie cu ponderea populaţiei vîrst- 
nice (negativă) şi cu ponderea populaţiei tinere (pozitivă).

1 'abelul nr. 26

Gruparea tipologică a ţărilor după structura populaţiei lor (1985)

Structura populaţiei 
(virsta mediană)

Numărul 
de ţări

Ponderea
populaţiei

(%)'

Populaţia 
de 60 ani 

si peste
<%)

I. Foarte tînără (14 — 20 ani) 77 23,9 3 - 6
II. Tînără (2 0 -2 4  ani) 27 28,8 6-8
III. Medie (2 4 -2 8  ani) 14 23,3 8-12
IV. Matură (28 -32  ani) 15 14,5 1 3 -1 7
V. Îmbătrînită (32—36 ani) 16 8,0 17 -2 0
VI. Foarte Îmbătrînită {36—38 ani) 3 1,5 2 0 -2 3

Vom enumera principalele ţări, după ponderea populaţi
ei lor, din fiecare grupă. Din grupa cu structura foarte 
tînără fac parte : (Nigeria, Bangladesh, Etiopia, Pakistan, 
Mexic, Iran, Filipine, Vietnam. Cu structură tînără sint 
populaţiile următoarelor ţă r i : India, Indonezia, Egipt, 
Thailanda, Turcia, Brazilia. Cu un grad mediu al structurii 
se caracterizează China; structura matură este caracteris
tică populaţiei U.B.S.S., S.U.A.; structura îmbătrînită 
şi foarte îmbătrînită este caracteristică unor ţări cu populaţii 
numeroase ca Japonia, E. F. Germania, Franţa, Marea 
Britanie, Italia.

■Se impun cîteva concluzii la această succintă expunere 
a imaginii structurii populaţiei după vîrstă pe glob, mari 
regiuni şi grupă de ţări. Inerţia demografică, fenomen
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fundamental pentru înţelegerea mecanismelor de produ
cere a fenomenelor demografice, este valabilă în primul 
rînd pentru structura pe sexe şi vîrste. Factorii care modi
fică structura sînt fluxurile naşterilor şi deceselor (făcind 
abstracţie de migraţie). Scăderea natalităţii, ca tendinţă 
de lungă durată, duce la îmbătrînirea demografică : baza 
piramidei vârstelor se îngustează. în acelaşi sens acţionează 
reducerea mortalităţii şi respectiv creşterea speranţei de 
viaţă.

Or, după anul 1950 majoritatea populaţiilor naţionale 
au cunoscut o tendinţă de întinerire; ea este de lungă 
durată pentru populaţiile tinere (Africa, în special) şi a 
fost de scurtă durată pentru ţările dezvoltate. Tranziţia 
demografică nu este numai tranziţia mortalităţii şi natali
tăţii ; ea este şi tranziţia structurii pe vârste. Aceasta este 
însă mult mai lentă, deoarece ea înseamnă aproximativ' 
100 de generaţii anuale. Proporţiile dintre clasele de vîrstă 
se modifică mai încet. O populaţie tînără şi foarte tînără 
se caracterizează printr-un potenţial demografic ridicat. 
Efectivele numeroase ale generaţiilor apărute în condiţiile 
unei natalităţi ridicate vor spori potenţialul de muncă şi 
în anii şi deceniile ce urmează şi în mod corespunzător, 
necesarul de locuri de muncă, necesarul de locuri în învă- 
ţămînt. Acelaşi lucru este valabil pentru populaţia femi
nină de vîrstă fertilă (15—49 ani). Chiar în condiţiile unui 
proces de scădere a fertilităţii, generaţiile feminine cu 
efective mari vor întreţine încă multă vreme o natalitate 
ridicată : este efectul inerţiei demografice a potenţialului 
reproducţii' sau procreator. De aceea populaţia Africii, a 
unor ţări precum Bangladesh, Pakistan, Mexic, Brazilia 
şi India va continua să crească; potenţialul lor de creştere 
demografică este foarte mare.

O poziţie medie are China unde promovarea unei poli
tici energice de limitare a natalităţii va provoca o schim
bare rapidă a structurii pe vârste. Cit priveşte Europa şi 
alte ţări dezvoltate procesul de îmbătrînire demografică 
va continua.

Proiectările demografice ale O.N.U., cu orizontul anu
lui 2025, ne vor permite — mai tîrziu — să urmărim evo
luţia structurilor demografice, cu unele consecinţe econo
mice, sociale, educaţionale, pe care le vom examina pe 
larg în alt capitol.

95V.TREBICI



CAPITOLUL V

MORTALITATEA POPULAŢIEI

Stocurile şi stările populaţiei, consemnate la anumite 
momente de timp, sînt modificate în permanenţă de flu
xurile naşterilor şi deceselor: primele sporesc numărul 
populaţiei, celelalte îl diminuează. Diferenţa dintre ele — 
soldul naşterilor şi deceselor — se adaugă populaţiei pre
zente. Această mişcare, numită naturală, este factorul 
dinamicii demografice, care poate fi mai intensă sau mai 
redusă, în funcţie de jocul dintre viaţă şi moarte. O contri
buţie suplimentară are mişcarea migratorie — soldul din
tre imigrări şi emigrări pentru o populaţie naţională — 
care, pentru unele ţări, are o intensitate mare, în funcţie 
de anumiţi factori economici, în special.

Contrar sensului ciclului de ■viaţă individuală care 
începe cu naşterea şi se termină cu moartea, vom începe 
analiza noastră cu aceea a deceselor şi respectiv a morta
lităţii, pentru mai multe considerente. în primul rînd, 
noţiunile legate de măsurarea mortalităţii sînt indispen
sabile pentru înţelegerea natalităţii şi fertilităţii. în al 
doilea rînd, la o analiză mai complexă a dinamicii demo
grafice, pe plan mondial ca şi pe plan naţional, trebuie să 
avem în vedere că mortalitatea influenţează direct sau 
indirect fertilitatea. Astăzi este o axiomă a teoriei tranzi
ţiei demografice — cum a arătat demograful francez J.-C. 
Ckesnais — că acest proces legic începe, fără excepţie, cu 
tranziţia mortalităţii. Abia în faza a doua, după un decalaj 
care variază pe ţări, se instalează tranziţia fertilităţii, 
în fond, este vorba de populaţia ca sistem, cu raportul 
dintre intrări şi ieşiri, cu efectele de conexiune inversă, 
care explică bine acest proces, în care sînt implicate naşte
rile şi decesele.

Sub raportul acţiunii sociale, care îşi găseşte expresia 
în politicile sociale, demografice şi sanitare, fiecare stat 
ia sub control mai întîi mortalitatea. Influenţarea fertili-
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tăţii în sensul menţinerii ei la un anumit nivel, sau la un 
nivel mai înalt sau mai scăzut, este o preocupare ceva mai 
tîrzie a statelor. Yom aborda aceste probleme în altă parte 
cînd vom examina aprofundat tranziţia demografică şi 
politicile de populaţie.

La descrierea şi analiza mortalităţii demografia folo
seşte mai mulţi indici, unii simpli şi intuitivi, alţii mai 
elaboraţi, a căror obţinere se realizează cu ajutorul meto
delor statistico-matematice. Din prima categorie face 
parte rata brută de mortalitate al cărei calcul se reduce la 
raportarea numărului deceselor la numărul mediu al 
populaţiei din perioada respectivă (an sau lună), rezul
tatul exprimîndu-se la 1000 de locuitori (promile).

Dacă folosim limbajul probabilist — fundamental pen
tru demografie — vom spune că evenimentul de deces 
afectează pe orice individ şi că deci întreaga populaţie este 
supusă riscului de moarte. Totuşi acest risc variază, în 
primul rind, în funcţie de sex şi de vîrstă. Mai intensă la 
vîrsta de 0 ani şi 1 — 1 ani, mortalitatea se atenuează apoi, 
începind să crească la vîrstele înaintate. Această evoluţie 
se constituie într-o adevărată regularitate statistică, du- 
cînd la identificarea diferitelor tipologii („pattern”). 
Aceasta face ca rata brută de mortalitate să fie un indice 
aproximativ, cu deficienţe bine cunoscute. El este influen
ţat în primul rind de structura pe vîrste a populaţiei. O 
populaţie în care ponderea populaţiei vîrstnice este mai 
mare, adică cu o structură îmbătrînită, are o mortalitate 
— ceteris paribus — mai înaltă decît o populaţie cu struc
tură tînără. Există, fireşte, metode pentru înlăturarea 
acestui inconvenient: standardizarea mortalităţii, proce
deu anevoios şi cu rezultate aproximative. De aceea mă
sura cea mai exactă a mortalităţii se face cu ajutorul 
tabelelor de mortalitate, în care mortalitatea după vîrstă 
este descrisă de şirul de probabilităţi de deces şi de supra
vieţuire şi care permit obţinerea unei valori sintetice,denu
mită speranţa de viaţă la diferite vîrste. Asemenea valoare, 
stabilită la naştere sau la 0 ani, se numeşte speranţa de 
viaţă la naştere (durata medie a vieţii sau, pur şi simplu, 
viaţa medie), indice care cumulează o serie de funcţiuni. 
El exprimă nu numai nivelul mortalităţii neinfluenţat de 
structura de vîrstă, ci şi ansamblul condiţiilor economice, 
sociale, sanitare etc., devenind astfel, un indice al calităţii 
dezvoltării social-economice. O funcţie analogă îndepli-
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neşte rata mortalităţii infantile, calculată ca raport între 
numărul deceselor sub un an şi numărul născuţilor vii, 
din aceeaşi perioadă.

Yom folosi toţi aceşti indici, începînd cu rata brută 
de mortalitate, nu însă fără a mai reaminti caracterul 
aproximativ al acestui indice. Totodată, nu este de prisos 
să mai atragem atenţia că date fiabile asupra mortalităţii 
au numai ţările dezvoltate, bazate pe statistica stării civile. 
Pentru numeroase ţări în curs de dezvoltare, datele sînt 
estimaţii, bazate pe diferite surse şi obţinute cu metode 
variate, printre care cu modele matematice.

1. Mortalitatea generală

Perioada la care ne referim este cea cuprinsă între anii 
1980—1985; indicele folosit este rata brută de mortali
tate. Imaginea cea mai generală este cea din tabelul nr, 27.

Tabelul nr. 27

Rata brută de mortalitate pe glob, regiuni dezvoltate şi in curs de dezvoltare, 
pe marile regiuni (1980— 19S5)

Decese la 
1000 locui

tori

Amplitudinea 
(valori mini

me şi 
maxime)

Mondial 11 3 -3 0 %
Regiuni dezvoltate 10 6 -1 1 %
Regiuni mai puţin dezvoltate 11 3 -3 0 %

Africa 17 5 -3 0 %
America Latină 8 5 -1 6 %
America de Nord 9 7 -  9%
Asia de Est 7 7 -  9%
Asia de Sud 12 4 -2 7 %
Europa 11 6 -1 4 %
Oceania 8 6 -  8%
U.R.S.S. 9 9%

între ţara cu cea mai redusă mortalitate (Euwait), 
care este de 3,3 decese la 1000 locuitori, şi ţara cu cea mai 
înaltă mortalitate {Sierra Leone), care este de 29,7 decese 
la 1000 locuitori, diferenţa este de aproape 26 %0. Variaţia 
în jurul mediei mondiale, de 11 decese la 1000 de locuit ori 
este deci mare. Este important să reţinem nivelul morta-

!
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lităţii generale a populaţiei „giganţilor demografici” : 
China (6,70/00), Brazilia (8,4%o), S.U.A. (9,1 %0), U.B.S.S. 
(9,3°/oo), India (12,3°/00)> Indonezia (12,60/M), Pakistan 
(15,3°/oo), Bangladesh (17,5%0). Ponderea populaţiei aces
tor ţări, de circa 58% din populaţia mondială, influenţea
ză hotărîtor nivelul mortalităţii generale pe glob.

Desigur, structura populaţiei pe vîrste este un factor 
care explică în măsură însemnată mortalitatea generală. 
Ţările dezvoltate au o structură îmbătrînită, cele mai pu
ţin dezvoltate au o structură tînără. Cu toate acestea, 
mortalitatea din unele regiuni şi ţări este înaltă deşi 
populaţia lor este tînără. Reţin atenţia în acest sens Africa, 
cu cea mai înaltă mortalitate, şi Asia de Sud. Asia de Est, 
cu China, are nivelul cel mai redus al mortalităţii generale, 
în ultima analiză, mortalitatea generală este influenţată 
decisiv de ansamblul factorilor sociali, economici, cultu
rali şi sanitari şi numai într-o anumită proporţie de struc
tura populaţiei — tînără sau îmbătrînită.

Africa are mortalitatea generală cea mai înaltă; în 
interiorul ei se constată însă o variaţie semnificativă. 
Africa de Est (Etiopia, Somalia, Sudan) are mortalitatea 
generală de 18 decese la 1000 de locuitori. La acelaşi nivel 
se situează Africa Centrală (Zair, Angola, Camerun, Ciad) 
si Africa de Vest (Algeria, Ghana, Coasta de Fildeş, Mali, 
Senegal), în timp ce Africa de Nord (Egipt, Algeria, Maroc, 
Sudan) are nivelul cel mai scăzut din continentul african : 
12 decese la 1000 locuitori. Şi Africa de Sud (Republica 
Sud-Africană în principal) are o mortalitate generală 
relativ scăzută (14 decese la 1000 locuitori).

America are o mortalitate generală scăzută — 9 decese 
la 1000 de locuitori — cu diferenţe nesemnificative între 
America de A ord şi America Latină, în ciuda diferenţelor 
social-economice dintre ele. La nivelul cel mai general, 
America Latină este omogenă : Caraibie, America Centrală 
şi America de Sud au acelaşi nivel al mortalităţii generale : 
8 decese la 1000 locuitori. America de Nord (S.U.A. şi 
Canada) are o mortalitate de 9%o; aici efectul îmbătrî- 
nirii demografice este prezent.

Asia are o mortalitate scăzută : 10 decese la 1000 locui
tori, cu diferenţe însă bine marcate între regiuni şi ţări. 
Asia de Est (China şi Japonia) are un nivel foarte scăzut : 
7 decese la 1000 locuitori; Asia de Sud, cu o mortalitate 
generală de 12%o, are nivelul cel mai ridicat în Asia de
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Sud meridională (India, Bangladesh, Pakistan, Afganistan, 
Iran).

Europa, eu un nivel al mortalităţii de 11%0, relativ 
ridicat, îşi datorează acest lucru gradului avansat de îmbă
trânire demografică. Europa de Nord, cu 12%0, ilustrează 
cel mai bine această situaţie. Europa de Est şi Europa de 
Vest au nivelul de 31°/0o, în timp ce Europa de Sud, cu o 
structură de vîrste ceva mai favorabilă, are mortalitatea 
cea mai scăzută.

Oceania, a cărei mortalitate generală este determinată 
de populaţia Australiei şi iSoii-Zeelande, are un nivel 
scăzut: 8 decese la 1000 locuitori. O mortalitate ceva mai 
ridicată se înregistrează în Melanezia, Micronezia şi Poli- 
nezia, dar a căror populaţie este mică, pentru a influenţa 
nivelul general.

Tipologia mortalităţii generale variază mult pe regiu
nile dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate, iar în cadrul 
acestora pe ţări. Cit priveşte corelaţia cu structura pe vîr
ste, putem spune — vom ilustra la timpul său — că un 
nivel scăzut al mortalităţii coexistă cu un grad înalt de 
îmbătrînire demografică, după cum o mortalitate ridicată 
este compatibilă cu o structură tînără. Să luăm mai întîi 
situaţia ţărilor dezvoltate.

Tabelul nr. 28

Populaţia ţărilor dezvoltate după mortalitatea generală şi proporţia 
populaţiei de 60 ani şi peste

Grupa Număr 
de ţări

Mortalitatea
generală

(%)

Proporţia
populaţiei

(%)

Populaţia 
de 60 ani 

şi peste( %)

Ţări d ezvo lta te 33 9 ,0 2-1 .3 13 ,1—22 ,8
Sub 7,0%„ 3 o ,7— 6 ,5 2 ,6 14.5 — 14 .6
/ ( >9 %o 3 7 ,2 — 7 ,6 0,9 1 3 ,6 -1 4 ,8
8-  8 ,9 %0 3 8 ,7 — 8,9 1,6 1 2 ,6 -1 0 ,5
9 -  9 ,9 %0 6 9 . 1 -  9,9 11 ,8 13 .1—17,2

10—10 ,9 %o 6 1 0 .0 -1 0 ,7 2,1 13 .8 -2 1  .1
11-11  ,9 %o 5 11 ,0 -1 1  ,9 1 ,8 1 7 ,3 -2 2  .8
12 —12 ,9 %„ 5 12 ,0 - 1 2  .8 2,9 1 6 .3 -2 0 ,7
13 şi peste 2 13 ,1 -1-1,1 0,6 1 8 ,1 -1 8 .2

* Albania, cu o pondere a populaţiei virstnice de 7%, nu a fost 
inclusă în ultima coloană.
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Evantaiul mortalităţii generale a populaţiei ţărilor 
dezvoltate este restrînsi la o medie de 9,6%0, extremele 
sînt 5,7%o şi 14,l°/00. Cît priveşte contribuţia structurii 
pe virste la nivelul mortalităţii generale, se poate afirma 
că există, în medie, o corelaţie între mortalitatea generală 
şi proporţia populaţiei de 60 ani şi peste. Ea este evidentă 
pentru majoritatea ţărilor din Europa de Vest şi Europa 
de Nord (Suedia, Norvegia, B. F. Germania, Marea Brita
nic, Austria).

Pentru ţările în curs de dezvoltare, evantaiul — cum 
ne şi aşteptăm — este mult mai larg: mortalitatea este 
cuprinsă între 4,2°/00 şi aproape 30%„, iar proporţia 
populaţiei vîrstnice este între 2,4% şi 15%.

Gruparea ţărilor dezvoltate şi mai puţin dezvoltate 
(152) după nivelul mortalităţii generale este dată în tabelul 
nr. 29.

Se remarcă din capul locului că mortalitatea cea mai 
înaltă se află în Africa. Niveluri scăzute se înregistrează 
în America Latină şi în ţările dezvoltate (din Europa, 
America de Nord, U.B.S.S. şi Oceania). Pentru America 
Latină trebuie spus că populaţia a parcurs, în linii generale, 
tranziţia mortalităţii. Dar nivelul scăzut al mortalităţii 
se explică parţial şi prin structura foarte tînără a populaţiei. 
Nivelul ceva mai ridicat al mortalităţii în ţările dezvol
tate se explică în bună parte prin gradul avansat de îmbă- 
trînire demografică. O situaţie aparte prezintă China, 
care cu nivelul ei de 6,7 decese la 1000 locuitori şi cu o 
pondere ridicată a populaţiei (21,8% din populaţia mon
dială) influenţează puternic mortalitatea populaţiei glo
bului.

Este de remarcat că în grupa a doua (6,0—7,90/'00) 
domină China, Mexic, Japonia; în grupa a treia (8— 9,9%o) 
întîlnim Brazilia, S.U.A., U.E.S.S.; în grupa a patra 
(10—ll,9°/00) figurează Vietnam, Italia, Franţa, Egipt; 
în grupa a cincea (12—13,9%o) tonul îl dau India şi Indo
nezia, cărora li se alătură cîteva ţări din Europa, avînd 
efective mari ale populaţiei. Grupa 14—15,9%0 este domi
nată de populaţia Pakistanului, Nigeriei şi Bangladeshu
lui. Din grupele’ cu mortalitatea cea mai înaltă fac parte 
aproape exclusiv ţările din Africa. Singurele excepţii sînt 
ţările din Asia de Sud, Kampuchia şi Afghanistanul, al 
căror caz are o nevoie de o explicaţie specială.
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Descrierea mortalităţii populaţiei mondiale cu ajutorul 
ratei brute de mortalitate ne dă o primă informaţie despre 
această componentă a dinamicii demografice şi ne permite 
— cu toate lipsurile indicelui amintit — să reţinem tipolo
gia regională a mortalităţii, fie şi numai cu aproximaţie. 
Abia analiza mortalităţii cu alţi indici, mai perfecţionaţi, 
ne va ajuta să diferenţiem mai clar tabloul general, creîn- 
du-ne posibilităţi de analiză prin asocierea factorilor soci
ali, economici, culturali.

2. Mortalitatea infantilă

Dacă trecem de la rata brută de mortalitate la ratele 
specifice de mortalitate după ani sau grupe de vîrstă, vom 
remarca că în primul an de la naştere, adică în intervalul 
cuprins între 0 ani şi 1 an (prima aniversare), nivelul ei 
este mult mai ridicat. Decesele din primul an de viaţă se 
numesc decesele infantile, iar rata care măsoară frecvenţa 
lor este rata de mortalitate infantilă; decese sub 1 an 
la 1000 născuţi-vii în acelaşi an. Efectul structurii de vîrstă 
nu-şi are loc aici. Mai mult, întrucît se raportează decesele 
sub 1 an la numărul de născuţi-vii din acelaşi an rata de 
mortalitate infantilă are sens probabilist întrucît măsoară 
riscul de deces. Evenimentul este decesul sub 1 an, iar 
populaţia expusă riscului este masa de născuţi-vii din 
perioada respectivă. Cum mortalitatea infantilă este puter
nic influenţată de factori sanitari, educaţionali, de nivelul 
cultural şi material al populaţiei, ea devine un indice cu 
semnificaţie mult mai generală. Alături de speranţa de 
viaţă la naştere ea măsoară ansamblul de condiţii econo
mice, culturale şi sanitare ale unei populaţii. Nu este deci 
de mirare că în analizele comparative internaţionale se 
folosesc drept indici ai dezvoltării social-economice produ
sul naţional brut pe locuitor, speranţa de viaţă la naştere, 
mortalitatea infantilă şi ştiinţa de carte.

Mortalitatea infantilă variază considerabil în timp 
şi spaţiu ; are deci un caracter diferenţial bine marcat. 
Dacă luăm nivelul ei din anii 1980—1985, vom remarca 
că pentru întreaga populaţie mondială acesta a fost de 
78 decese sub 1 an la 1000 născuţi-vii. Pentru regiunile 
dezvoltate, mortalitatea infantilă a fost de 16°/00, în timp 
ce în regiunile mai puţin dezvoltate nivelul ei a fost de 
88°/00, deci un raport de 1 : 5,5 ori.
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Dacă însă luăm evantaiul mortalităţii infantile pe ţări, 
raportul dintre nivelul cel mai înalt, de 194°/00 (Afgha- 
nistan) şi cel mai scăzut, de 6°/00 (Japonia, Finlanda) 
este de 1 : 32 ori. Este un decalaj similar cu cel economic 
măsurat cu produsul naţional brut pe locuitor şi care per
mite împărţirea lumii contemporane în ţări bogate, mij
locii, sărace şi foarte sărace. Se va vedea mai tîrziu că 
gruparea ţărilor cu mortalitate infantilă foarte ridicată, 
înaltă, medie şi scăzută corespunde, în linii generale, cu 
cea economică. Trebuie totuşi precizat că factori cum sînt : 
disponibilitatea şi calitatea asistenţei sanitare, gradul de 
instrucţiune al populaţiei, educaţia sanitară a mamelor 
pot contribui mult la scăderea mortalităţii infantile, chiar 
dacă nivelul de dezvoltare economică nu este înalt, cum 
ne demonstrează cazul unor.ţări. Dar este dincolo de orice 
îndoială că numai o dezvoltare susţinută poate asigura 
scăderea mortalităţii infantile ca şi a mortalităţii Întregii 
populaţii.

înainte de a intra in descrierea mortalităţii infantile, 
să arătăm dimensiunea mondială a fenomenului şi semni
ficaţia sa. în perioada 1980—1985 s-au născut, în medie 
anual, circa 126 000 000 de copii. La o rată de 78 decese 
infantile la 1000 născuţi-vii, înseamnă că anual mor aproa
pe 10 000 000 de copii, fără să ajungă la prima aniver
sare. Cum regiunile mai puţin dezvoltate dau 86 % din 
numărul total al născuţilor-vii pe glob, mortalitatea infan
tilă afectează cu putere tocmai aceste ţări.

O primă imagine diferenţiată a mortalităţii infantile 
pe glob şi pe cele 8 regiuni ne oferă tabelul nr. 30.

Tabelul nr. 39

Mortalitatea infantilă pe glob şi pe cele 8 mari regiuni (1980—1985)
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Mortalitatea infantilă ( %0) 78 112 1 62 36 103 11 31 15 25

Ponderea născuţilor vii (%) O o l-i 00 co
_ o 18,1 40,3 3 ,3 U ,4 5 ,4 4,1

Diferenţele la nivelul mortalităţii infantile şi la pondere; 
născuţilor-vii apar cu toată claritatea în fig. 18.
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Graficul foloseşte ca bază proporţia regiunilor respec
tive în numărul total al născuţilor-vii pe glob. Se deduce 
cu uşurinţă că tributul cel mai mare plătit mortalităţii 
infantile revine populaţiei din Africa şi Asia de Sud. 
Populaţia expusă riscului de deces reprezintă în aceste

Decese sub 1 Un '

Fig. 18. Mortalitatea infantilă pe cele 8 mari regiuni (1980—1985).

două mari regiuni aproape 60% din numărul total al 
născuţilor-vii. Este una din problemele globale ale ome
nirii care concentrează atenţia O.N.U., a Organizaţiei Mon
diale a Sănătăţii, a tuturor statelor lumii, nu numai a celor 
din zona menţionată. La polul opus se află regiunile dez
voltate.

Mortalitatea infantilă din Africa, cea mai înaltă de 
pe glob, are o variaţie pe subregiunile sale astfel: în Africa 
de Est, nivelul ei este de 120°/00, în Africa de Vest, 123°/00, 
şi în Africa Centrală, de 117 %0; în schimb, Africa de 
Nord are un nivel de 100°/00, iar cel mai scăzut revine 
Africii de Sud (87°/00). Cît priveşte evantaiul mortalităţii 
infantile pe ţările continentului african acesta se întinde 
de la 180°/00 (Mali şi Sierra Leone) pînă la 67°/00 (Mada
gascar). Excepţii pozitive sînt insulele Mauritius şi Reu-
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nion, unde nivelul ei este foarte scăzut, comparabil cu 
cel din ţările dezvoltate. Acest caz al „enclavelor” va fi 
examinat ceva mai tîrziu.

America Latină, a cărei situaţie tranzitorie în privinţa 
mortalităţii a fost deja menţionată, cunoaşte o variaţie 
destul de semnificativă a mortalităţii infantile în jurul 
mediei de 62 decese infantile la 1000 de locuitori. Nivelul 
cel mai scăzut se înregistrează în America de Sud, în spe
cial în America de Sud temperată, cu 32°/00 (Argentina, 
Chile, Uruguay); în America Centrală nivelul ei este de 
57°/00, iar în zona Caraibilor de 65°/00. Dispersia morta
lităţii infantile pe ţări este cuprinsă între 100%0 (Peru) 
şi circa 20°/00 (Costa Eica, Chile, Cuba). Şi aici vom întîlni 
abateri pozitive, dar caracteristice unui număr de „en
clave”, cu populaţii reduse.

Asia de Est are un nivel scăzut al mortalităţii infantile 
(36°/oo) care este determinat de China şi Japonia. Pentru j 
China sînt de consemnat — cum am făcut şi anterior — 
efectele pozitive ale unei politici sociale, demografice şi 
sanitare aplicate cu multă energie.

Asia de Sud deţine locul al doilea în ce priveşte nivelul 
mortalităţii, care este de 103°/00. Evantaiul pe ţări este 
foarte larg. Afghanistanul, de pildă, are cea mai înaltă; 
mortalitate infantilă din lume (194°/00) ; cele mai scăzutej 
niveluri (in jur de 20°/00) revin unor ţări ca Cipru şi Kuwait, 
cu populaţii mici însă. O contribuţie însemnată la nivelul] 
ridicat al mortalităţii infantile au : Bangladesh (128 %0),f 
Pakistan (120%„), india (110%0), Turcia (94%0).

America de Nord (în principal S.U.A. şi Canada) s< 
caracterizează printr-un nivel foarte scăzut al mortalităţii] 
infantile (11°/00), caracteristic ţărilor dezvoltate. Europ< 
are un nivel de 15°/00, cu o variaţie pe ţări între 6 şi 30°/00 
Oceania are în ansamblu 31°/00, dar principalele ţări c: 
pondere (Australia şi Noua Zeelandă) se caracterizeaz; 
printr-o mortalitate foarte scăzută (10°/00).

Diferenţele dintre ţările dezvoltate şi cele mai puţi] 
dezvoltate sînt atît de bine marcate, incit distribuţia celoi 
151 de ţări are un caracter bimodal, bine cunoscut diB 
statistică.

Mai iutii să prezentăm distribuţia celor 151 de ţări dupi 
nivelul mortalităţii infantile.

Primele trei coloane din histograma noastră cuprin< 
cele 33 de ţări dezvoltate şi cîteva ţări mai puţin dezvol]

106
V.TREBICI



Tabelul nr. 31

D istribuţia  celor 151 de ţări după mortalitatea infantilă  şi ponderea 
in  totalul născuţilor

Grupa
Numai

de
ţări

Ponderea 
in totalul 
născuţi- 

lor-vii ( %

Principalele ţări ca 
pondere tn totalul 

născuţilor-vii

5 -  9,9%o 11 2 ,6 Japonia, Franţa, Canada

1 0 -1 9 ,9 25 6,5 S.U.A., Marea Britanie, Italia

2 0 -2 9 ,9 12 6 ,0 U.R.S.S., Polonia

3 0 -3 9 ,9 15 18,7 China, Coreea de Sud şi R.D.P. 
Coreeană

4 0 -4 9 ,9 4 1 ,2 Thailanda

5 0 -5 9 ,9 6 4 ,6 Mexic, Filipine

6 0 -6 9 ,9 1 0,3 Madagascar

7 0 -7 9  ,9 12 7,0 Brazilia, Vietnam, Birmania

8 0 -8 9 ,9 11 7,8 Indonezia, Republica 
Africa de Sud, Kenya

9 0 -9 9 ,9 5 2 ,9 Peru, Ghana

1 0 0 -1 0 9 ,9 ,7 Zair

1 1 0 -1 1 9 ,9 11 25 ,7 India, Nigeria, Iran

1 2 0 -1 2 9 ,9 8 7,4 Bangladesh, Pakistan

1 3 0 -1 3 9 ,9 7 1,2 Nepal

1 4 0 -1 4 9 ,9 7 1 ,2 Angola, Senegal

1 5 0 -1 5 9 ,9 5 2 ,7 Etiopia, Mozambic

160 şi peste 7 1 ,6 Afghanistan, Kampuchia

TOTAL 151 100,0

tate — în special „enclave” — cu. o mortalitate scăzută. 
Imaginea ar putea induce în eroare, deoarece avem numă
rul ţărilor, cu ponderi foarte diferite în ce priveşte numă
rul total al născuţilor-vii pe glob, şi care a fost de circa
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126 000 000 anual. De îndată ce trecem la reprezentarea 
grafică după ponderea născuţilor-vii, tabloul se schimbă. 
Pe scara ordonatelor au fost trecute valorile ponderilor. 
Prezentăm repartiţia pe cele două grupe : ţâri dezvoltate 
şi ţări mai puţin dezvoltate, în condiţii comparabile.

. Wumjrdefări

F ig . 19. Repartiţia ţărilor lumii după nivelul mortalităţii infantile
(1980-1985).

Nivelurile foarte scăzute ale mortalităţii infantile sînt 
însă asociate cu o pondere scăzută a acestor ţări în numă
rul total al născuţilor-vii pe glob, consecinţă a scăderii 
de lungă durată a fertilităţii. Deşi populaţia ţărilor dez
voltate deţinea, în anii 1986, circa 24% din populaţia 
mondială, în schimb, partea lor în numărul total al născu
ţilor-vii a fost de 14,2%. Cele mai avansate în reducerea 
mortalităţii infantile din această grupă sînt : Japonia, 
Norvegia, Elveţia şi Danemarca (8°/00). Niveluri mai 
înalte sînt caracteristice unor ţări din Europa de Est şi 
de Sud ; media fiind de 16°/03.

Situaţia mortalităţii infantile din ţările mai puţin 
dezvoltate este redată în fig. 21.
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Fig. 20. Repartiţia ţărilor dezvoltate (33) după mortalitatea infantilă
(1980-1985).

Dacă dispersia mortalităţii infantile în ţările dezvoltate 
este restrînsă, remarcîndu-se o certă omogenizare — ca 
şi 1a- alte fenomene — în schimb mortalitatea infantilă 
din ţările mai puţin dezvoltate cunoaşte o puternică varia
ţie in jurul valorii medii de 88 decese la 1000 de locuitori. 
La o extremă avem cîteva ţări a căror mortalitate infan
tilă este cuprinsă între 10 şi 30 decese sub 1 an la 1000 
de locuitori. Sînt în primul rînd cîteva „enclave” : Singa- 
pore, Reunion, Martinique, dar şi ţări precum : Israel, 
Cuba, Cipru, Costa Rica, Kuwait, Chile, Panama, Uru- 
guay, Malaysia, Coreea de Sud şi R. P. D. Coreeană. 
Ponderea acestor ţări este însă mică, dar experienţa lor 
în reducerea mortalităţii infantile merită toată atenţia.

Printre ţările cu mortalitate infantilă scăzută un loc 
aparte deţine China (39 decese sub 1 an la 1000 de năs- 
cuţi-vii). Ponderea ei în numărul total al născuţilor-vii,
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Fig. 21. Repartiţia ţărilor mai puţin dezvoltate (118) după mortalitatea 
infantilă (1980-1985).

de 15,5% (mai redusă decît în populaţia mondială, care 
este de 21,8%) influenţează puternic nivelul mondial al 
mortalităţii infantile. Sub media mondială (78°/00) se 
situează Mexicul şi Brazilia. Spre extrema cu mortalitatea 
infantilă foarte ridicată întîlnim India, Indonezia, Iran, 
Nigeria, Bangladesh şi Pakistan (între 84—128 %0). Cele 
mai defavorizate ţări sînt Angola, Etiopia, Afghanistan 
şi Kampuchia — cu ponderi mai mari — şi cîteva ţări din 
Africa. Fig. 21 pune bine în evidenţă această situaţie, fiind 
şi o utilă indicaţie pentru strategia mondială şi naţională 
îndreptată spre reducerea în continuare a mortalităţii 
infantile.

Yom căuta să arătăm mai tîrziu posibila legătură dintre 
mortalitatea infantilă şi fertilitate. Amintim doar că ţările 
cu nivelul cel mai scăzut al mortalităţii infantile au şi 
fertilitatea cea mai scăzută. Din cele 33 de ţări dezvoltate 
un număr de 23 au o fertilitate scăzută care nu mai asigură 
înlocuirea generaţiilor sau reproducerea simplă a populaţiei. 
Şi invers, ţările cu mortalitatea infantilă cea mai ridicată

aioV.TREBICI



se caracterizează — în linii generale — printr-o fertilitate 
foarte înaltă. La întrebarea în ce măsură un nivel înalt al 
mortalităţii infantile determină o fertilitate ridicată răs
punsul nu poate fi dat decît atunci cînd se examinează 
tranziţia demografică, în ansamblul ei. Sînt, probabil, 
mecanisme mai generale care determină scăderea morta
lităţii infantile şi reducerea fertilităţii, în cadrul moderni
zării societăţii. Este locul să amintim însă că ofensiva 
împotriva morţii a înregistrat succese mari — atît de 
caracteristice epocii contemporane.

Mortalitatea infantilă avea, în anii 1950—1955, un 
nivel mondial de 156 decese sub 1 an la 1000 născuţi-vii 
(56°/00 pentru regiunile dezvoltate şi 180 %0 pentru regiu
nile mai puţin dezvoltate), pentru a ajunge, în anii 1980 — 
1985, la 78°/00, deci a scăzut la jumătate; în regiunile 
mai puţin dezvoltate scăderea a fost ceva mai accentuată.

Oricum, nivelul ridicat al mortalităţii infantile, incom
patibil cu societatea contemporană, cu valorile şi idealu
rile sale umanitare, rămîne o preocupare dintre cele mai 
importante ale comunităţii mondiale şi ale tuturor sta
telor.

3. Speranţa de viaţă la naştere

Măsurarea completă a mortalităţii unei populaţii se 
realizează cu ajutorul speranţei de viaţă la diferite vîrste. 
Expresia sintetică este speranţa de viaţă la naştere, numită 
şi durata medie a vieţii sau viaţa medie. Acest indicator 
nu este influenţat de structura pe vîrste a populaţiei, cum 
este cazul ratei brute de mortalitate. Totuşi la interpre
tarea semnificaţiei speranţei de viaţă la naştere, trebuie 
să avem în vedere particularităţile calculului său. Cînd 
se spune că într-o ţară oarecare acest indicator este de 
70 de ani, aceasta înseamnă că o persoană născută în anul 
în care s-a făcut calculul ar avea şansa să trăiască în medie 
70 de ani, dacă de-a lungul vieţii sale viitoare va cunoaşte 
intensitatea mortalităţii specifice, după vîrstă, care a 
existat în anul în care s-a făcut calculul, cu alte cuvinte 
dacă în viitor se vor menţine condiţiile de mortalitate din 
prezent. Semnificaţia deci a speranţei de viaţă la naştere, 
asemănătoare cu cea a mortalităţii infantile, este ceva mai 
largă, deoarece ea sintetizează şi valorile mortalităţii infan
tile. în  general, între cei doi indicatori relaţia este foarte
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strînsă. Valori înalte ale speranţei de viaţă la naştere co
respund unor valori scăzute ale mortalităţii infantile. îsu 
se poate concepe o durată medie a vieţii de 70 de ani. con
comitent eu un nivel al mortalităţii infantile de 50—60 
decese sub 1 an la 1000 de născuţi-vii. Se cuvine precizat 
că mărimea mortalităţii infantile influenţează sensibil 
mărimea speranţei de viaţă la naştere. în  condiţiile în care 
mortalitatea infantilă, aflată la un nivel înalt, se înscrie 
într-o tendinţă de scădere, contribuţia ei la creşterea dura
tei medii de viaţă este foarte importantă. Acesta este cazul 
ţărilor în curs de dezvoltare şi al ţărilor dezvoltate, cu cîteva 
decenii în urmă.

Iată imaginea generală a populaţiei lumii după mări
mea speranţei de viaţă la naştere (tabelul nr. 32).

Tabelul nr. 32

Speranţa de viaţă la naştere pe glob, regiuni dezvoltate şi mai puţin dezvol
tate, pe S mari regiuni (1930— 1985) — ambele sexe —

Speranţa 
de viaţă 

la naştere 
(ani)

Ponderea
populaţiei

(%)

Mortali
tatea in
fantilă 

(%o>

Ponderea
năseuţi-
lor-vii

<%)

MONDIAL 59,5 100,0 78 100 ,0
Regiuni dezvoltate 73,1 24 ,0 16 14,2
Regiuni mai puţin dezvoltate 57,3 76,0 88 85 .8

Africa 49,4 11 ,6 112 18,9
America Latină 64 ,2 8,4 62 10,1
Asia de Sud 54 ,9 32,6 103 40,3
Asia de Est 68,4 25,7 36 18,1
Oceania 67,9 0,5 31 0,2
America de Nord 74 ,4 5,4 11 3,3
Europa 73,1 10.0 15 5,4
U.R.S.S. 70,9 5,7 25 4,1

Decalajul întîlnit Ia mortalitatea infantilă este carac
teristic şi speranţei de viaţă la naştere. Pe de o parte, acest 
indicator pentru regiunile dezvoltate este cu aproape 16 
ani mai mare ca în regiunile mai puţin dezvoltate (+28%), 
în timp ce mortalitatea infantilă în acestea din urmă este 
de 5,5 ori mai înaltă. Se va observa că ponderile celor două 
grupe de regiuni, în populaţia totală diferă de ponderile 
în numărul total al născuţilor-vii, ca urmare a regimurilor 
diferite de natalitate. Consecinţa este că populaţia expusă

112V.TREBICI



L.

in ■"T"‘ "I" 11 ■ 1---- 1--—f"
^  un r> 1V| T- o

113

Fi
g.

 
22

. 
R

ep
ar

tiţ
ia

 ţ
ăr

ilo
r 

(1
51

) 
du

pă
 s

pe
ra

nţ
a 

de
 v

ia
ţă

 la
 n

aş
te

re
 (

19
80

-1
98

5)
,

V.TREBICI



riscului total de mortalitate, măsurat cu speranţa de viaţă 
la naştere, diferă de populaţia născuţilor-vii, expusă riscu
lui de mortalitate infantilă. Aceste două populaţii sînt, 
în cazul regiunilor mai puţin dezvoltate, de 76 % (populaţie) 
şi 86% (numărul născuţilor-vii).

La nivelul celor 8 mari regiuni speranţa de viaţă la 
naştere este cuprinsă între 49,4 ani (Africa) şi 74,4 ani 
(America de Nord), o diferenţă de 25 de ani. Dacă însă ne 
referim la ţări, amplitudinea este între 34 ani (Sierra Leone) 
şi 77 ani (Japonia), deci un decalaj de 43 de ani. Unele 
regiuni mari se caracterizează printr-o relativă omogeni
tate, cea mai pronunţată eterogenitate se întîlneşte în 
Asia, între Asia de Est (China şi Japonia) şi Asia de Sud.

Africa rămîne continentul cu cea mai scăzută speranţă 
de viaţă la naştere din lume, expresie a unei mortalităţi 
foarte înalte, aşa cum am mai menţionat. Diferenţele dintre 
cele 5 subregiuni componente nu sînt prea mari.

Africa de Vest şi Africa de Est au valoarea cea mai 
redusă a speranţei de viaţă la naştere (47,2 şi 47,3 ani), 
urmate de Africa Centrală (47,8 ani). Un nivel mai ridicat 
cunoaşte Africa de Nord (50 de ani), cu ţările Maghrebului 
şi Africa de Sud (53,0 ani), unde ponderea Eepublicii 
Sud-Africane explică în bună parte acest nivel. Dacă însă 
trecem la ţări, nivelul cel mai şăczut (34—35 ani) se înre
gistrează în Sierra Leone şi Gambia, iar cel mai înalt în 
unele „enclave”, Mauritius (66,7 ani) şi Reunion (aproape 
70 de ani), cu ponderi mici în populaţia totală şi în numărul 
născuţilor-vii. Marea majoritate a ţărilor gravitează spre 
valoarea medie a duratei de viaţă, care este de 49,4 ani.

Următoarea mare regiune este Asia de Sud, cu o valoare 
de aproape 55 de ani. Cea mai favorizată este Asia de 
Sud—Vest, unde acest indicator este de 61 ani; Asia de 
Sud-meridională are nivelul cel mai scăzut 53,5 ani. Este 
subregiunea în care se găsesc ţări cu populaţii mari : 
Bangladesh, India, Pakistan, Iran. Ceva mai avantajată 
este Asia de Sud—Est, unde speranţa de viaţă la naştere 
este de 57 de ani. Asia de Sud—Vest cuprinde ţările arabe 
asiatice, aflate într-o fază medie a tranziţiei mortalităţii.

Asia de Est se detaşează net de restul Asiei prin valoarea 
ridicată a speranţei de viaţă la naştere (68,4 ani), influen
ţată atît în China (67,8 ani) cît şi de prezenţa Japoniei în 
această regiune (76,9 ani).
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America de Noră, Europa, Ü.B.S.S. şi partea cea mai 
importantă a Oceaniei (Australia, Noua Zeelandă) repre
zintă tipul ţărilor dezvoltate, cu o durată medie a vieţii 
foarte ridicată şi cu un nivel scăzut al mortalităţii infan
tile .

America Latină, cu o valoare de 64,2 ani, oferă exemplul 
tipic al unei regiuni aflate într-un stadiu avansat din punct 
de vedere al tranziţiei mortalităţii.

De îndată ce trecem la analiza speranţei de viaţă la 
naştere pe ţări, constatăm o mare variaţie a acestui indi
cator. Imaginea detaliată este redată de fig. 22.

în partea extremă din stingă a graficului sînt masate 
ţările Africii ; în partea dreaptă, ţările dezvoltate, arătînd 
clar bipolaritatea mortalităţii. Ţările reprezentate în 
grafic, după numărul lor, diferă din punct de vedere al 
mărimii populaţiei lor.

Tabelul nr. 33

Repartiţia ţărilor 1151) după speranţa de viaţă la naştere şi mărimea 
populaţiei lor (In %)

Grupa Număr 
de ţări

Ponderea 
<%) în 

populaţia 
mondială

Ţări cu populaţii 
mari In grupă

MONDIAL 151 100,0

34—37,9 ani 3 0,5 Afghanistan

3 8 -4 1 ,9 4 1,2 Etiopia

4 2 -4 5  ,9 16 2,0 Mozambic, Angola

4 6 -4 9 ,9 16 5,7 Bangladesh, Nigeria

50—53 ,9 16 8,9 Pakistan, Indonezia

5 4 -5 7 .9 5 17,5 India

5 8 -6 1 ,9 14 6 ,5 Vietnam, Turcia

6 2 -6 5  .9 13 7,3 Brazilia, Mexic

6 6 -6 9 ,9 17 25,1 Chma

7 0 -7 3  ,9 29 12 ,2 U.R.S.S., Europa

7 4 -7 7 ,9 18 12,6 S.U.A., Europa
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Abia acum imaginea se clarifică, cum se vede în fig. 23.
Sub media mondială, se află numeroase ţări din Africa 

şi Asia de Sud meridională; în jurul mediei sînt de ase
menea ţări din această subregiune (ponderea cea mai mare 
deţine India); din rîndul regiunilor mai puţin dezvoltate

% populafia mondială

Fig. 23. Repartiţia ţărilor (151) după speranţa de viaţă la naştere şi ponde
rea populaţiei mondiale (1980 — 1985).

se detaşează, în sens pozitiv, America Latină şi Asia de 
E s t; valorile cele mai înalte se înregistrează în regiunile 
dezvoltate; ponderea acestora în populaţia totală este 
însă mult mai mare decît în numărul total al născuţilor-vii.
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De remarcat — ca şi la mortalitatea infantilă — pozi
ţia aparte a unor ţări care, deşi mai puţin dezvoltate, prin 
valorile speranţei de viaţă la naştere şi ale mortalităţii 
infantile sînt comparabile cu ţările dezvoltate. Este vorba 
de Uruguay, Panama, K uwait, Singapore, Guadelupa, 
Barbados, Jamaica, Martinique, Puerto Pico, Israel, cu 
o speranţă de viaţă la naştere cuprinsă între 70,3 ani şi 
75,7 ani, şi cu o mortalitate infantilă între 10 şi 30 decese 
sub un an. Este adevărat, aceste ţări deţin 0,5% din 
populaţia mondială, dar experienţa lor în reducerea morta
lităţii merită toată atenţia. în  fond, ele constituie o „avan
gardă” in ofensiva împotriva mortalităţii, iar drumul lor 
va fi urmat — nu este nici o îndoială — de celelalte ţări 
mai puţin dezvoltate.

Am amintit, în altă parte, despre strînsa legătură din
tre mortalitatea infantilă şi speranţa de viaţă la naştere. 
Contribuţia scăderii mortalităţii infantile la creşterea 
duratei medii de viaţă este îndeobşte cunoscută. Dar sporul 
acestui indicator se datorează şi scăderii mortalităţii la 
toate celelalte vîrste. Putem spune, în linii generale, că 
între mortalitatea infantilă şi speranţa de viaţă la naştere 
raportul este cel dintre variabila independentă (x) şi varia
bila dependentă (y), afirmaţie parţial valabilă. Mai expli
cit, mortalitatea infantilă poate scădea şi ca urmare a 
unor măsuri speciale ale strategiei sanitare şi educaţionale 
concentrate asupra mortali tăţii infantile, fără să afecteze 
notabil mortalitatea la celelalte vîrste. Aceasta ar putea 
explica unele decalaje — p u ţine la număr — între valorile 
mortalităţii infantile şi cele ale duratei medii de viaţă. 
Dar reducerea mortalităţii — inclusiv a celei infantile — 
nu este de conceput decît intr-un context mai general în 
care se îmbină factorii sanitari şi educaţionali cu cei eco
nomici .

Legătura apare cu toată cla ritatea. O altă reprezentare, 
în care pe scara absciselor ar fi trecute valorile mortalităţii 
infantile nu ar schimba sensul legăturii. Importanţa excep
ţională a eforturilor pentru creşterea duratei medii de 
viaţă şi reducerea mortalităţii infantile cere aprofundarea 
analizei. Vom lăsa la o parte cazul Africii şi cel al ţărilor 
dezvoltate, aflate deci la cele două extreme, şi ne vom con
centra atenţia asupra Americii Latine şi a Asiei de Sud, 
pentru raţiuni care vor fi arătate curînd.
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Fig. 24. Repartiţia ţărilor (151) după mortalitatea infantilă şi speranţa de viaţă la naş
tere (1980-1085).

Tabelul nr. 3i

Repartiţia ţărilor din Asia de Sud (32) şi din America Latină (28) după speranţa de mată la naştere şi ponderea popu
laţiei lor (%)

Grupa

Asia de Sud America Latină

Numărul
ţărilor

Ponderea
populaţiei

(%)

Ţări
cu populaţii 

mari
Numărul

ţărilor
Ponderea
populaţiei

(%)

Ţări
cu populaţii 

mari

TOT AT. 32 31 ,7 28 8,4 -

3 4 -3 7 ,9  ani 1 0,4 Afganistan - - -
3 8 -4 1 ,9  „ 1 * — — — —
4 2 -4 5 ,9  „ 3 0,5 Kampli chici ~ — —

4 6 -4 9 ,9 4 2,3 Bangldaesh — — —

5 0 -5 3 ,9 3 5,4 Indonezia 2 0,2 Bolivia
5 4 -5 7 ,9 3 17,3 India ~ — —
58—61 ani 4 3,6 Vietnam 4 0,7 Peru
62 — 65,9 ,, 4 1 ,5 Thailanda 7 5,5 Brazilia, Mexic
66 — 69 ,9 ani 5 0,4 Sri Lanka 0 1,3 Argentina
7 0 -7 3 ,9 3 * - 9 0,5 Cuba
74-76 1 0,1 — —

* Sub 0,1%
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Folosind aceeaşi scară ca în fig. 23, reprezentăm datele 
din tabelul nr. 34, în fig. 25 şi 26.

Să precizăm că populaţia Asiei de Sud deţine aproape 
o treime din populaţia mondială (31,7%) şi are o speranţă 
de viaţă la naştere de 54,9 ani, în timp ce populaţia Ameri-

Fig. 25. Repartiţia ţărilor din Asia de Sud (32).

cii Latine reprezintă 8,4% din populaţia lumii, dar speranţa 
de viaţă la naştere este de 64,2 ani, aproape cu 10 ani mai 
mare decît a populaţiei din Asia de (Sud. Yom reţine 
aşadar caracterul repartiţiei ţărilor fiecărei mari regiuni,
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iar în cadrul acestora repartiţia pe subregiuni. Procedând 
în felul acesta vom putea să identificăm anumite tipuri 
(„pattem”) de mortalitate şi să apreciem drumul parcurs 
în cadrul tranziţiei mortalităţii. Sperăm că acest procedeu

%  populaţia mondială

34 38 '12 46 50 54 58 62 66 73 74 76

ne va permite — ceva mai tîrziu — estimaţii prospective 
privind speranţa de viaţă la naştere în următoarele decenii. 
Anticipind, arătăm că durata medie de viaţă creşte după 
o anumită lege, identificată de specialiştii de la O.N.U.,
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Fig. 26. Repartiţia ţărilor din America Latină (28).
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potrivit căreia sporul în fiecare cincinal este de circa 2,5 
ani, atunci cînd nivelul de pornire este scăzut. După atin
gerea cifrei de 60 ani, creşterea speranţei de viaţă este mai 
lentă. Matematic vorbind, curba de creştere este de tip 
Gompertz.

Aşadar, Asia de Sud, în care se găsesc „giganţii demo
grafici” — India, Indonezia şi Bangladesh, oferă un evan
tai relativ larg. Ţările din subregiunea Asia de Sud meri
dională au valoarea cea mai scăzută a duratei medii de 
viaţă, cea mai ridicată valoare au ţările din Asia de Sud— 
Est şi cele din Asia de Vest (ţările arabe). Această desfă
şurare arată fazele diferite ale tranziţiei mortalităţii.

America Latină reprezintă clar conturat tipul tranzi
toriu spre avansat al mortalităţii populaţiei. Tipului domi
nant Brazilia, Mexic, cu o durată medie a vieţii de 63 — 65 
ani, îi urmează cu fermitate tipul ţărilor din America de 
Sud temperată (Argentina, Chile, Uruguay), cu valori 
apropiate de cele ale ţărilor dezvoltate. Bezumînd cu 
aproximaţie am identifica şapte tipuri de mortalitate, 
măsurată cu durata medie a vieţii, coroborate şi de indicii 
mortalităţii infantile.

Tipul I  aparţine Africii, iar ţara reprezentativă este 
Etiopia (41 ani).

Tipul I I  aparţine Asiei de Sud meridionale, avînd ca 
reprezentant Bangladesh (48 ani).

Tipul I I I  tot al Asiei de Sud meridionale, ceva mai 
avansat, avînd ca exponent India (55 ani).

Tipul IV  este al Americii Latine, cu Brazilia şi Mexic, 
avînd o durată medie a vieţii de 63 — 66 ani.

Tipul V este al Asiei de Est, fiind dominat de China 
(68 de ani).

Tipul VI al Europei, S.U.A., U.E.S.S., cu o durată 
medie a vieţii de 73 — 77 ani.

Tipul VII în curs de afirmare rapidă este al Europei 
de Nord şi al Japoniei, cu 77—78 ani.

Drumul reducerii mortalităţii trece prin următoarele 
praguri: 41—48—55 — 65— 68 — 75 — 78 an i... Ţările 
cele mai defavorizate au de dus bătălia pentru cîştigarea 
unui spor de 35—40 de ani. Celelalte au nevoie de durate 
mai mici. în cît timp se vor realiza aceste cîştiguri ? Un 
răspuns nu poate fi decît aproximativ, măsurînd duratele 
în care ţările astăzi dezvoltate au parcurs acest drum, de 
la circa 40 de ani — începutul secolului al XIX-lea —

:i22V.TREBICI



pînă astăzi. Dar în condiţiile actuale acest drum poate 
fi parcurs mult mai rapid. Cît de rapid? Yom încerca să 
răspundem atunci cînd ne vom ocupa de perspectivele 
populaţiei mondiale pe mari regiuni. în  orice caz evoluţia 
mortalităţii generale din lume din ultimele 3—4 decenii 
sugerează anumite tipuri bine conturate, dar în aceleaşi 
mişcări, adevărate derive către indici mai favorabili. La 
început, se angajează unele ţări, apoi ele antrenează un 
număr mai mare, pînă ce trec la un nou tip. Este o lege 
universală a progresului şi a modernizării societăţii, în 
care apar implicate numeroase forţe şi a căror „epifeno
mene” sînt indicii demografici. Dialectica, prin legile sale, 
face ca aceste elemente demografice să devină, la rîndul 
lor, forţe motrice. Este una din concluziile teoriei tranzi
ţiei demografice, înţeleasă ca proces amplu de dezvoltare 
social-economică.

4. Mortalitatea după vîrslă şi sex

Cea mai elementară şi clasică reprezentare grafică a 
mortalităţii este curba din fig. 27. Tipul de mortalitate 
reprezentat în fig. 27 este cel al unei ţări dezvoltate, din 
grupa inferioară, cu o speranţă de viaţă la naştere de 66 
ani (bărbaţi) şi 72,5 ani (femei). Se observă mai întîi cum 
variază mortalitatea în funcţie de vîrstă, atît la masculin 
cît şi la feminin. Probabilităţile de deces (qx), expresii ale 
ratelor de mortalitate după vîrstă ()»,), sînt mai înalte 
în primul an de viaţă, apoi încep să se micşoreze, iar de la 
o anumită vîrstă cresc pînă la vîrstă limită. Fiecare 
populaţie naţională are tipul său de mortalitate după vîrstă, 
redat de tabela de mortalitate.

Dar, se observă că deşi alura este similară, curba mor- 
talităţilor feminine are o particularitate. La toate virstele, 
probabilităţile de deces sînt mai mici la populaţia feminină. 
Este fenomenul pe care l-am amintit deja, acela al supra- 
mortalităţii masculine, şi care nu cunoaşte decît foarte 
puţin excepţii. Strategiile sanitare pornesc de la studiul 
aprofundat al acestor particularităţi şi al cauzelor care le 
explică.

în  cele ce urmează, ţinînd seama de faptul că în această 
parte a cărţii lucrurile sînt prezentate la un nivel mai 
general, ne vom referi numai la speranţa de viaţă la naştere 
a populaţiei feminine. La scară mondială, în perioada
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qx

Fig. 27. Curba mortalităţii după virstă şi sex.

1980—1985. speranţa de viaţă la naştere a femeilor a fost, 
la nivel mondial, de 60,9 ani (58,2 ani pentru bărbaţi); 
populaţia regiunilor dezvoltate avea o speranţă de viaţă 
la naştere de 76,9 ani (la bărbaţi, 69,5 ani), iar populaţia 
regiunilor mai puţin dezvoltate 58,3 ani (bărbaţi 56,3 ani), 
în cazul regiunilor dezvoltate diferenţa dintre masculin 
şi feminin este de 7,4 ani, în favoarea femeilor, în timp ce 
în regiunile mai puţin dezvoltate, ea este de doi ani. Este 
o primă particularitate a mortalităţii populaţiei feminine 
pe care trebuie s-o reţinem. ^
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Tabelul nr. 35

Speranţa de viaţă la naştere pe glob şi s mari regiuni (1980—1988), feminin

M
on
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al
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m
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ic

a 
I  .a

lin
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A
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U
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.

Speranţa de viaţă la 60,0 51 ,0 66 ,9 55 ,2 69,8 79,3 70,6 76 ,5 75 ,4
naştere (ani) 
Diferenţă F —M (ani) 2,7 3,1 4,8 0,6 2,7 8,5 5,2 6,6 8,9

Diferenţa cea mai mare între cele două populaţii se 
întîlneşte în Europa, America de Nord şi U.R.S.S. America 
Latină ocupă, şi aici, o poziţie intermediară. Cea mai 
redusă diferenţă se înregistrează în Asia de Sud (0,6 ani). 
Mai mult, în această mare regiune se află situată o sub- 
regiune în care speranţa de viaţă la naştere a populaţiei 
feminine este mai redusă decît a bărbaţilor. Este vorba 
de Asia de Sud meridională unde diferenţa este de — 0,6 
ani. Practic, este vorba de cinci ţări — singurele de pe glob 
— unde femeile au o speranţă de viaţă la naştere mai mică 
decît bărbaţii : India.', Pakistan, Bangladesh, Nepal şi 
Buthan. Populaţia Iranului se caracterizează prin aceeaşi 
valoare a speranţei de viaţă la naştere pentru ambele 
populaţii. în toate celelalte ţări, fără excepţie, femeile au 
o speranţă de viaţă la naştere mai mare, dar cu o diferenţă 
mai mare în ţările dezvoltate (6—8 ani) şi ceva mai mică, 
în ţările mai puţin dezvoltate (2,5—3,5 ani).

Întrucît speranţa de viaţă la naştere a populaţiei femi
nine este similară cu cea a populaţiei masculine, nu vom 
reproduce detaliat datele pe subregiuni, grupe de ţări e tc .; 
tipologia este aceeaşi. Consideraţiile care s-au făcut la 
timpul său pentru populaţia totală rămîn valabile. Amploa
rea speranţei de viaţă la naştere a femeilor este mai mare, 
fiind cuprinsă între 35,5 ani şi 80,3 ani (Islanda). Infor
maţii mai recente ne arată că Japonia şi, mai recent, Franţa 
(1987) au intrat în „clubul” ţărilor cu o durată medie a 
vieţii femeilor de 80 de ani şi peste. Foarte apropiată de 
această vîrstă sînt ţările din Europa de Nord. Dacă luăm 
cele 35 de ţări care au ca speranţă de viaţă la naştere între 
75 şi 80 de ani, vom constata că 10 din acestea sînt ţări mai 
puţin dezvoltate: Cuba, Barbados, Martinique, Cipru,
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Costa Eica, Jamaica, Guadelupa, Israel, Puerto Eico 
(cu o valoare de 78,4 ani). Vom constata că sînt ţări dez
voltate unde speranţa de viaţă la naştere este cuprinsă 
între 72 şi 75 ani, fiind deci depăşite de unele ţări mai 
puţin dezvoltate. Cit priveşte diferenţa dintre feminin şi 
masculin la speranţa de viaţă dăm valorile acesteia pen
tru un număr ilustrativ de ţări.

Tabelul nr. 36

Diferenţa dintre speranţa de viaţă la naştere a femeilor şi cea a băr
baţilor (ani şi zecimi)

Nr. Ţara Diferenţa Nr. Ţara Diferenţa

1. Pakistan - 2 ,0 1. Mexic 4,6
2. Buthan - 1  ,5 2. Brazilia 5,1
3. Nepal - 1 , 5 3. Uruguav 6,6
4. Bangladesh - 1 ,0 4. Argentina 6,7
5. India - 0 ,4 5. Ungaria 6,76- Iran 0,0 6. Canada 7,0
7. Afghanistan 0,7 7. Austria 7,28. Irak 1,8 8. Franţa 8,1
9. China 2 ,2 9. Finlanda 8,2

10. Etiopia 3 2 10. U.R.S.S. 8,9

O oarecare regularitate se constată între rangul ţării, 
după nivelul speranţei de viaţă la naştere la femei, şi 
diferenţa între cele două valori pentru populaţia mascu
lină şi feminină. Cum am mai spus, diferenţele mari sînt 
caracteristice ţărilor dezvoltate. Cum se explică diferenţele 
pozitive mari, precum şi diferenţele negative? în  primul 
caz, este supramortalitatea masculină, in al doilea — 
supramortalitatea feminină. Humai o analiză care să inte
greze factorii genetici, sanitari, economici ne-ar putea 
răspunde la această întrebare. Oricum, analiza mortali
tăţii pe cauze de deces — pe care nu o întreprindem aici — 
este primul pas. Demografia pune la dispoziţie o metodă 
simplă care să măsoare contribuţia fiecărei grupe de vîrstă 
(sub 15 ani, 15—34, 35—54, 55 — 74, 75 şi peste) la dife
renţa dintre sexe în ce priveşte speranţa de viaţă la naş
tere. De pildă, pentru 30 de ţări dezvoltate, unde diferenţa 
dintre cele două sexe — după tabelele de mortalitate 
naţionale din anii 1980—1983 — a fost de 6,60 ani, contri-
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î>uţia grupelor amintite a fost : 5,5% (sub 15 ani), 11,4% 
(15—34 ani), 19,5% (35—54 ani), 45,9% (55—74 ani) şi 
17,8% (peste 75 ani). Proporţiile variază însă pe ţări. 
Diferenţa mare între populaţia feminină şi masculină la 
speranţa de viaţă la naştere, asociată cu gradul de îmbă- 
trinire demografică, constituie obiectul unor analize apro
fundate, în special în ceea ce priveşte consecinţele demo
grafice, psihologice, sociale generate de aceste dezechi
libre.

5. Cîteva observaţii finale

Perioada 1950—1985 a fost martora unor progrese 
remarcabile în reducerea mortalităţii generale şi a morta
lităţii infantile şi respectiv în creşterea speranţei de viaţă 
la naştere. Ea este, deopotrivă, perioada fazei celei mai 
intense a „exploziei” demografice, ca urmare a scăderii 
mortalităţii. Iată, pentru exemplificare, dinamica speran
ţei de viaţă la naştere (ambele sexe) în această perioadă 
(tabelul nr. 37)

Tabelul nr. 37

Speranţa de viaţă la naştere (ambele Sexe) in anii 1950— 19S5

1950-
—1955

1960-
-1965

1970-
-1975

1980-
—1985

Mondial 46.0 51 ,5 54 ,4 59,5
Regiuni dezvoltate 65 ,8 69,7 71 ,3 73 ,1
Regiuni mai puţin dezvoltate 41 ,1 47,5 54 ,1 57,3

Africa 37,8 41 ,8 45 ,7 49,4
America Latină 51 ,1 56 ,5 60,7 64,2
America de Nord 69,1 70,1 71 ,5 74 ,4
Asia de Est 42,7 51 ,0 63 ,8 68,4
Asia de Sud 59,9 45,8 50,3 54 ,9
Europa 65 ,3 69,7 71 ,4 73,1
Oceania 60,8 63 ,8 65 ,8 67,9
U.R.S.S. 64 ,1 69 ,3 69,8 70,9

Progresele sînt generale ; ritmurile de creştere a speran
ţei de viaţă la naştere sînt diferite. Cea mai impresionantă 
creştere se înregistrează în Asia de Est (China şi Japonia), 
de circa 26 de ani. Mai moderată este creşterea în Africa : 
circa 12 ani. în ţările dezvoltate creşterea este mai mică,

V.TREBICI



deoarece nivelul de plecare a fost ridicat, iar speranţa de 
viaţă la naştere, după o fază exponenţială, creşte cu spo
ruri (incremente) tot mai mici, deoarece există o ,,limită” 
a longevităţii, un plafon, care — matematic vorbind — 
este asimptotă superioară.

Care este însă această limită? Se acceptă că lungi
mea vieţii omului („maximum life spân”) ar fi de 115 — 
120 de ani, care a rămas neschimbată în istoria speciei 
umane. Progresele către această valoare ne arată nu numai 
evoluţia speranţei de viaţă la naştere ci şi situaţia persoa
nelor longevive (a centenarilor). Or, pe această bază, 
s-au propus diferite cifre, J. Bourgeois-Pichat considera, 
în 1953, că limita biologică ar fi 73,9 ani, cu mult astăzi 
depăşită. Alţi autori (G. Wunsch, V. Kannisto, L. Ga- 
vrilov) propun cifre mult mai mari (90 de ani şi mai mult). 
Le vom examina intr-un alt capitol reţinînd doar că spe
ranţa de viaţă la naştere a crescut considerabil în ultimele 
decenii.
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• J CAPITOLUL VI

FERTILITATEA POPULAŢIEI

Cealaltă, componentă a mişcării naturale a populaţiei 
este fluxul naşterilor. Spre deosebire insă de decese şi, res
pectiv, de mortalitate „producţia de vieţi” are citeva 
particularităţi de esenţă, cărora le corespund particulari
tăţi conceptuale şi metodologice. Dacă avem în vedere că 
populaţia este un sistem, atunci naşterile (mai exact 
născuţii-vii) reprezintă intrările în sistem. Vom spune că 
natalitatea reprezintă frecvenţa născuţilor-vii într-o 
populaţie— de obicei, populaţia naţională — iar morta
litatea este feed-back-ul negativ. Pierderile de populaţie 
ca efect al mortalităţii sînt compensate de fluxul născu- 
ţilor-vii. Nu este vorba de o relaţie intre cauză şi efect, 
ci de un mecanism mult mai complex între natalitate şi 
mortalitate. Se poate presupune că o natalitate foarte 
ridicată şi deci o înmulţire a populaţiei, întîlnind rezistenţa 
altor sisteme din societate — resurse limitate, în primul 
rind — poate să fie cauza unei mortalităţi ridicate, cum 
este cazul speciilor de plante si de animale, confruntate cu 
lupta pentru existenţă.

Naşterea şi viaţa în cadrul speciei umane au o condi
ţionare profund socială, care poate fi bine pusă în lumină 
de-a lungul istoriei omenirii. Factorul biologic, fără să fi 
fost eliminat, se află sub stăpinirea factorului social, cu 
excepţia cazurilor de dezechilibru dintre sistemul demo
grafic şi celelalte sisteme din societate, în primul rind cel 
biologic şi ecologic.

Dar „producţia de vieţi” nu esteopera întregii populaţii, 
ci numai a unei subpopulaţii care este populaţia feminină 
de vîrstă fertilă (convenţional, între 15 şi 19 de ani). Aceas
tă populaţie reprezintă — grosso modo — un sfert din 
populaţia totală şi cam jumătate din populaţia feminină
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totală. De îndată ce problema este pusă în aceşti termeni 
ne dăm seama că şi metodele de măsurare a frecvenţei 
naşterilor se modifică. Dacă natalitatea este frecvenţa 
născuţilor-vii în cadrul unei populaţii, atunci indicele cel 
mai general este rata brută de natalitate, calculat ca raport 
între numărul născuţi lor-vii şi populaţia de la mijlocul 
intervalului, exprimat deci la 1000 de locuitori. Indicele 
este simetric eu rata brută de mortalitate. Dar în timp 
ce riscul de deces este general pentru populaţie, riscul de 
naştere afectează numai o parte din populaţie, anume 
populaţia feminină de vîrstă fertilă, numită Şi populaţie 
în vîrstă de reproducere sau de procreere. Această populaţie 
este compusă din 35 de cohorte sau generaţii anuale ; în 
piramida vârstelor ele reprezintă 35 de clase anuale de 
vîrstă, corespunzînd unui număr de 35 de generaţii. Frec
venţa naşterilor in această subpopulaţie se numeşte ferti
litate şi se subînţelege feminină, deşi se poate urmări şi 
fertilitatea masculină.

De obicei, fertilitatea femeilor este asimilată produc
tivităţii ; în acest sens se foloseşte chiar expresia de pro
ductivitate a căsătoriilor (a promoţiilor de căsătorii). 
Fiind un fel de productivitate, fertilitatea este expresia, 
condiţionată social, a unui potenţial, care se numeşte 
fecunditate (engl. fecundity ; franc, fertilité). Raportul 
dintre fecunditate şi fertilitate este acela dintre potenţial 
şi efectiv. De pildă, fecunditatea unei temei — capaci
tatea de procreere — poate să fie de 10 copii ; fertilitatea 
ei, în condiţii concrete de timp şi spaţiu, poate varia de la 
un copil la 2,3,1, . . .  copii. Cum fertilitatea femeilor este în 
funcţie de vîrstă, are mare importanţă structura populaţiei 
feminine după vîrstă. O populaţie în care este mare pon
derea femeilor cu fertilitate înaltă (20—24, 25—29 ani) 
va avea — ceteris paribus — un număr mai mare de năs
cuţi-vii decât o altă populaţie în care ponderea respectivă 
este mai scăzută.

în studiile O.N.U. se întîlnesc frecvent expresiile de 
planificare familială, de politici nataliste sau de limitare 
a naşterilor. Pentru buna înţelegere a problemelor ce vor 
fi expuse in acest capitol sînt indispensabile cîteva preci
zări.

Decizia de a aduce pe lume un copil aparţine femeii 
şi, respectiv, cuplului. Ea are o motivaţie determinată de
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factorii biologici, psihologici, sociali, economici. în ultima 
analiză ea este expresia comportamentului procreator sau 
reproducţie, măsurat prin fertilitate. Un cuplu decide să 
aibă doi copii, un altul se rezumă la un copil, un al treilea 
se hotărăşte pentru trei copii. Or, acest comportament 
demografic este un model cultural, care variază de la o 
populaţie la alta, în cadrul aceleiaşi populaţii — de la o 
categorie la a lta ; el r aliază în timp. Comportamentul 
procreator contemporan se deosebeşte sensibil de cel din 
societatea tradiţională : motivaţiile s-au schimbat, factorii 
sociali acţionează altfel în societatea modernă decât în 
societatea tradiţională. Aşadar, planificarea familială 
(„family planning”) este determinarea conştientă din 
partea cuplului a numărului de copii şi a eşalonării naşte
rilor lor în timp. Pentru a pune in practică această decizie 
cuplul respectiv are nevoie de informaţie şi de anumite 
mijloace. De aceea sintagma „planificarea familială” este 
însoţită de o alta : „cunoaştere, atitudine, practică”.

Cit despre politica unui stat faţă de natalitate ea poate 
fi natalistă — de încurajare a naşterilor — sau de limitare 
a naşterilor. Desigur, ea poate fi şi indiferentă sau pasivă. 
Societatea ia sub control şi natalitatea, nu numai morta
litatea. Motivaţiile aici sînt diferite faţă de cele pentru 
reducerea mortalităţii care, în general, sint de ordin uma
nitar. Informaţiile succinte prezentate aici sînt — credem 
— absolut necesare pentru a se înţelege marea variaţie a 
indicilor natalităţii şi fertilităţii pe glob, pe marile regiuni, 
pe ţări, despre care va fi vorba în cele ce urmează.

1 .  N a t a l i t a t e a

Cu toate lipsurile ratei brute de natalitate, descrierea 
demografică cea mai generală se foloseşte totuşi de acest 
indice. Informaţiile sînt aproximative, dar diferenţele de 
nivel Ia scară mondială ea şi tendinţele sînt mulţumitor 
redate de acest indice. Nu trebuie să uităm că datele sta
tistice pentru numeroase ţări sînt estimaţii şi aproximaţii.

La scara globului pămîntesc numărul de născuţi-Aii în 
perioada 1980—1985 a fost în medie 125 857 000. Aceasta 
este „producţia de \ieţi” a omenirii, capabilă să acopere 
pierderile prin deces şi să asigure un important spor natu
ral. în perioada 1985—1990 se aşteaptă ca această cifră
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să crească la 131 205 000 pentru a ajunge la un maximum 
de 143 466 000, în anii 2010—2015, după care se va înţe*- 
gistra o scădere, conform prognozelor O.N.U. Or, cifra 
de 125 857 000 de născuţi-vii înseamnă că, zilnic, se nasc 
aproape^ 345 000 sau 14 400 pe oră sau 240 de copii pe 
minut. în aceste condiţii, rata brută de natalitate a fost 
de 27 născuţi-vii la 1000 de locuitori. Dar ce diversitate 
mare pe glob ! între ţara cu natalitatea cea mai înalţă, 
Kenya, cu 55 născuţi-vii la 1000 de locuitori şi B. P. Ger
mania, unde acest indice este de 10 născuţi-vii la 1000 de 
locuitori, raportul este de 1 : 5,5 ori. Să încercăm să deta
liem aceste cifre globale.

Tabelul u f. 38

A ă seu Iii-vii şi natalitatea pe glob şi pe cele S m ai regiuni

Rata brută 
de nata

litate
Numărul

născuţilor-vii

Ponderea ( %) regiunilor iii

născuţi-vii populaţie

Mondial 27 125 857 000 100,0 100,0
Regiuni dez voi
vodate 16 1 7 884 000 14,2 2 4 ,3 '
Regiuni mai pu
ţin .dezvoltate 31 107 972 000 85,8 75,7.

Africa 46 23 756 000 18,9 11 ,6
America Latină 32 12 096 000 9,6 8.4
America de Nord 16 4 094 000 3 ,3 5,4
Asia de Est 19 22 753 000 18,1 25,7
Asia de Sud 34 50 726 000 40,2 32 ,6
Europa 14 0 782 000 5 ,4 10,0
Oceania 21 491 000 0,4 0,5
U.R.S.S. 19 5158 000 4,1 5,7

Ponderile pe care le deţin marile regiuni în „producţia” 
mondială de vieţi nu sînt aceleaşi cu ponderile din populaţia 
mondială. Europa, de pildă, care deţine o zecime din 
populaţia lumii are o contribuţie redusă la numărul total 
al născuţilor-vii, circa a douăzecea parte. Aceeaşi este j 
situaţia Americii de Nord şi a U.R.S.S. Situaţia cea mai 
interesantă este a Asiei de Est : deţinînd un sfert din j 
populaţia lumii, această regiune are o contribuţie de 18,1 % j 
la numărul total al născuţilor-vii. Explicaţia : prezenţa i 
în această regiune a Chinei şi Japoniei care au cunoscut,
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în ultimii ani, o considerabilă scădere a natalităţii. Vom 
remarca că natalitatea cea mai ridicată se înregistrează 
în Africa (46°/00) şi cea mai redusă în Europa ( l tQ/00). 
•Polarizarea natalităţii pe glob este bine redată de nivelul 
ei în regiunile mai puţin dezvoltate care este dublu faţă 
de cel din regiunile dezvoltate. Dar, în cadrul marilor re
giuni există diferenţe pe subregiuni care au semnificaţia 
lor în raport cu tranziţia demografică.

J/nca, eu nivelul foarte ridicat al natalităţii, se află 
—  grosBO modo — în ajunul îneeperji tranziţiei natalităţii. 
Situaţia este ilustrată de natalitatea din Africa de Est 
şi Africa de Vest, unde nivelul ei este de 49 născuţi-vii la 
1000 de locuitori. Africa Centrală este apropiată de acest 
nivel, în timp ce Africa de JVord si Africa de Sud, eu o 
natalitate de-circa 4()°/00-, se află in prima fază a tranziţiei 
demografice. Variaţia pe ţări este însă întinsă : Kenya, cu 
55,l°/0o, nivelul cel mai înalt din lume, şi Mauritius (25,5%0) 
şi lieunion (20,6°/00), eu particularităţile menţionate lă 
analiza mortalităţii.

Asia de Sud urmează Africii în privinţa natalităţii. 
Ceva mai scăzut este nivelul acesteia în Asia de Sud—Est 
(Indonezia, în special), ca urmare a unor politici active de 
reducere a natalităţii. Nivelul este încă ridicat în Asia de 
Sud meridională (India), fără însă să aibă valorile din 
Africa.. Un nivel ridicat se întâlneşte în Asia de Sud—Vest, 
deşi — cum vom vedea mai tîrziu —- mortalitatea este 
scăzută. Va trebui identificat raportul dintre fazele tran
ziţiei mortalităţii şi cele ale natalităţii, în special în cazul 
ţărilor arabe din regiune.

Asia de Est se caracterizează printr-un nivel scăzut 
al natalităţii (19°/00). Cazul cel mai interesant este, fără 
îndoială, al Chinei a cărei tranziţie demografică se desfă
şoară foarte rapid.

America Latină ocupă şi în privinţa natalităţii o situa
ţie tranzitorie. în zona Caraibilor, nivelul este de 27°/00, 
în timp ce America Centrală are nivelul cel mai ridicat din 
regiune (35°/00). America de Sud, deşi cu un nivel apropiat 
de cel al întregii Americi Latine (31 °/00), are diferenţe bine 
marcate. Ţările din America de Sud temperată (Argentina, 
Chile, Uruguay) au niveluri foarte apropiate de cele ale 
ţărilor dezvoltate, 20—25°/00, în timp ce ţările din America 
de Sud tropicală (Brazilia) au o natalitate mai ridicată.
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America de Nord, Europa, U.R.S.S. şi cele două ţări 
dezvoltate din Oceania (Australia şi Noua Zeelandă) se 
încadrează în grupa mare a ţărilor dezvoltate, cu un nivel 
scăzut al natalităţii (16°/00). Mai mult, se înregistrează 
şi o tendinţă de omogenizare faţă de trecut, în jurul unei 
valori scăzute a natalităţii. O detaliere a situaţiei natali
tăţii ne oferă tabelul nr. 39.

Tabelul nr. 39

Natalitatea pe mari regiuni şi pe grupe, 19S0— 19S5

Grupa după 
natalitate 

(•/ori N
um

ăr
ul

ţă
ri

lo
r

%
 I n

 p
op

u
la

ţia
 

m
on


di

al
ă

A
fr

ic
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A
sia

 
de

 S
ud

A
m

er
ic

a
I.a

tin
ă

A
sia

 
de

 E
st

O
ce

an
ia

Ţă
ri

de
zv

ol
ta

te
*

Mondial 151 100,0 50 32 29 5 2 3 3
1 0 -1 1 ,9 6 2 ,8 — — — — — 6
1 2 -1 5 ,9 17 8,5 — — — — 17
1G—19,9 15 34,8 — 1 4 2 — 8
20—23 ,9 8 1,4 J 2 3 1 — 1
2 4 -2 7 ,9 4 0,7 1 — 2 — — - 1
28 -3 1  ,9 19 24,4 1 9 7 1 1 —
3 2 -3 5 ,9 9 6,9 2 3 3 1 — —
3 6 - 3 9 , 9 10 3,0 3 3 3 — 1 —e
4 0 -4 3  ,9 14 4,8 5 4 5 — — —
4 4 -4 7 ,9 31 6,8 22 7 2 — — —
48 -5 1  ,9 16 5,0 13 3 — — — —
4 2 -5 6 2 0,6 2 — - - — —

* Europa, America de Nord, U.R.S.S., Japonia, Australia şi Noua 
Zeelandă.

*■
Ţările dezvoltate sînt concentrate în colţul de sus, 

din partea extremă a tabelului; ţările cu natalitate foarte 
ridicată sint concentrate în colţul din stânga, partea de jos 
a tabelului. Ponderea grupelor în populaţia mondială a 
ţărilor cu natalitate foarte ridicată (40—5G°/00) este de 
17,2%. Ţările cu natalitate foarte scăzută (10—16°/M) 
reprezintă 10,3% din populaţia mondială. Iată o altă ima
gine a variaţiei natalităţii pe glob în tabelul nr. 40.

Caracterul bimodal al repartiţiei statistice a ţărilor 
lumii după nivelul natalităţii este bine scos în evidenţă în 
fîg. 28.
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Tabelul nr. 10

Repartiţia ţărilor ( l î ! )  după nivelai natalităţii (1980—1985)

Grupă după 
natalitate 

(%)

Numărul
ţărilor

% In popu
laţia mon
dială

Ţări cu populaţii 
mai numeroase

MONDIAL 151 100,0
10-11  ,9 6 2 ,8 R.F. Germania
1 2 -1 5 ,9 17 8,5 Japonia, Franţa
1(5-19,9 15 34 ,8 S.U.A., U.R.S.S., Clnna
2 0 -2 3  ,9 8 1,4 Coreea de Sud
2 4 -2 7 ,9 4 0,7 Argentina
28-31  ,9 19 24 ,4 India, Brazilia
3 2 -3 5  ,9 9 6,9 Mexic, Indonezia
3 6 -3 9  ,9 10 3,0 Egipt, Republica Sud-Afri- 

canâ
4 0 -4 3 ,9 14 4 ,8 Pakistan, Iran
4 4 -4 7  ,9 31 6 ,8 Bangladesh
48 -5 1  ,9 16 5,0 Etiopia, Nigeria
5 2 -5 6 2 0,6 Kenya

: în  partea din stingă sînt concentrate ţările dezvoltate 
a căror natalitate este cuprinsă între 10 şi 22 născuţi-vii 
la 1000 de locuitori. Extrema dreaptă este dominată de 
ţări precum Pakistan, Bangladesh .şi majoritatea ţărilor 
din Africa. Dacă folosim repartiţia ponderată cu populaţia 
şi nu cu numărul de ţări, caracterul repartiţiei este şi mai 
real.

O influenţă considerabilă asupra nivelului mondial al 
natalităţii are poziţia Chinei. Cu o natalitate de 19 năs- 
cuţi-vii la 1000 de de locuitori, populaţia Chinei se află 
la acelaşi nivel cu natalitatea populaţiei U.B.S.S., în 
imediata apropiere a S.U.A. şi a altor ţări dezvoltate. Cu 
o mortalitate foarte scăzută, China se află într-o fază avan
sată a tranziţiei demografice. în  apropierea mediei mondiale 
(27°/oo) se aî'ă „giganţii demografici” India si Bazilia, care 
au parcurs o etapă importantă din tranziţia natalităţii.

O analiză diacronică — pe care o vom întreprinde mai 
tîrziu — ne va arăta deplasările marilor regiuni spre o 
natalitate mai scăzută. „Deriva” este vizibilă şi în fig. 29, 
de unde rezultă că ţări cu un nivel înali al natalităţii s-au 
„deplasat” spre mijlocul graficului. Desigur, important 
este să se cunoască eficacitatea politicilor demografice ale 
acestor ţări îndreptate spre limitarea naşterilor.
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%  Populaţia m cndiaia-

Fig. 29. Repartiţia ţărilor după rata brută de natalitate proporţional cu 
ponderea populaţiei (1980—1985).

în  acest stadiu introductiv al examinării natalităţii 
se cere discutată relaţia dintre natalitate şi mortalitate. 
Din teoria tranziţiei demografice se ştie că în faza pretran- 
ziţională o mortalitate înaltă coexistă cu o natalitate 
ridicată. Situaţia este bine ilustrată de exemplul Africii. 
Odată cu scăderea mortalităţii se înregistrează o reducere 
a natalităţii, de cele mai multe ori, cu un decalaj în timp. 
Or, în acest proces putem remarca că unele ţări au ajuns
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la niveluri scăzute ale mortalităţii fără să piardă nivelurile 
ridicate ale natalităţii, cum este cazul unor ţări arabe. 
Aici nivelul scăzut al mortalităţii este facilitat şi de struc
tura tînără a populaţiei lor. Asocierea celor doi indici 
demografici poate fi văzută din fig. 30.

Repartiţia este după numărul ţărilor şi nu după pon
derea populaţiei lor. Cu toate imperfecţiunile unei aseme
nea comparaţii, vom remarca o legătură între mortalitate 
şi natalitate, ca tendinţă generală. Asocierea este redată 
de curba empirică din ’„norul” de corelaţie. Ne atrage 
atenţia faptul că o asemenea „elasticitate” nu este valabilă 
în cazul ţărilor dezvoltate. O natalitate scăzută şi chiar

Număr de ţ ă r i

Fig. 31. Repartiţia ţărilor dezvoltate (33) după nivelul natalităţii, 1950— 
1955 şi 1980-1985.
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foarte scăzută coexistă cu o mortalitate relativ înaltă, 
cuprinsă intre 10—14 decese la 1000 de locuitori. Este 
efectul suplimentar al îmbătrinirii demografice avansate, 
tendinţă atît de caracteristică populaţiei ţărilor dezvoltate. 
Abia comparaţia dintre speranţa de viaţă la naştere şi 
rata totală de fertilitate — indici mult mai perfecţionaţi — 
ne va putea lămuri în această privinţă.

Situaţia ţărilor dezvoltate cere o analiză specială a 
natalităţii şi fertilităţii populaţiei lor. Mai întîi, este de 
consemnat o scădere foarte rapida a natalităţii. în  al doi
lea rind, se înregistrează o omogenizare demografică. Dacă 
luăm două perioade de timp, 1950—1955 şi 1980—1985, 
separate de 30 de ani, cifră echivalentă cu distanţa dintre 
două generaţii, vom ajunge la cîteva constatări instructive.

Două constatări se pot face pe baza nivelului natalităţii 
şi forma repartiţiei ţărilor după această caracteristică, 
în cele două perioade distanţate de 30 de ani. Bata brută 
de natalitate a scăzut cu aproape o treime (32 %0), pe ţări 
însă scăderile sînt cuprinse între 15,1% (Marea Britanic) 
şi 13,3% (E. D. Germană) şi 45,7% (Canada) şi 44,7%

Tabelul nr. 41

Repartiţia (arilor dezvoltate (33) după nivelul natalităţii

Grupa după 
natalitate (•/*»)

1950--1955 1980 -1985

Număr 
de ţări

Ponderea 
In nu mărul 
născuţilor-vii

Număr 
de ţări

Ponderea In 
numărul 

născuţilor-vii

TOTAL 33 19,9 33 14,2
10-11  ,9 — — 6 11 ,79
1 2 -1 3  ,9 — — 8 23-,59
1 4 -1 5  ,9 5 18,66 9 22 ,02
1 6 -1 7 ,9 4 5 ,99 5 37 ,04
1 8 -1 9 ,9 4 19 ,46 3 46 ,4
20 -2 1  ,9 4 10,21 1 8,04
2 2 -2 3  ,9 5 29 ,08 — —

2 4 -2 5  ,9 4 47 ,04 — —

2 6 -2 7 ,9 3 54,53 1 0,64
2 8 -2 9 ,9 2 5 ,04 — —

30-31  ,9 1 7,99 — _

3 2 -3 3 ,9 — _ _ —

3 4 -3 5 ,9 — __ _ _
3 6 -3 7 ,9 — _ _ _

38 şi peste 1 0,51 - -

140
V.TREBICI



Ponderea născuţilor vii %a 1 9 5 0  - 1 9 5 5

Ponderea născuţilor vii %»

Fig. 32. Repartiţia ţârilor dezvoltate (33) după nivelul natalităţii, 1950— 
1955 şi 1980 — 1985, ponderat cu numărul de născuţi-vii.
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(Japonia). Ţările în care natalitatea se afla la un nivel 
scăzut au cunoscut o reducere mai moderată a natalităţii. 
Cele cu nivel înalt au înregistrat o scădere mai accentuată. 
Excepţie fac Irlanda şi Albania, avînd particularităţi 
demografice deja amintite.

Se pune întrebarea dacă în aceste condiţii s-a accentuat 
omogenizarea demografică a ţărilor dezvoltate după nive
lul natalităţii. Ponderînd ţările după numărul de născuţi-vii 
(tabelul nr. 41), obţinem fig. 32.

Deşi grafic avem impresia unei concentrări în jurul 
nivelului natalităţii, in anii 1980—1985, folosirea unor 
indici statistici corespunzători (varianţa şi abaterea medie 
pătratică) nu confirmă această teză. La un nivel mediu al 
natalităţii de 22,7 %0, în anii 19.50—1955, abaterea medie 
pătratică (o) este de 4%0, dar coeficientul de variaţie 
(F) este de circa 18%. în perioada 1980—1985, la o rată 
brută de natalitate de 15,5 %0, abaterea medie pătratică 
a fost de 2,8 %„, de unde coeficientul de variaţie are aceeaşi 
valoare : 18%.

O analiză mai exactă se va face pe baza ratei totale de 
fertilitate (RTF), indice incomparabil mai semnificativ 
deeît rata brută de natalitate. Oricum, analiza nivelului 
şi evoluţiei natalităţii din ţările dezvoltate este absolut 
necesară, date fiind particularităţile tranziţiei demogra
fice a populaţiei acestor ţări. Să fie începutul unei noi 
tranziţii demografice? întrebarea şi-au pus-o numeroşi 
demografi printre care şi francezul J. Bourgeois-Pichat. 
Vom vedea ceva mai încolo ce răspuns se poate da la aceas
tă  întrebare.

2. Fertilitatea

Fertilitatea — am mai spus — se referă numai la acea 
populaţie care participă direct la „producţia” de vieţi: 
populaţia de vîrstă fertilă sau în vîrstă de procreere. Ea 
este cuprinsă între 15 şi 50 de ani, avînd deci 35 de clase 
anuale de vîrstă, corespunzînd unui număr de 35 de gene
raţii feminine. în mod obişnuit sint suficiente intervalele 
cincinale: 15—19, 20—24,..., 45—49 ani.

în general, indicii de fertilitate s în t: rata globală 
(generală) de fertilitate, calculată ca raport între numărul 
de născuţi-vii şi populaţia în vîrstă de 15—49 ani ; ratele
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specifice de fertilitate după vîrstă, ca raport între numărul 
de năseuţi-vii şi numărul de femei de vîrstă respectivă 
(15—19 ani, 20—21 ani etc.). Pe baza ratelor specifice de 
fertilitate se construieşte rata totală de fertilitate, cel mai 
des folosit indice sintetic al fertilităţii.

Cliteva precizări metodologice sint absolut necesare. 
Cînd rata totală de fertilitate se calculează pentru o perioa
dă oarecare (de obicei, un an) prin însumarea ratelor spe
cifice ale populaţiei feminine din acelaşi an, ea este un 
indice de moment caracteristic observării transversale. I se 
mai spune indicele sintetic al fertilităţii sau indicele con- 
junctural al fertilităţii; o expresie astăzi mai puţin folo
sită este aceea de „suma naşterilor reduse”. Semnificaţia 
indicelui, ca număr de copii revenind la o femeie în vîrstă 
de 15—49 ani, este legată de o generaţie (cohortă) ipote
tică. Cînd spunem că, în anii 1980—1985, rata totală de 
fertilitate pentru regiunile mai puţin dezvoltate a fost 
de 4 copii, aceasta înseamnă că o femeie care ar parcurge 
cei 35 de ani de viaţă fertilă (15—49 ani) şi ar avea inten
sitatea fertilităţii femeilor din perioada de calcul (1960— 
1985) ar aduce pe lume 4 copii. Totul este deci la condi
ţional. Valoarea acestui indice se modifică an de an, după 
particularităţile ratelor specifice de fertilitate din anii 
respectivi, adică poartă influenţa conjuncturii demogra
fice.

Dacă însă observarea este longitudinală, ceea ce presu
pune că fiecare generaţie de femei (sau grup de generaţii) 
este urmărită timp de 35 ani, atunci indicele de fertilitate 
este descendenţa atinsă la fiecare vîrstă ; cînd se determină 
indicele pentru anul limită (49 de ani), el se numeşte 
descendenţa finală sau rata de fertilitate completă. Întrucît 
naşterile au loc, în cea mai mare parte — cel puţin pînă 
acum — în cadrul familiilor, se calculează ratele de fertili
tate con jugală sau matrimonială, dar în acest caz, populaţia 
de referinţă sint promoţiile de căsătorii sau populaţia căsă
torită. în  locul vîrstei, în cazul generaţiilor feminine, acum 
se ia în considerare durata căsătoriei. în mod corespunză
tor se vor calcula ratele de fertilitate nelegitimă.

în  cele ce urmează, vom folosi cu precădere rata totală 
de fertilitate, în optică transversală. Ţările cu statistici 
complete oferă informaţii şi despre descendenţa finală, pe 
generaţii şi promoţii de căsătorii. Vom folosi, la timpul 
său, aceste date.

143
V.TREBICI



Mai trebuie specificat că fertilitatea variază odată 
cu vîrsta. Ea ajunge la un maximum, de obicei la vîrsta 
de 20—24 ani, după care urmează scăderea pînă la în
cheierea fertilităţii (la 50 de ani). Un set de asemenea rate 
specifice de fertilitate după vîrstă devine un model („pat- 
tern”) care diferă de la o populaţie la alta, de la o perioadă 
la alta. Expresia sa grafică, clasică, ca si piramida viratelor, 
este curba de fertilitate.

Ambele curbe redau evoluţia fertilităţii ca funcţie de 
vîrstă. în primul caz, este vorba de fertilitatea cea mai 
înaltă, aceea a unei secte religioase, Hutteriţii, considerată 
pe demograful american A. J. Coaie drept „standard” 1.

f tu a s f s s a b s u ft  va Vc HX.Giat.tii ■

Fig. 33. Hatele de fertilitate după virstă )a Hutteriţi şi la populaţia ujie.i
ţări dezvoltate.

flata totală de fertilitate este de 12,4 copii de o femeie. 
Cealaltă curbă este a fertilităţii populaţiei feminine din-

1 ‘A.J. Coale. Factors Associated with the Development of Low Fertility; 
An Historic-Summary, in: World Population Conference, vol. 2, United 
Nations, New York, 1965, pp. 205—209.
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tr-o ţară dezvoltată; rata totală de fertilitate este de 2,2 
copii. Fertilitatea Hntteriţilor este aceea a unei populaţii 
care jiu  foloseşte nici un procedeu de limitare a naşterilor 
(contraeepţie, avorturi etc.). Este ceea ce curent se numeşte 
fertilitate naturală (L. Henrv). In al doilea caz, avem fer
tilitatea dirijată sau controlată, caracteristică populaţiilor 
dintr-o anumită fază a tranziţiei demografice, aceea a redu
cerii fertilităţii.

Pe baza curbei de fertilitate se calculează doi indici : 
rîrsta medie a mamelor la naşterea tuturor copiilor săi şi 
care măsoară calendarul fertilităţii şi rata totală a fertili
tăţii — numărul mediu de copii — ca expresie a intensită
ţii fertilităţii.

Cum rata totală de fertilitate pe glob (1980—1985) 
este cuprinsă între 8,12 copii (Kenya) şi 1,40 copii (R. F. 
Germania) — recent se înregistrează niveluri şi mai scă
zute — se pune întrebarea : care este nivelul minim care 
asigură înlocuirea generaţiilor sau reproducerea unei 
populaţii ? Pentru ţările dezvoltate această valoare este 
de 2,1 copii, ţinînd seama de faptul că în aceste ţări mor
talitatea este foarte scăzută şi deci şansele de supravieţuire 
ale mamelor şi fiicelor sînt mult mai mari. în aceste con
diţii o mamă (un cuplu) trebuie să aducă pe lume 2,1 copii, , 
pentru, a asigura reproducerea populaţiei. în ţările mai 
puţin dezvoltate valoarea acestuia trebuie să fie mai mare, 
deoarece mortalitatea este mult mai ridicată.

Cu explicaţiile de mai sus, vor putea fi mai bine înţe
lese consideraţiile care se fac în continuare pe marginea, 
ratei totale de fertilitate. -

Nivelul mondial al fertilităţii (3,32 copii) cunoaşte o; 
mare variaţie pe regiuni şi pe ţări. în  primul rînd, ca şi în 
cazul natalităţii, diferenţele sînt mari între cele două 
grupe de regiuni. în  cazul regiunilor mai dezvoltate, ratai 
totală de fertilitate este de 1,97 copii — sub nivelul nece-- 
sar de înlocuire a generaţiilor — contribuţia acestor re
giuni. Iar numărul total al născuţilor-vii fiind de 14,2%, 
pondere mai redusă decît cea în numărul total al populaţiei.. 
Regiunile mai puţin dezvoltate ■ au o rată totală de fetili- 
tate de 4,06 copii, — dublă faţă de regiunile mai dezvol
tate — avînd o contribuţie de 85,8% la numărul mondial 
al născuţilor-vii. Polarizarea pe care am întîlnit-o la nata
litate şi la speranţa de viaţă la naştere o regăsim şi aici.! 
Există deci ţări cu o fertilitate foarte înaltă, iar la cealaltă

10 — c. 660
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Tabetui nr. tS

Heparlilia marilor regiuni (■$) dann nivelul ratei folate de fertilitate,
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Rata totală de fertili
tate (număr de copii) 3 ,32 6 ,34 1 ,59 4 ,09 ro 03 2 ,65 1 ,83 1 ,88 2 ,35

Ponderea născuţilor-vii 100 , ! ’ 18,9 40 ,3 9,6 18,1 0 ,4 3,3 5 ,4 4 ,1

Număr de ţări 151 51 32 28 ß 4 2 27 1

-extremă, ţări cu fertilitate joasă. între ele se situează 
ţările aflate intr-o fază tranzitorie a fertilităţii, cazurile 
cele mai tipice fiind China şi America Latină, la care se 
adaugă „enclavele” amintite cu diferite prilejuri.

Africa are fertilitatea cea mai înaltă : 6,34 copii, Africa 
de Est şi Africa de Vest au niveluri şi mai ridicate : 6,82 
şi respectiv 6,87 copii. Africa Centrală are o fertilitate de 
6,02 copii. Africa de Nord, intrată în tranziţia fertilităţii, 
are un nivel de 5,55 copii, iar Africa de Sud, 5,21 copii, 
în  acest continent intîlaim recordul mondial al fertilităţii : 
Kenya, cu 8,12 copii.

Asia de Sud este marea regiune care urmează imediat 
după Africa. Aici nivelul fertilităţii este de 4,59 copii. în  
ansamblu, în această regiune fertilitatea se află în tran- , 
ziţie de la niveluri foarte înalte la niveluri moderate. Asia 
de Sud—Est, cu un nivel de 4,11 copii, oferă exemplul uneij. 
subregiuni mai avansate în tranziţia fertilităţii. Asia de? \ 
Sud meridională, care deţine 27,7% din „producţia” mon
dială de vieţi, are o fertilitate de 4,72 copii, o contribuţie 
importantă avind India, cu un nivel de 4,30 copii. în 
schimb, Asia de Sud—Vest are nivelul cel mai ridicat al 
fertilităţii din regiune, 5,22 copii. Prezenţa ţărilor arabe I 
(13 la număr) explică acest nivel relativ ridicat, ceea ce :j 
va face necesară o analiză separată a demografiei ţărilor j 
arabe, cu atît mai mult cu cît aici o fertilitate înaltă coexistă 
cu o mortalitate scăzută.
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America Latină, cu o fertilitate <le 4,09 copii, se află 
într-un stadiu mai avansat al tranziţiei fertilităţii. Zona 
Caraibilor cunoaşte un nivel relativ scăzut : 3,34 copii. 
Cea mai înaltă fertilitate din America Latină revine Ame
rica Centrale : 4,83 copii. în  schimb America de Sud se 
diferenţiază sub acest raport între cele două subregiuni. 
America de Sud temperată are un nivel scăzut : 3,11 copii, 
in timp ce America de Sud tropicală cunoaşte un nivel mai 
ridicat: 4,08 copii. Ţări ca Argentina, Chile şi Uruguay 
au niveluri caracteristice ţărilor dezvoltate.

Asia de Est are o fertilitate de 2,34 copii ; China (2,36) 
si Japonia (1,79) explică acest nivel.

Oceania, deşi are un nivel de 2,65 copii, se diferenţiază 
considerabil. Australia şi Noua Zeelandă au o fertilitate 
de 1,95 copii, avînd şi ponderea cea mai mare în regiune. 
Melanezia, Micronezia şi Polinezia, cu o fertilitate de circa
5,3 copii, au însă o pondere foarte redusă atît ca număr al 
populaţiei cit şi al numărului de născuţi-vii.

Tabelul nr. 43

Repartiţia ţărilor (131) după nivelul fertilităţii, 1980— 1983
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1N #
■= £  — ' «■ s- ZA 5 CB oH* °

MONDIAL 151 100,0 51 32 28 5 2 33
Sub 1 ,50 2 0,5 — -- — — — 2

1 ,50—1 ,99 23 7,5 _ 1 2 1 — 19
2 ,00—2 ,49 14 21 ,7 1 1 1 1 1 10.
2 .5 0 -2 ,9 9 7 1 ,1 1 — 5 1 — —
■3 .0 0 -3  ,49 7 1 ,8 — 2 4 ' — — 1
3 ,5 0 -3  ,99 10 6 ,6 — 4 4 — — 1
4 ,00-4.,49 8 26,9 — 5 2 1 — —
4 ,5 0 -4  ,99 7 3,6 4 1 2 — — —
5,00—4 ,49 7 3 ,0 3 1 2 1 —
5,50—5,99 16 6,0 6 6 3 — _ _
6 ,0 0 -6 ,4 9 19 7,5 11 3 2 — — —
6 ,5 0 -6 ,9 9 21 7,1 15 5 1 — _ —
7,00— 7 ,4q 11 6,1 8 3 — — — —
7 ,50 şi peste 2 1,0 2 — — — — -

* Europa, America de Nord, U.H.S.S., Japonia, Australia şi Noua.
Zeelandăi
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America de Nord (1,83 copii), Europa (1,S8 copii) şi 
TLR.S.S. (2,35 copii) fac parte din grupa ţărilor dezvol
tate, cu niveluri tipice de fertilitate. Ele vor fi examinate 
mai detaliat. în  aceste regiuni vom întilni nivelul cel mai 
scăzut al fertilităţii, nu numai din lume ci şi din istoria 
modernă : 1,4—1,5 copii, cu mult sub nivelul necesar pen
tru a asigura reproducerea simplă a populaţiei.

Pe ţări, fertilitatea cunoaşte o amplitudine şi mai 
pronunţată : între 8,12 copii şi 1,40 copii.

Ca şi la repartiţia ţărilor după natalitate, repartiţia 
•statistică din tabelul nr. 43 ne oferă o imagine aproape 
identică. Grupa ţărilor dezvoltate este concentrată în 
partea stingă sus, iar ţările din Africa în colţul din stingă 
jos. Şi mai intuitivă este situaţia redată în fig. 34.

Repartiţia este bimodală, corespunzînd celor două 
grupe de ţări : dezvoltate şi mai puţin dezvoltate. Din

{7 7 ) Tăr' dezvo! l-ars

Fig. 34. Repartiţia ţărilor (151) după rata totală de fertilitate (1980 —1985).
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riadul ţărilor dezvoltate care au fertilitate peste media 
mondială face parte una singură : Albania. în  apropiere 
este Irlanda, cu particularităţi demografice care au fost 
amintite. Celelalte ţări dezvoltate sînt concentrate în 
jurul nivelului de 1,97 copii. Evantaiul ţărilor mai puţin 
dezvoltate este mai larg. Explicaţia este faza diferită in 
care se găsesc ţările respective în tranziţia demografică. 
Această situaţie poate fi citită din fig. 35.

Ponderarea ţărilor s-a făcut cu proporţia (%) născu
ţi lor-vii în numărul mondial al acestora a. în  fig. 35 sînt

Ponderea născuţilor v »T/m )

2 în cazul repartiţiei ţărilor după rata brută de natalitate, ponderarea 
s-a făcut după ponderea populaţiei, procedeu justificat de formula de 
calcul al ratei brute de natalitate. în al doilea caz, ponderarea s-a făcut după 
ponderea născuţilor-vii, procedeu nu tocmai exact, deoarece fertilitatea este 
legată numai de populaţia feminină de vtrstă fertilă. Ar fi trebuit deci ca 
rata totală de fertilitate să fie ponderată cu proporţia deţinută de fiecare 
ţară In populaţia mondială de vlrstă fertilă. Eroarea nu este Insă importantă 
pentru analiza de ansamblu.
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trecute principalele ţări ca pondere, asociate unei anumite 
rate totale de fertilitate. într-o poziţie avansată se află 
Brazilia, precedată de ţările din America de Sud temperată 
(Argentina, Chile, Uruguay). Poziţia Indiei şi Indoneziei 
— poziţia centrală — arată clar „deriva” acestor ţări 
eătre niveluri mai scăzute ale fertilităţii. Pakistanul şi 
Bangladeshul au înregistrat deplasări mai modeste în 
tranziţia fertilităţii. Cea mai înaltă fertilitate se întîlneşte 
în Africa : cazul cel mai tipic îl oferă Etiopia şi Nigeria.

înainte de a trece la o analiză mai detaliată să prezen
tăm o situaţie comparativă a fertilităţii în două perioade : 
3950—1955’şi 19S0 —1985.

Tabelul nr. 44

Rata totală de fertilitate (număr de copii) in 1950—1955 şi 1980—1985

Rata totală de fertilitate
Dcscreş-' 

terea (-)(% >1050—1955 1980-1985

MOND IAL 4,96 3 ,32
Regiuni dezvolta le 2 ,80 1 ,97 - 3 0
Regiuni mai puţin dezvoltate 6,12 4 ,06 - 3 4

Africa 6.47 6,34 - 2
America Latină 5,86 4 ,09 - 3 0  .
America de Nord 3 ,43 1 ,83 - 4 7
Asia de Est 5 ,68 2,34 —50
Asia de Sud 6,04 4,59 - 2 4 .
Oceania 3,78 2 ,65 —30
Europa 2 ,56 1 ,88 - 2 7
U.R.S.S. 2 ,82 2,35 - 1 7

în cele trei decenii scăderea fertilităţii a fost generală : 
la nivelul populaţiei mondiale fertilitatea a scăzut cu o 
treime. Cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în Asia 
de Est (China şi Japonia), urmată de America de Nord 
(S.U.A. şi Canada). în  alte regiuni dezvoltate, scăderea 
a fost moderată, deoarece nivelul fertilităţii era aici, la 
începutul perioadei, mult mai scăzut. Cea mai modestă 
scădere se înregistrează în Africa. Dacă însă examinăm 
ce s-a întîmplat în perioada 1950—1955 şi 1980—1985 
remarcăm că în unele regiuni a avut loc o creştere a fertili
tăţii, valabilă nu numai pentru Africa ci şi pentru unele 
subregiuni din Europa.
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Pentru Africa — unde fertilitatea va continua să creas
că piuă spre sfîrşitul secolului al XX-lea — explicaţia 
constă în faptul că populaţia se află în faza pretranziţio- 
nală a fertilităţii, dar îmbunătăţirea stării sanitare con
tribuie la creşterea nivelului acesteia, aşa cum s-a întâm
plat in secolul al XlX-lea în unele ţări europene.

Pentru Europa, explicaţia rezidă în acel fenomen de 
„baby-boom” — deja amintit : creşterea fertilităţii în 
anii 1950—1960 sau chiar 1965, cînd această tendinţă a 
luat sfîrşit, făcînd locul tendinţei de lungă durată de scă
dere a fertilităţii. Convergenţa nivelurilor fertilităţii pe 
glob se realizează, dar ritmul este încă lent. Pentru ilustra
rea situaţiei amintite, dăm trei exemple tipice : Africa de 
Est, Asia de Est şi Europa de Test.

1733 1955 1940 1965 1970 1975 1980 1965 WC

Fig. 36. Evoluţia fertilităţii populaţiei din Africa de Est, Asia de Est$l
Europa de Vest.
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Deşi nu întreprindem o analiză istorică a fertilităţii — 
o vom face mai tîrziu — cîteva constatări se impun totuşi. 
Europa de Vest, după o scurtă perioadă de creştere a fer
tilităţii, s-a înscris intr-o tendinţă de scădere : nivelul ei 
se află sub pragul necesar de înlocuire a generaţiilor. Africa 
de Est are fertilitatea la un nivel foarte ridicat : scăderea 
ei se va produce în deceniile ce urmează. Este o particulari
tate a tranziţiei demografice din această regiune. Asia de 
Est, care a înregistrat o scădere spectaculoasă a fertilităţii, 
îşi datorează acest fenomen eficacităţii politicii demogra
fice, combinată cu cea social-eeonomică, îndreptată spie 
reducerea fertilităţii (China, în special).

Am amintit că tranziţia fertilităţii este precedată de 
tranziţia mortalităţii, teză astăzi unanim acceptată. între 
cele două tranziţii există un interval de timp, o durată 
care variază de la ţară la ţară. în epoca contemporană în 
care, în general, duratele s-au comprimat, după tranziţia 
mortalităţii s-a produs imediat tranziţia fertilităţii,. în- 
tr-un ritm foarte accelerat. Este cazul unor ţări din Europa, 
mai „îhtîrziate” în tranziţia lor demografică.

Pentru a ilustra asociaţia dintre mortalitate şi fertili
tate, am întocmit fig. 37, unde ţările lumii sînt distribuite 
după speranţa de viaţă la naştere a femeilor (x) ,şi după 
rata totală de fertilitate (y).

înainte de a comenta graficul, trebuie făcute unele 
precizări. Întrucît între cele două tranziţii este un decalaj 
în timp — în limbajul statistic al seriilor cronologice denu
mit „lag” — ar fi trebuit să luăm speranţa de viaţă la 
naştere din perioada 1950—1955, iar fertilitatea din anii 
1980—1985, deci un „lag” de 30 de ani. în  al doilea rînd, 
pentru o analiză aprofundată valorile celor doi indici demo
grafici ar trebui ponderate. Aceste condiţii nu sînt îndepli
nite de graficul nostru. Totuşi, el asigură posibilitatea for
mulării unor constatări. Legătura dintre cei doi indici este 
evidentă: ţările care au o speranţă de viaţă redusă se 
caracterizează printr-o fertilitate înaltă. Şi invers : ţările 
cu o speranţă de viaţă la naştere ridicată au indici de fer
tilitate foarte scăzuţi. în dreptunghiul clin colţul de sus 
din stingă sînt cuprinse ţările cu valori reduse ale speran
ţei de viaţă la naştere şi valori înalte ale fertilităţii. Din 
cele 53 de ţări avînd o speranţă de viaţă sub 55 de ani, 
40 sînt din Africa, 10 sînt din Asia de Sud (Afghanistan şi 
Pahistan), 2 aparţin Americii (Bolivia, Haiti) şi una este
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situată în Oceania (Papu»-Noua Guineea). Eata totală 
de fertilitate este cuprinsă între 8 şi o copii.

La extrema cealaltă sînt 44 de ţări cu o speranţă de 
viaţă la naştere (femei) cuprinsă între 72 şi SG de ani, dar 
cu fertilitate joasă : între 2,5 şi 1,4 copii. Din aceste ţări 
32 sînt ţări dezvoltate şi 12 ţări în curs de dezvoltare, teri
torii mici, în care ambele tranziţii s-au încheiat.
• Rămîne o arie mare în «rafie, în care figurează ţările 

cu o speranţă de viaţă la naştere între 55 şi 70 de ani, cu 
rate de fertilitate între 3 şi 6 (7) copii. împrăştierea lor în 
grafic este o indicaţie asupra poziţiei diferite pe care o 
ocupă ţările în tranziţia mortalităţii şi cea a fertilităţii. 
India şi Indonezia, de pildă, cu o speranţă de viaţă de 
circa 55 de ani — avînd deci încă un drum lung în tranzi
ţia mortalităţii —au reuşit să parcurgă o fază importantă 
a tranziţiei fertilităţii; rata. lor de fertilitate este de 4,1 —
4,3 copi, eu mult mai joasă decît cea întâlnită în conti
nentul african. Tot în această arie a graficului se găsesc 
cele mai multe ţări din America Latină. Cele din America 
de Sud temperată sînt apropiate de ţările dezvoltate atît 
sub raportul mortalităţii cît şi al fertilităţii. O lume diversă, 
în plină mişcare însă. Semnele de convergenţă demogra
fică se înmulţesc.

3. Fertilitatea în ţările dezvoltate

■ Scăderea fără precedent a fertilităţii populaţiei ţărilor 
dezvoltate este. o tendinţă nouă pe care demografii nu au 
prevăzut-o la timpul său. Potrivit teoriei tranziţiei demo
grafice, faza pretranziţională în care natalitatea şi morta
litatea se aflau la. niveluri înalte, avea un echilibru demo
grafic a cărui expresie era valoarea relativ stabilă a exce
dentului natural (circa 10%0). După parcurgerea tran
ziţiei mortalităţii şi natalităţii, se sconta pe un echilibru 
dar la niveluri mult mai scăzute, ceea ce s-a şi întîmplat 
într-o perioadă de timp. Or, fertilitatea a continuat să 
scadă, situîndu-se astăzi, pentru marea majoritate a ţărilor 
dezvoltate, sub nivelul de înlocuire a generaţiilor (2,1 
copii sau o rată netă de reproducere egală cu 1). în aceste 
condiţii s-a pus întrebarea dacă noua scădere a fertilităţii
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mai este compatibilă cu schema clasică a tranziţiei demo
grafice 3.

Iată evoluţia fertilităţii regiunilor mai dezvoltate:
Tabelul nr. 45

Rata totală de fertilitate in regiunile dezvoltate, 1950—1935 (număr de copii)

1950—
1955

1955 
— 1960

1960-
1965

1965jl970— 
— 1970,1975

1975-
1980

m o 
m s

Europa 2 ,50 2,56 2,59 2,47 2 ,16 1 ,95 1 ,88
1. Europa de Est 2 ,91 2 ,64 2 ,30 2,33 2,20 2 ,22 2,18
2. Europa de Nord 2,29 2,52 2 ,75 2,40 2 ,05 1 ,70 1 ,80
3. Europa de Sud 2,64 2,57 2 ,67 2,61 2,47 2,22 1,93
4. Europa de Vest 2,36 2 ,50 2,65 2,44 1 ,89 1 ,01 1 ,63
America de Nord 3 ,43 3 ,68 3,31 2,52 1,95 1 ,89 1 ,83
Australia—Noua 
Zee laudă 3 ,21 3 ,46 3,33 2 ,90 2 ,55 2,09 1 ,05
Japonia 2,77 2,09 2 ,03 2,02 2,08 1 ,82 1 ,79
U.R.S.S. 2,82 2 ,81 2,54 2,42 2,44 2,34 2 ,35

Redresarea fertilităţii — fenomenul de „baby-boom” 
— a fost generală, cu excepţia Europei de E3t şi Japoniei 
şi U.R.S.S. Dar această manifestare a fost un „inter
mezzo” care a întrerupt pentru o scurtă perioadă tendinţa 
seculară de scădere a fertilităţii (1950—1965). Foarte rapidă 
a fost scăderea fertilităţii populaţiei din America de Nord. 
îa  anii 1980—1985 nivelul acesteia era aproape jumătate 
din nivelul anilor 1950—1955.

în anii 1970—1975 Europa de Vest, Europa de Nord 
şi America de Nord se situau cu rata totală de fertilitate 
sub nivelul de înlocuire a generaţiilor (2,1). în anii 1975 — 
1980 lor li se alătură Australia — Noua Zeelarulă, Japonia, 
în cincinalul 1980—1985 numai Europa de Est şi U.R.S.S. 
aveau o fertilitate superioară nivelului de înlocuire. Pe 
ansamblul ţărilor dezvoltate rata totală de fertilitate a 
fost, în anii 1980—1985, de 1,97 copii, pe ansamblul Euro
pei, de 1,88.

Ritmurile de scădere a fertilităţii pe ţări au fost dife
rite : în unele cazuri, mai rapide, în altele mai moderate.

5 J. Bourgeois-Pichat, La baisse actuelle de la fécondité s’inscrit-elle 
dans le modèle de la transition démographique?, lu : Population (I.N.E.D.), 
Nr. 2, 1979.
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Tendinţa de scădere a fost însă generală. în anii 1980 — 
1935, din cele 33 de ţări dezvoltate un număr de 23 se 
aflau Sub nivelul de înlocuire (fig. 38).

Ţările, sînt dispuse în ordinea nivelului fertilităţii. în. 
anii 1950 —1955 numai două ţări erau in situaţia unei 
fertilităţi sub nivelul de înlocuire (Austria şi Luxemburg). 
Scăderi masive au afectat S.U.A., Canada, Australia, Eoua 
Zeelandă, Iugoslavia. Cele mai reduse valori ale ratei 
totale de fertilitate se înregistrează, în anii 1980—1985, 
în E. F. Germania, Danemarca, Elveţia, Olanda, Italia, 
Belgia, Suedia.

Celelalte ţări (10) care se află cu fertilitatea lor dea
supra nivelului de înlocuire sînt foarte apropiate de acest 
nivel, cil' excepţia Albaniei, Irlandei şi Islandei. Ultimele 
date furnizate de 0.2LU., pe anii 1986—1988, arată că 
scăderea fertilităţii se continuă. Este adevărat, în aceste 
ţări creşterea duratei medii de viaţă a fost mai mare decît 
se prevăzuse cu cîţiva ani mai înainte.

Oricum, nivelul foarte scăzut al fertilităţii, asociat cu 
accentuarea îmbătrânirii demografice, creează ţărilor 
dezvoltate mari probleme de ordin demografic, economic 
şi social — ca să ne limităm doar la cele mai importante 
tare sînt măsurile de politică demografică şi social-econo
mică'în aceste condiţii? Le vom vedea intr-un alt capitol.
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CAPITOLUL VII

CREŞTERE ŞI REPRODUCERE DEMOGRAFICĂ

Examinînd natalitatea şi mortalitatea populaţiei, ra
portul dintre ele ne punem întrebarea : care este rezultatul 
luptei dintre viaţă şi moarte ? Evident, soldul poate ii 
pozitiv, dar el poate fi nul sau negativ. Numărul născu- 
ţilor-vii poate depăşi pe cel al deceselor, poate fi mai mic 
sau să existe o egalitate între cele două numere. Acest 
raţionament contabil nu ne dă însă răspuns la o alt ă între
bare : care sînt perspectivele numărului populaţiei în con
diţiile actuale ale regimului de natalitate şi de mort alitate ? 
Ajungem astfel la două noţiuni şi respectiv la doi indici: 
creşterea (dinamica) demografică şi reproducerea populaţiei.

Primul fenomen se măsoară cu excedentul (sporul) 
natural, al doilea cere folosirea unor indici mai perfecţio
naţi, anume rata brută şi rata netă de reprodúcele. Sensul 
acestor indici va fi lămurit în capitolul de faţă.

1. Excedentul natural al populaţiei

Diferenţa dintre numărul născuţilor-vii (N) şi numărul 
deceselor (M) este excedentul natural al populaţiei. Această 
balanţă a naşterilor şi deceselor poate fi pozitivă (N >  M), 
nulă (N =  M) sau negativă (N <  M). în mod corespunză
tor vom avea rata excedentului natural : ^  , înP
care P — numărul populaţiei la mijlocul intervalului (la 
mijlocul anului, de obicei). Ca şi rata de natalitate şi rata 
de mortalitate, rata excedentului natural se exprimă la 
1 000 de locuitori, fiind astfel comparabilă cu celelalte 
două rate.
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Dacă populaţia respectivă nu este afectată de migra- 
ţie, rata excedentului natural este ipso fado rata creşterii 
demografice. Aceasta din urină se exprimă obişnuit în 
procente, a sa cum am arătat în capitolul III.

în cazul în care populaţia este afectată de migraţie, 
vom mai determina soldul migraţiei (soldul migratorul), 
iar calculul ratei de creştere se va compune din rata exce
dentului natural şi rata soldului migraţiei.

Să luam două exemple privind perioada 1980—1985. 
India se caracteriza prinţr-o rată de natalitate de 31,7%,. 
şi o rată de mortalitate de 12,3°/00, de unde rata exceden
tului natural a fost de 19,4%0 (31,7—12,3). Cum migraţia 
netă a fost nulă, rata totală de creştere a fost de 19,4%0, 
sau, în procente, 1,9 %. Turnam, în aceeaşi perioadă, avea 
o natalitate de 32,8%0 şi o mortalitate de 10,0%0; coro
larul este o rată a excedentului natural de 22,8%0 (32,8— 
10,0). Âvînd însă o migraţie netă de —2,4°/00, rata creş
terii totale este de 20,4%0 (22.8—2,4) sau, în procente, 
de. 2,0%.

Bata excedentului natural este un indice simplu : 
totuşi el este folosit adesea pentru caracterizarea tranzi
ţiei demografice (a tranziţiei mortalităţii şi a tranziţiei 
natalităţii). Vom vedea că aceleiaşi rate a excedentului 
natural îi pot corespunde niveluri diferite ale natalităţii 
şi mortalităţii. La o rată egală a excedentului natural, 
de 25%0, Egiptul are o natalitate de 36,6%0 şi o mortali
tate de 11,6%0 (36,6—11,6), în timp ce Angola are o nata
litate de 47,3°/00 şi o mortalitate de 22,2°!m (47,3—22,2). 
în acest al doilea caz, vom spune că excedentul natural 
respectiv s-a realizat printr-un consum mare de vieţi, 
în primul caz, excedentul natural s-a obţinut în condiţii 
mai „economice”.

Or, în cursul tranziţiei demografice scăderea mortali
tăţii asigură un excedent natural convenabil chiar dacă 
natalitatea a început şi ea să scadă. Fiecare ţară se află 
la momente diferite ale tranziţiei demografice. De pildă, 
nivelul natalităţii este încă staţionar, iar mortalitatea în 
scădere. în această fază se înregistrează aşa-numita „ex
plozie” demografică, accelerarea ratei creşterii naturale 
si a creşterii totale, eind aceasta ajunge să reprezinte valori 
de 2 -3% .

Aparent paradoxal, populaţia poate creşte nu numai pe 
baza numărului de născuţi ci şi prin reducerea numărului de.
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decese. La nivel mondial, în perioada 1980—1985, exce- I  
dentul naşterilor asupra deceselor a fost de 77 271 000 per- f 
âoane. Populaţia lumii sporeşte deci anual cu 77 000 000 
locuitori sau 212 000 zilnic şi circa 880 în fiecare oră. La 
acest spor total al populaţiei mondiale, regiunile dezvol
tate aii o contribuţie de aproape 9%, în timp ce regiunile 
mal puţin dezvoltate contribuie cu 91%. Explicaţia este 
simplă : în regiunile dezvoltate natalitatea este scăzută 
<15,5°/00), dar mortalitatea este relativ ridicată (9,6°/00), 
datorită în special îmbătrînirii demografice. "'Natalitatea 
în regiunile mai puţin dezvoltate este dublă faţă de nivelul |
acesteia în legiunile dezvoltate, in timp ce mortalitatea J
populaţiei regiunilor mai puţin dezvoltate este doar cu f 
13 % mai înaltă ca în regiunile dezvoltate. Beamintim că j  
este vorba de rate brute, ale căror lipsuri au fost semna
late la timpul său. |

Bata excedentului natural la scară mondială a fost de î 
16,6°/00, ceea ce înseamnă că rata medie anuală de creştere f 
a populaţiei a fost de 16,6°/00 sau de 1,7%. Mai detaliat, |  
rata excedentului natural pe glob şi pe marile regiuni se f 
prezintă ca în tabelul nr. 46. / J

Tabelai hr. 46 %

Bala excedentului natural pe glob şi marile regiuni, 19S9—19HŞ |

Mari regiuni
Rata (la 1000 locuitori)

Excedentul
natural Natalitatea Mortalitatea

MONDIAL 16,6
•

27 ,1 10 ,5
Regiuni dezvoltate 5 .9 15 ,5 9 ,G
Regiuni mai puţin dezvoltate 20,2 3t ,6 10,8
Africa 29 .3 45 ,9 16 »6
America Latină 2:; ,i 31 ,6 8,2
America de Nord 7,0 15 ,9 8,9
Asia de Est 12,1 18 .8 fi ,6
Asia de Sud 21,7 34,1 ' 12,4
Europa 3 ,0 13 ,7 1.0 ,5
Oceania 12,4 20,7 8,3
ti.R.S.S. 9,6 19,0 9,3

Africa are cea mai mare valoare a excedentului natural : 
29,3°/00, ceea ce înseamnă o rată medie anuală de creştere 
de 2,9%. Cea mai scăzută rată revine Europei : 3%0, de
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unde rata medie anuală de creştere a populaţiei este de 
0,3%. Europa este urmată de America de Nord (7°/oo sau 
0,7%). Evantaiul pe ţări este foarte întins : 41% se înre
gistrează în Kenya, dar sînt deja ţări (din Europa) unde 
rata excedentului natural a fost negativă; printre acestea : 
Austria, Ungaria, Danemarca, E. F. Germania.

Analiza pe subregiuni pune în evidenţă anumite par
ticularităţi.

Africa şi-a realizat excedentul natural foarte ridicat 
atît graţie unei natalităţi înalte, dar şi unei mortalităţi 
mari (16,6°/00). Cele mai mari valori ale excedentului 
natural se înregistrează în Africa de Est şi Africa de Vest 
(31°/00), în condiţiile unor niveluri înalte ale natalităţii 
şi mortalităţii (49®/00 şi respectiv 18°/00). Un caz particular 
îl prezintă Africa de Nord, unde excedentul natural de 
27%o s-a obţinut cu o natalitate relativ înaltă (circa 
39°/00) şi la o mortalitate scăzută (12,3°/00). Aceeaşi rată 
a excedentului natural (27°/00) a cunoscut şi Africa Cen
trală, dar la o natalitate şi mortalitate mai înaltă (44,7 
şi respectiv 17,7°/00), deci în condiţii mai „neeconomice”. 
Africa de Sud se află într-o poziţie intermediară între 
Africa de Est şi de Vest şi Africa de Nord. Eata exceden
tului natural, de 25,4°/00, s-a obţinut cu o natalitate de 
39,6°/00 şi o mortalitate mai moderată, de 14,2°/00.

America Latină a obţinut un excedent natural de 23.4%0 
cu o natalitate medie de 31,6°/00, dar cu o mortalitate foar
te scăzută : de 8,2°/00. Vom remarca că pe subregiuni rata 
excedentului natural variază, deşi rata de mortalitate 
este aproximativ aceeaşi: 7,5—8,4°/00. Cea mai mare 
valoare a excedentului natural revine Americii Centrale : 
27,9°/00, datorită unei natalităţi înalte (35,4°/00) şi unei 
mortalităţi foarte scăzute : 7,5°/00; urmează America de 
Sud tropicală, cu 23,6°/00, unde natalitatea deşi în tran
ziţie este încă înaltă (32,l°/00). în  schimb, zona Caraibi
lor are un excedent mai scăzut (18,7°/00) ca urmare a unei 
natalităţi mai moderate (27%) şi a unei mortalităţi scă
zute (8,3°/00). America de Sud temperată, care a parcurs 
o bună parte din tranziţia demografică, are o rată a exce
dentului natural de 15,4°/oo> iu condiţiile unor niveluri 
scăzute ale natalităţii şi mortalităţii.

Asia de Est are o rată a excedentului natural de 
12,l°/00, Pe care i 'a obţinut la „preţul” cel mai avan

i i  —  c. 6 00
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tajos : natalitatea a fost de 18,8%0, iar mortalitatea de 
6,6%. Ca şi pentru alte fenomene demografice, explica
ţia este prezenţa Chinei şi Japoniei în această regiune.

Asia de Sud are o rată a excedentului natural de 
21,7°/m, c u  o  natal’'tate relativ ridicată, însoţită de o  mor
talitate superioară mediei regiunilor mai puţin dezvoltate. 
Cea mai dezavantajată este America de Sud meridională, 
unde rata excedentului natural de 21,4°/00 s-a realizat la 
niveluri relativ ridicate ale natalităţii şi mortalităţii. Asia 
de Sud—Est, aflată într-un proces mai avansat de reducere 
a mortalităţii şi natalităţii, a obţinut, o rată a excedentu
lui natural de 20,8°/00. Cazul cel mai interesant îl prezintă 
Asia de Sud—Vest, în care excedentul natural este foarte 
înalt {27,1°/00), în condiţiile unei mortalităţi scăzute 
(9,6°/00), dar ale unei natalităţi ridicate (36,8°/00). Ţările 
arabe din această subregiune explică această situaţie, 
ele aflîndu-se în faze diferite ale tranziţiei mortalităţii şi a 
natalităţii.

Oceania are o rată a excedentului natural de 12,4°/00, 
valoare modestă şi care se explică prin ponderea mare a 
populaţiei Australiei şi ISToii Zeelande. cu indici scăzuţi.

Europa, cu cea mai scăzută valoare a ratei excedentului 
natural (3e/00), are o natalitate foarte scăzută şi o morta
litate brută relativ înaltă (10,9°/00). Indici ceva mai înalţi 
se înregistrează în Europa de Est : valorile cele mai scăzute 
revin Europei de Nord şi Europei de Vest, în care rom 
întîlni ţări cu rate negative ale excedentului natural.

U.B.S.S. are o rată a excedentului natural de 9,6°/00, 
cu o natalitate mai ridicată decît media regiunilor dezvol
tate.

Pe ţări vom întîlni o dispersie mare a valorilor ratei 
excedentului natural.

Nivelul mondial a fost de 16,6°/00; el împarte ţările 
în două grupe distincte. Prima cuprinde ţările dezvoltate 
al căror excedent natural mediu este de 5,9°/00. Numai 
Albania, Irlanda şi Islanda au valori mai mari (între 12 ; 
şi 22a/00). A doua grupă, cea a ţărilor mai puţin dezvoltate, \ 
cu o medie de 20,2°/00, cunoaşte o variaţie mare a exce
dentului natural. Nivelul mondial este puternic influenţat , 
de China şi India, „giganţi demografiei”, cu valori mode
rate ale excedentului natural.
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Tabelul nr. i l

\Repartifia ţărilor după rata excedentului natural, 1980—198-5

Grupă după rata exceden
tului natural (°/oo)

Numărul
ţărilor Ţări cu populaţii mai mari

MONDIAL 151
Negativ 6 R.F. Germania

0 -  4,9 12 Franţa, Marea Britanie
5 -  9,9 14 S.U.A., U.R.S.S.

1 0 ,0 -1 4 ,9 9 China
1 5 ,0 -1 9 ,9 16 India, Indonezia
2 0 ,0 -2 4 ,9 25 Brazilia, Sri Lanka
25 ,0 -2 9 ,9 41 Mexic, Etiopia, Bangladesh
3 0 ,0 -3 4 ,9 21 Nigeria, Arabia Saudită
35 ,0 -3 9 ,9 6 Irak, Siria
40 ,0 şi peste 1 Kenya

Am spus că populaţia unei ţări se poate afla intr-un 
stadiu avansat al tranziţiei mortalităţii şi într-un stadiu 
mai puţin avansat al tranziţiei natalităţii. în grupa a doua 
figurează patru ţări arabe din Asia de Sud—Vest, a căror 
natalitate este cuprinsă între 40 şi 46°/00, dar cu o morta
litate foarte scăzută : circa 7°/00. Rezultatul: o rată înaltă 
a excedentului nat ural. Un alt exemplu ni-1 oferă Bangla
desh, Etiopia şi Mexic — ca populaţii cu efective mari — 
în care rata excedentului natural este de aproximativ 
27°/00. Etiopia şi-a realizat acest excedent cu o natalitate 
foarte înaltă (aproape 50%0) şi cu o mortalitate înaltă 
(circa 23°/00) ; Bangladesh, cu acelaşi nivel, a avut. o nata
litate ceva mai mică (circa 45°/00) şi o mortalitate de 
17,5°/00. Situaţia cea mai avantajoasă are Mexicul: nata
litatea a fost moderată (34%0), în schimb mortalitatea s-a 
aflat la un nivel foarte scăzut (7°/00). Aceste cazuri sînt 
indicaţii generale în ce priveşte locul pe care o ţară sau 
alta îl ocupă în tranziţia mortalităţii şi în tranziţia natali
tăţii, precum şi decalajul între cele două momente.

Să încercăm să dăm cîteva noţiuni preliminare des
pre tranziţia demografică (model european), folosind o 
schemă simplificată.

Faza care a precedat tranziţia modernă se caracteriza 
prin niveluri ridicate ale natalităţii şi mortalităţii, de 
40 — 50°/00, cu un excedent natural de 8—10°/00. Începe 
scăderea mortalităţii (faza I-a), urmată apoi de tranzi-
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ţia natalităţii (faza a Il-a) şi reechilibrarea demografică 
(faza a IlI-a), la niveluri mai reduse, cu acelaşi excedent 
natural (10°/00). Faza nouă (IV), în care au intrat o serie 
de ţări dezvoltare, se caracterizează printr-o natalitate 
scăzută, depăşită de rata de mortalitate, astfel că exce
dentul natural devine negativ. Altfel măsurată această 
nouă tendinţă, rata totală de fertilitate a coborît sub 
nivelul de înlocuire a generaţiilor (2,1). Dar caracteristic 
pentru tranziţia demografică clasică este faptul că ea s-a 
desfăşurat „normal”, un secol sau un secol şi jumătate a 
fost durata ei, variind de la o ţară la alta.

Or, situaţia în lumea demografică contemporană s-a 
modificat radical în ce priveşte mortalitatea. Tranziţia 
acesteia în ţările mai puţin dezvoltate a fost foarte rapidă, 
datorită unui complex de împrejurări şi factori. Nu există 
ţări care să nu fi parcurs această fază, în mare măsură. 
Niveluri de mortalitate de ordinul a 40°/00 nu se mai întîl- 
nesc de mult pe glob. în anii 1950—1955 mortalitatea din 
Africa era de 27°/00, pentru a ajunge, în anii 1980—1985, 
la 16,6°/00, deci o scădere cu aproape 40% în trei decenii. 
Dacă luăm 17 ţări din Africa cu mortalitatea cea mai 
înaltă, nivelul ei mediu este de 23%0 (maximum 30°/00). 
în urmă cu 30 de ani mai existau în Africa ţări cu o mor
talitate de 35—37%0. Cit priveşte natalitatea, ea continuă 
să fie înaltă în Africa, practic neschimbată, la nivelul de 
50 născuţi-vii la 1000 locuitori, valoare neîntîlnită in Euro
pa, în perioada pretranziţională. Corolarul este un excedent 
natural de circa 30°/00, semn caracteristic al „exploziei 
demografice” .

Ţările lumii se^află astăzi în puncte diferite ale tranzi
ţiei demografice. Îneercînd să construim o schemă a tran
ziţiei pe baza datelor actuale — o aplicaţie a analizei 
transversale sau sincronice — ajimgem la reprezentarea 
din fig. 40.

Africa a parcurs un drum important al tranziţiei mor
talităţii, rămînînd încă cu o natalitate înaltă. America 
Latină a făcut paşi importanţi atît în tranziţia mortalităţii 
cit şi a natalităţii. Ţările dezvoltate şi-au încheiat tranzi
ţia; unele din ele au intrat într-o nouă fază.

în aceste condiţii, vom putea remarca că o ţară sau o 
subregiune se află intr-un punct avansat al tranziţiei mor
talităţii, dar sînt întârziate în tranziţia fertilităţii. Cazul
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cel mai tipic îl oferă ţările arabe. Cele 12 ţări arabe din 
Asia au mortalitate de 10°/00 şi o mortalitate infantilă 
de 78°/00. respectiv o speranţă de viaţă de naştere de 80 
de ani; în acelaşi timp rata bruta de natalitate este de

Ralef/o*

43,7°/00, rata totală de fertilitate, 6,72 copii, adică la un 
nivel foarte înalt. Eata excedentului natural este de 
33,7°/00 sau o rată medie anuală de creştere de 3,4% (în 
absenţa migraţiei internaţionale).

Dacă aranjăm ţările lumii în ordinea descrescîndă a 
natalităţii, raportul dintre cele două componente ale miş
cării naturale are forma din fig. 41.

în linii generale, se observă asociaţia între nivelul mor
talităţii şi cel al natalităţii.

Dacă însă aranjăm ţările lumii în ordinea descrescîndă 
a excedentului natural, obţinem imaginea din fig. 42.

Se remarcă că una şi aceeaşi valoare a excedentului 
natural se poate obţine din niveluri diferite ale natalităţii 
şi mortalităţii. Excedentul natural este un indice cu va
loare redusă de cunoaştere; comparaţiile internaţionale j 
detaliate permit însă evidenţierea natalităţii şi mortalită- 
ţii, a contribuţiei fiecăreia la formarea excedentului natu- j 
ral. Cu alte cuvinte, se poate estima astfel „preţul” demo
grafic al formării excedentului natural şi deci „costul” 
creşterii demografice. j
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2. Reproducerea demografică

Pentru un cuplu căsătorit reproducerea înseamnă 
numărul de copii aduşi pe lume şi care va continua deci 
cuplul parental: o generaţie înlocuieşte generaţia prece
dentă. Judecind simplist, s-ar putea crede că doi copii ar 
înlocui cuplul care i-a adus pe lume. Raţionamentul este 
însă incomplet. Reproducerea în demografie se judecă în 
funcţie de numărul de fiice : o mamă trebuie să lase in 
urma ei cel puţin o fiică care să continue reproducerea în 
viitor.

Din punct de vedere metodologic, această problemă 
trebuie plasată în optica succesiunii generaţiilor, deci în 
perspectivă longitudinală. O mamă aduce pe lume un 
număr de cojiii, din aceştia o parte sînt fete. Reproducerea 
poate fi asigurată doar din momentul în care fiicele res
pective ajung şi ele la vîrsta. în care aduc pe lume propriii 
urmaşi. Intervine deci ru  numai numărul de copii sau 
descendenţa finală ci şi factorul de mortalitate. Dacă 
mortalitatea este redusă — cazul ţărilor dezvoltate — 
sînt şanse foarte mari ca descendenţa să ajungă la vîrsta 
de reproducere, aducînd pe lume copiii necesari.

Observarea longitudinală este destul de dificil de rea
lizat. De aceea în practică demografia recomandă o metodă 
simplificată, observarea transversală şi indicii obţinuţi pe 
baza ei.

Se calculează mai întîi rata totală de fertilitate (RTF), 
ea sumă a ratelor specifice de fertilitate după vîrstă :

49
RTF =  Y, din perioada respectivă. Se aplică apoi ra-

i =  I5

portul de feminitate la naştere, circa 0,488 pentru a evi
denţia numărul de naşteri feminine (fiice), se folosesc apoi 
probabilităţile de supravieţuire pînă la vîrsta de 49 ani. în 
felul acesta obţinem deci rata totală de fertilitate (numărul 
de copii), apoi rata brută de reproducere (RBR), ca număr de 
fiice, fără să se ia în considerare efectul viitor al mortali
tăţii şi, în fine, rata netă de reproducere (RRR), ca număr 
de fiice care ar supravieţui mortalităţii din perioada de 
reproducere. Totul este în optică transversală, deci valabil 
pentru o cohortă ipotetică. Pentru înlocuirea simplă al 
generaţiilor rata netă de reproducere trebuie să fie 1, adică 
o fiică supravieţuitoare care înlocuieşte pe mama ei. O
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Fig. 41. Natalitatea, mortalitatea şi excedentul natu-

Fig. 42. Natalitatea, mortalitatea şi ;
jrata supraunitară înseamnă o reproducere lărgită; una 

subunitară indică o reproducere îngustată şi deci, în per
spectivă, declinul demografic. ţ

Să luăm o ţară dezvoltată, in anii 1980—1985, care are 1 
o rată totală de fertilitate de 2,06 copii. Eata brută de 
reproducţie va fi de 1,01 fiice, adică 2,06 x 0,49. Aplicînd 
probabilităţile de supravieţuire vom avea o rată netă de 
reproducere de 0,98 fiice, aşadar o reproducere cu 2% 
mai mică decît cea necesară pentru înlocuirea exactă a 
generaţiilor succesive. Şi acum, o ţară în curs de dezvol
tare din America Latină. Eata totală de fertilitate este 
de 3,93 copii; rata brută de reproducere, 1,92 fiice (adică 
3,93 x 0,49), iar rata netă de reproducere este de 1,71 I  
fiice. Yom spune că generaţia-fiică ar fi cu 71% mai mare fl 
decît generaţia-mamă, deci sîntem în cazul unei repro- a  
ducţii lărgite. 9
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excedentul natural, 1S80 —1985.

Eata netă de reproducere sintetizează deci atît regimul 
de fertilitate cit şi cel de mortalitate: în anii 1980—1985 
rata totală de fertilitate a fost pentru regiunile dezvoltate 
de 1,97 copii, rata brută de reproducere de 0,96 fiice şi 
cea netă de reproducere este de 0,94 fiice. Faptul că 
cele două rate sînt atît de apropiate se datorează 
mortalităţii foarte scăzute: probabilitatea de supra
vieţuire a mamelor la vîrsta cînd aduc pe lume pe toţi 
copiii lor este de 0,979. Regiunile în curs de dezvoltare au 
o rată totală de fertilitate de 4,06 copii, o rată brută de 
reproducere de 1,96 fiice si o rată netă de reproducere 
de 1,60 fiice. Diferenţa mare dintre rata brută şi rata netă 
se explică prin aceea că probabilitatea de supravieţuire 
a mamelor la naştere a tuturor copiilor este de 0,808, mult 
mai redusă decît în primul caz. Dacă mortalitatea ar fi

'ii
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nulă în intervalul de timp amintit, rata brută şi rata netă 
de reproducere ar fi egale între ele.

Precizările metodologice de mai sus ne vor permite să 
înţelegem bine semnificaţia indicilor ce vor fi prezentaţi 
în continuare.

Tabelul nr. 48

Repartiţia regiunilor mari după rata netă de reproducere (RN R ), 
1980— 1985

Rata netă de 
reproducere 

(fiice)

Rata exce
dentului na
tural (Voo)

Proporţia
populaţiei

(%)

MONDIAL 1 ,43 16,6 100 ,0
Regiuni dezvoltate 0,04 5,9 24 ,3
Regiuni mai puţin dezvoltate 1 ,60 20,2 75 ,5

Africa 2 ,26 29,3 11 ,5
America Latină 1 ,77 23,4 8,4
America de Nord 0,88 7,0 5,4
Asia de Est 1 ,05 12 ,1 25 ,8
Asia de Sud 1 ,73 21 ,7 32 ,4
Europa 0,89 3 ,0 10,2
Oceania 1 ,18 12,4 0 ,5
U.R.S.S. 1,12 9,6 D ,8

La nivel mondial, rata netă de reproducere este cu 43% 
mai mare, semnificînd o reproducere lărgită confortabilă. 
Altfel spus, generaţia-fiică ar fi cu 43% mai mare decît 
generaţia-mamă. Acest nivel ridicat se datorează însă 
contribuţiei regiunilor mai puţin dezvoltate. într-adevăr, 
în regiunile dezvoltate KNR este subunitară (0,94); re
producerea populaţiei este deci îngustată. Populaţia acestor 
regiuni reprezintă aproape o pătrime din populaţia mon
dială. în schimb, ENR din regiunile mai puţin dezvoltate 
este de 1,60, atestînd perspectiva unei reproduceri lărgite 
cu 60%.

Diferenţierea pe marile regiuni ale globului ne dezvă
luie o imagine în parte cunoscută la analiza fertilităţii şi 
mortalităţii şi, respectiv, a excedentului natural. Africa i 
are cea mai înaltă rată de reproducere (2,26), urmată de 
America Latină şi Asia de Sud. Asia de Est (China, Japo
nia) are o rată netă de reproducere apropiată de nivelul 
de înlocuire exactă (1,05). Europa şi America, de Nord au 
rate subunitare de 0,88 şi 0,89; Oceania, deşi are o rată
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supraunitară, comparată cu-Australia şi Noua Zeelan- 
dă, are şi ea o rată subunitară (0,93). U.R.S.S. se situează 
cu 12% deasupra nivelului exact de înlocuire a genera
ţiilor. Pe ţări, rata netă de reproducere se întinde de la 
circa 3 (unele ţări arabe) şi 0,6—0,7 (ţări europene).

Tabelul nr. 19

Repartiţia ţărilor după rata netă~de reproducere (RNR), 1980—1985

Grupa Numărul 
de ţări

Proporţia
populaţiei

(%)
Ţări cu populaţii mari

MONDIAL 151 100 ,0

0 ,5 0 -0 ,7 4 4 1,5 H.F. Germania

0 ,7 5 -0 ,9 9 24 15,1 S.U.A., Japonia, Franţa

1 ,0 0 -1  ,24 14 29,8 U.R.S.S., China

1 ,2 5 -1  ,49 6 1,1 Coreea de Sud

1 ,5 0 -1 ,7 4 23 26,8 India, Indonezia, Bra
zilia

1 ,7 5 -1  ,99 16 6,2 Vietnam, Egipt

2 ,0 0 -2 ,2 4 30 11,8 Bangladesh, Pakistan, 
Mexic

2 ,2 5 -2 ,4 9 16 2,2 Sudan

2 ,5 0 -2 ,7 4 1» 3,5 Nigeria

2 ,7 5 -2 ,9 9 ' 4 0,7 Irak

3 ,00 şi peste 4 0,7 Kenya

Un număr de 24 de ţări, cu o pondere de 16,6% în 
populaţia mondială, au o rată netă de reproducere infe
rioară nivelului de înlocuire. în schimb, 64 de ţări în curs 
de dezvoltare au o rată superioară cifrei de 2. Din această 
grupă fac parte cîţiva „giganţi demografici” (Bangla
desh, Pakistan, Mexic), majoritatea ţărilor din Africa, dar 
şi ţări arabe, situaţie care va trebui analizată mai aprofun
dat.
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Faptul că numeroase ţări dezvoltate se află în situaţia 
de a avea o rată care nu asigură înlocuirea exactă a genera
ţiilor sau reproducţia simplă a populaţiei a făcut pe unii 
demografi să introducă expresia de „implozie demogra
fică”, simetrică cu cea de „explozie demografică”. Sub 
acest raport, am putea clasifica regiunile şi ţările lumii 
în mai multe grupe : ţări cu populaţii intrate în zona „im
ploziei”, ţări cu populaţii situate în jurul nivelului de 
înlocuire (1,00—1,25), ţări cu potenţial mare de creştere 
a populaţiei şi ţări cu un potenţial foarte ridicat de creştere 
(2,00—3,00), aflate în faza „exploziei demografice”.

în tabelul nr. 48 figurează şi datele privind rata exce
dentului natural alături de rata netă de reproducere. Bea- 
mintim că rata netă de reproducere sintetizează regimul 
de natalitate şi cel de mortalitate, pe baza ratelor de fer
tilitate dintr-o tabelă de fertilitate şi a probabilităţilor de 
supravieţuire dintr-o tabelă de mortalitate şi ca atare 
neinfluenţate de structura pe vîrste a populaţiei, exceden
tul natural este expresia balanţei născuţilor-vii şi a decese
lor, a unor rate deci care sînt influenţate de structura pe 
vîrste a populaţiei. Judecăţile care se pot face pe baza 
celor două rate sînt deci diferite. Totuşi între ele există 
o corelaţie. Dacă ordonăm cele 151 de ţări după rata netă 
de reproducere şi după rata excedentului natural, coefi
cientul de corelaţie a rangurilor Spearman este de 0,989, 
vădind o corelaţie foarte strînsă între cei doi indici.

Se observă totuşi unele abateri mari între rangul pe 
care o ţară îl are în ierarhia după rata netă de reproducere 
şi rata excedentului natural. Este cazul unor ţări ca Emi
ratele Arabe Unite, Venezuela, Laos, Butlian, Cambia, 
Costa Bica, cîteva ţări din Europa, Canada. în aceste 
situaţii va trebui văzută relaţia dintre natalitate şi morta
litate şi luată în considerare particularitatea calculului 
celor doi indici, influenţa structurii pe vîrste — tânără sau 
îmbătrînită — a populaţiei acestor ţări. Aşadar, perspec
tivele creşterii numerice a populaţiei sînt diferite pentru I 
ţările dezvoltate, pe de o parte, şi pentru ţările in curs j 
de dezvoltare, în rîndul cărora se detaşează Africa şi majori- ] 
tatea ţărilor arabe. Disparităţile dintre ţările cu cea mai 
înaltă rată netă de reproducere şi cele avînd cea mai joasă 
rată se văd în fig. 43. j

între ţara cu cea mai înaltă rată de reproducere şi 
ţara cu cea mai scăzută, raportul este de aproximativ ;
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Rată netă de reproducere

Fig. 43. Ţări (10) cu cea mai Înaltă rată netă de reproducere şi ţări (10) cu 
cea mai^scăzută rată netă de reproducere (1980 — 1985).

5 :1 . Se remarcă că din cele 10 ţări care'au nivelurile cele 
mai ridicate, nouă sînt ţări arabe, aproape toate din Asia 
de Sud—Yest.

3. Ţările dezvoltate

Scăderea fertilităţii populaţiei ţărilor dezvoltate a 
avut ca rezultat faptul că marea lor majoritate se află, 
în ultimii ani, sub nivelul de înlocuire (2,1 copii) şi sub 
nivelul necesar reproducerii nete a populaţiei (1 fiică). 
Cu un nivel supraunitar erau numai 9 ţări din cele 33 de 
ţări dezvoltate (Albania, Islanda, Irlanda, Bomânia, 
ÎJ.B.S.S., Polonia, Bulgaria, Portugalia şi Cehoslovacia). 
Unele din cele 24 de ţări situate sub nivelul de înlocuire 
au niveluri foarte scăzute: 0,65—0,75. Date mai recente, 
întîlnite în publicaţiile O.N.TJ. şi în cele naţionale, arată 
că nivelurile au scăzut şi mai mult în ultimii ani. Este una 
din problemele foarte importante — alături de îmbătrî-
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nirea demografică — cu care se confruntă ţările dezvol
tate.

Care vor fi consecinţele în ce priveşte perspectivele 
evoluţiei numerice a populaţiei acestor ţări ? Dacă valorile

Fig. 44. Ţările dezvoltate sub nivelul de Înlocuire (1980—1985).

amintite se menţin — şi cu atît mai mult, scad — începe 
diminuarea numărului populaţiei. Acest lucru poate fi 
pus în evidenţă cel mai bine cu proiectările demografice 
şi cu metodele de simulare folosind modele matematice, 
printre care modelul populaţiei stabile. Unele estimaţii 
prospective naţionale arată că la începutul secolului al 
XXI-lea în cîteva ţări numărul populaţiei va fi mai mic 
în comparaţie cu numărul actual. Vom examina aceste 
situaţii în capitolul „Perspective demografice”.

4. Ţările arabe9

Dacă tranziţia demografică este un proces universal, 
cu caracter legic, în schimb fiecare mare regiune, subre- 
giune şi ţară are particularităţile sale în ce priveşte fazele 
tranziţiei, intensitatea factorilor care determină acest 
proces, viteza cu care se realizează tranziţia mortalităţii
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şi cea a fertilităţii. Pentru ţârue dezvoltate, tranziţia — 
în linii generale — s-a încheiat. America Latină se află 
într-un stadiu avansat atît sub raportul mortalităţii cît 
şi al fertilităţii, bineînţeles cu particularităţi pe ţări.

Un caz particular îl reprezintă ţările arabe în care se 
constată, pe de o parte, o tranziţie rapidă a mortalităţii, 
aşa cum atestă ratele brute de mortalitate şi valorile spe
ranţei de viaţă la naştere, neînsoţită însă de scăderea ferti
lităţii. Mai mult, aceasta se află încă 'la niveluri foarte 
ridicate, aşa cum s-a văzut din fig. nr. 43.

în aceste condiţii particulare, cercetătorii se întreabă 
care sînt factorii care menţin fertilitatea la niveluri ridicate 
şi care ar fi perspectivele demarării fazei de scădere a aces
teia L Fără să intrăm în analiza contextului social, econo
mic, cultural al acestor ţări, vom oferi cîteva date demo
grafice generale care să evidenţieze particularităţile acestor 
ţări.

Vorbind despre ţările arabe, ar fi greşit să se creadă că 
este vorba de un ansamblu omogen. Vom distinge ţările 
din Asia de Sud—Vest, în cadrul acestora este necesară 
o menţiune despre ţările Golfului Persic, precum şi ţările 
arabe din nordul Africii. Vom lua deci ţările arabe care 
sînt membre ale Ligii Arabe, cu puţine excepţii pentru 
ţările care nu au date statistice. Mai întîi, cîteva informaţii 
generale.

Cu circa 193 000 000 locuitori, ţările arabe deţin 3,9% 
din populaţia lumii, iar suprafaţa lor, de 13 680 306 kmp, 
reprezintă io% din suprafaţa uscatului globului terestru. 
Pentru anul 2000, cele mai recente proiectări demografice 
dau o cifră de 300 000 000 pentru ansamblul ţărilor arabe.

Eăspîndirea ţărilor respective pe marile regiuni este 
următoarea : cele 13 ţări din Asia deţin 69 % din populaţia 
ţărilor arabe. Densitatea este şi ea diferită pe ţări, dar în 
ansamblu ea este slabă, atît în Asia de Sud—Vest cît şi 
în Africa. Eatele medii anuale de creştere sînt foarte ridi
cate (cu excepţia Libanului): între 2% şi 6,6%. La aceste

1 Philippe Fargues, L a  baisse de la  fécondité arabe, tn : Population 
(I.N.E.D.), 43e année, No. 6, 1988, pp. 975—1004; Samin Farid, A  Review  
o f  the fertility  situation in the Arab Countries o f  Western A sia  and Northern  
A frica , in O.N.U. Fertility Behaviour in the Context ol Development Evi
dence from the World Fertility Survey. (Population Studies, No. 100), 
New York, 1987, pp. 340 -353 .
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Tabelul nr. 50
Ţările arabe, numărul populaţiei şi suprafaţa lor (1986)

Nr
crt Ţara, regiunea Populaţia Suprafaţa

(kmp)
Locuitori 
la kmp

Rata de 
creştere

f%>
1980-1985

TOTAL ŢĂRI
ARABE (22) 192 980 000 13 680 306 14
ASIA DE SUD-
VEST 60104 000 3 735 226 16

1 Arabia Saudită 12 006 000 2 149 690 6 4,1
2 Bahrain 412 000 678 608 2,0
3 Emiratele Arabe

Unite 1 384 000 83 600 16 5,8
4 Irak 16 450 000 438 317 38 3,6
5 Iordania 3 656 000 97 740 37 3,7
6 Kmvait 1 791 000 17 818 100 4,5
7 Liban 2 707 000 10 400 260 0,2
8 Oman 984 000 212 457 5 4,7
9 Siria 10 612 000 185180 57 3,3

10 R.D.P. a Yemenului
(Aden) 2 365 000 332 968 7 3,1

11 Republica Arabă
Yemen (Saana) 7 046 000 195 000 36 2,7

12 Qatar 353 000 11 000 30 6,6
13 Gaza 356 000 378 .  .  .

AFRICA 132 876 000 9 945 080 13
AFRICA DE EST

14 Djibouti 456 000 23 200 20 4.2
15 Somalia 4 760 000 637 657 7 2,8

AFRICA DE NORD
16 Algeria 22 421 000 2 381 741 9 3,1
17 Egipt 49 609 000 1 001 449 50 2,7
18 Libia 3 742 000 1 759 540 2 3 ,9
19 Maroc 22 476 000 446 550 50 2,5
20 Sudan 22 178 000 2 505 813 9 2,9
21 tunisia 7 234 000 163 610 44 2,1

AFRICA DE VEST
22 !Mauritania 1 946 000 1 025 520 2 2,9

rate ridicate, contribuie în mare măsură, pentru ţările 
Golfului, soldul migratoriu pozitiv (Qatar, Oman, Emira
tele Arabe Unite, Kmvait).

Trăsăturile comune ale ţărilor arabe sînt nivelurile 
foarte înalte ale fertilităţii, în timp ce la mortalitate dife
renţele sînt mari.
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Tabelul nr. 51

Ţările araba (20), rata loială de fertilitate, rata netă de reproducere, şi 
speranţa de viaţă la naştere şi mortalitatea infantilă (1980— 1985)
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1 Arabia Saudită Asia de
Sud-Vest 7,07 2,99 60,9 65

2 Bahrain 7,40 3,24 69,2 32
3 Emiratele Arabe

Unite 5,94 2,71 67,5 38
4 Irak 6,66 2,77 62,4 77
5 Iordania 7,38 3,22 63,7 54
6 Kuwait 6,15 2,89 71 ,6 23
7 Liban 3,79 1 ,69 65,0 48
8 Oman 7,07 2,59 52 ,3 117
9 Siria 7,17 3,06 62 ,6 59

10 R.D.P. a Yeme nu-
lui 6,76 2,32 48,4 135

11 Republica Arabă
Yemen 6,97 2,39 48,4 135

12 Qatar fi 6,76 3,09 67,6 38
13 Algeria Africa

de Nord 6,66 2,69 60,9 88
14 Egipt 4,12 1,91 58,1 100
15 Libia 7,17 2 ,83 58,3 97
16 Maroc 5,13 2,04 58 ,3 97
17 Sudan 6 ,58 2,25 47,7 118
18 Tunisia 4 ,82 1 ,97 60,6 85
19 Somalia Africa de

Est 6 ,60 2,04 40,9 155
20 Mauritania Africa de

Vest 6,90 2,26 44 ,0 137

Ţările arabe din Asia de Sud—Yest formează trei gru
pe : ţările Golfului, cele două Yemen şi celealte ţări. în 
Africa, ţările din Africa de Nord se diferenţiază de cele din 
Africa de Est şi Africa de Vest. La speranţa de viaţă la 
naştere evantaiul este cuprins între 40,9 ani (Somalia) şi
71.6 ani (Kuwait); la mortalitatea infantilă diferenţele 
sînt de asemenea foarte m ari: 23%o (Kuwait) şi 155°/00 
(Somalia). Prin urmare, la tranziţia mortalităţii unele 
ţări arabe sînt foarte avansate. în schimb — cum am mai 
spus — la fertilitate, nivelul este foarte ridicat, fiind cu-
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prins între 4,82 (Egipt şi Tunisia) şi 7,40 (Bahrain) 2. De
plasările spre niveluri mai scăzute au început: Tunisia, 
Egipt, Maroc se află în fruntea acestei tranziţii (Libanul 
nu a fost luat în considerare).

Pentru a înţelege particularităţile mai sus arătate, 
este nevoie de o analiză aprofundată a unor factori demo
grafici — vîrsta la căsătorie, celibatul definitiv, divorţia- 
litatea — şi a unor factori educaţionali, culturali, econo
mici, pe care cei doi autori, P. Fargues şi S. Farid o fac. 
Yom reveni într-un alt capitol la aceste explicaţii după 
ce vom cunoaşte mai bine raportul dintre variabilele demo
grafice şi cele socio-economice. Scopul a fost de a ilustra 
o situaţie tipică în care tranziţia mortalităţii este avansată, 
iar cea a fertilităţii se află la începuturile ei.

o. Ţările din Africa de la Sud de Sahara3

S-a văzut că Africa de Nord se diferenţiază clar, sub 
raport demografic,de restul Africii, numităAfricadelaSud 
de Sahara sau Africa Neagră. Or, această parte a Africii, 
cu 432 000 000 de locuitori, deţine 9 % din populaţia lumii, 
în  anul 2025, numărul ei va ajunge la aproape 1,4 miliarde, 
adică 16,5% din populaţia mondială.

în  această parte a lumii, mortalitatea a scăzut sensibil 
după 1980, în timp ce natalitatea a rămas practic neschim
bată. Consecinţele: ritmul de creştere a populaţiilor afri
cane a crescut considerabil, iar structura pe vîrste este 
foarte tînără : 46% din populaţie este sub 15 ani, iar pro
porţia persoanelor de 65 de arii şi peste este de 2,8%.

Omogenitatea cea mai frapantă a Africii de la Sud de 
Sahara este conferită de nivelul foarte ridicat al fertili
tăţii. Puţine sînt ţările care să aibă o rată totală de fertili
tate sub 6 copii. Am ilustrat această situaţie la timpul 
său. Rata totală de fertilitate în Africa de Sud a fost de 
5,60 copii, în Africa Centrală de 5,89, în Africa de Est, 
de 6,56, iar în Africa de Vest, de 6,62 copii. Aici întîlnim

2 în  s tu d iu l O .N .U .’ rata  to ta lă  de fer tilita te  e ste  de 4,63 co p ii, cifră  
pe care P h . Fargues (p. 978) o consideră eron ată , ln locu in d-o  cu  7 ,40 , p e  
care ara in trod u s-o  şi no i în  ta b e lu l nr. 51.

3 Population et Sociétés en Afrique au Sud du Sahara. Sous la  d irection  
de D o m in iq u e  T a b u tin , E d itio n s  l ’H a rm a tta n , P a r is , 1988, 552 p ag . A  se  
v ed ea  şi p rezentarea  c ă rţii în  : P o p u la tio n  e t  S ociétés (IN E D ), N o. 231 , 
J a n v ier , 1989.
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ţări ou ratele cele mai înalte din lume — cu excepţia unor 
ţări arabe —, cuprinse între 6,50 copii şi 8,12 (Kenya). 
Problemele cu care se confruntă Africa de la Sud de Sahara 
sîn t: mortalitatea infantilă foarte ridicată, slaba partici
pare a femeii la activitatea economică în afara gospodăriei, 
nivelul foarte scăzut de instruire a populaţiei, procentul 
mare al analfabetismului, disponibilitatea redusă a servi
ciilor sanitare. Este evident, că analiza va trebui să ţină 
seama de toţi aceşti factori pentru a oferi o explicaţie 
situaţiei demografice actuale şi mai ales pentru a putea 
estima evoluţia viitoare a mortalităţii şi fertilităţii, precum 
şi a număruiui şi structurii populaţiei.
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CAPITOLUL T IU

M IG R A Ţ IA  IN T E R N A Ţ IO N A L Ă

Pentru o populaţie a unui stat, a unei „entităţi politice”, 
cea de a doua componentă a dinamicii demografice este 
migraţia internaţională. Tema, de mare importanţă şi cu 
multiple determinări şi consecinţe, cu care se ocupă nume
roase ştiinţe sociale, va fi prezentată aici numai din punc
tul de vedere strict demografic, ca factor al creşterii şi, 
respectiv, al descreşterii populaţiei, complementar cu exce
dentul (sporul) natural.

Imigrările au aceeaşi semnificaţie cu naşterile; emi
grările reprezintă pierderi din populaţia naţională; diferen
ţa dintre imigrări şi emigrări este soldul migraţiei inter
naţionale sau soldul migratoriu, care poate fi pozitiv, nul 
sau negativ. Cînd imigraţia este mai mare decît emigraţia 
se spune de obicei imigraţie netă ; în celălalt caz, vom vorbi 
despre emigraţia netă. în  mod corespunzător, vom distinge 
ţări de imigraţie sau ţări primitoare şi ţări de emigraţie 
sau ţări care alimentează imigraţia. între ele, se formează 
curente sau fluxuri migratorii, care pot avea o anumită 
intensitate, o anumită direcţie. Acestea însă variază în 
decursul istoriei.

Se va înţelege cu uşurinţă că migraţia internaţională — 
ca şi cea internă, care va fi analizată mai tîrziu — se carac- j 
terizează prin motivaţiile persoanelor ce se angajează intr-un I 
flux migratoriu, ea este selectivă sub raportul unor carac
teristici cum sînt sexul, vîrsta, gradul de instruire, pro
fesia etc. şi generează consecinţe şi implicaţii atît pentru 
populaţia de sosire cit şi cea de plecare. în linii generale, 
motivaţiile care stau la baza deciziei de a părăsi ţara pro
prie şi de a emigra sînt de natură economică. Modelele gra
vitaţionale de tipul „atracţie” — „respingere”, bine cunos
cute în geografie şi în sociologie, acţionează aici, ca şi la i
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migraţia internă. Sînt însă şi alte cauze care determină 
migraţia, aşa cum atestă istoria: politice, militare, reli
gioase, calamităţi etc.

Tuturor acestor probleme este consacrată o vastă lite
ratură, numeroase studii1 îmbrăţişînd perioade mari, cu 
analize aprofundate. Scopul nostru este — am mai spus — 
limitat, perioada este şi ea limitată, la anii 1980—1985, 
simetrică cu cea pentru care s-a făcut descrierea natalităţii 
şi mortalităţii. De aceea, sursele folosite sînt, cu precădere, 
aceleaşi2.

Numeroase sînt problemele cu caracter statistic şi 
metodologic care se cer lămurite în privinţa migraţiei inter
naţionale. Ce este persoana inigrantă % Ce caracteristici 
trebuie să îndeplinească? în  această privinţă definiţiile 
folosite sînt cele elaborate şi recomandate de O.N.U. Mai 
complicată este însă problema informaţiei statistice. La 
cele arătate la timpul său cu privire la numărul populaţiei, 
la mortalitate şi natalitate — lipsa recensămintelor, a unor 
evidenţe organizate, a anchetelor etc. — se adaugă şi altele 
care vor pe scurt amintite.

Migraţia internaţională poate fi înregistrată atît de 
ţara de plecare cit şi de ţara de sosire. Prelucrarea acestor 
informaţii este prima sursă de cunoaştere a fluxurilor 
migratorii. Depinde însă cit de operativă şi cuprinzătoare 
este o asemenea statistică. Mai există însă o migraţie inter
naţională ilegală, fără documente deci („undocumented 
migration”) şi care, uneori, poate avea proporţii mari.

O altă sursă — căreia i se acordă o atenţie tot mai 
mare în studiile naţionale şi cele internaţionale — este 
prelucrarea minuţioasă a recensămintelor naţionale, în 
care figurează caracteristica „locul naşterii”, alături de 
„domiciliul actual”. Un dezavantaj — adeseori repetat 
în studiile de specialitate — este acela că nu se determină

1 O.N.U., Causes et conséquences de l ’évolution démographique, Nouveau 
compendium des conclusions relatives l’interaction des facteurs démographi
ques économiques et sociaux, Volume I ( ,.Etudes démographiques”, 
No. 50), New York, 1978 (Cap. VU. Les migrations internationales, pp. 
236-274).

8 O.N.U., World Population Prospects, Estimates and Projections as 
assessend in 1984. („Population Studies”, No. 98), New York, 1986; 
O.N.U. Populations Trends and Policies, 1987 (Monitoring Report World 
„Population Studies”, No. 103), New York, 1988 (Cap. V. International 
Migration, pp. 226 — 263).
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decît ultimul domiciliu şi ca atare sînt ignorate migraţiile 
intermediare. Or, o persoană cu domiciliul în statul A 
şi cu locul de naştere în statul B, a putut schimba mai 
multe state, înainte de a se stabili în statul A. Cu această 
eroare posibilă, statistica operează numai cu cele două 
state (A şi B), făcînd abstracţie de migraţiile intermediare.
Se specifică, în acest caz, că este vorba de „migraţia pe 
timpul vieţii” („life time migration”).

Excursul metodologic cam lung are menirea de a atrage 
atenţia asupra caracterului uneori aproximativ al datelor 
pe care le folosim în continuare.

1. Migraţia internaţională 1980 — 1985

O primă imagine a migraţiei internaţionale ne oferă 
datele din tabelul nr. 52.

Să se reţină că rata totală de creştere — suma soldu
lui migraţiei interne şi a excedentului natural — este ex- ■ 
primată în procente, aşa cum se obişnuieşte în general. i 
Africa de Sud şi Asia de Est au solduri nule ale migraţiei 
internaţionale, pe ansamblu, dar cuprind ţări (3) care au 
solduri pozitive sau negative. Un număr de regiuni au sol
duri pozitive : Australia — Noua Zeelandă, America de 
Nord, Asia de Sud—Yest şi Africa de Yest. Celelalte au 
solduri negative, de mărime variabilă, între —0,1 şi —0,7°/ofl 
(Africa de Nord). O explicaţie ne oferă repartiţia celor 
70 de ţări după mărimea soldului migraţiei internaţionale :
27 au solduri pozitive şi 43 se caracterizează prin solduri 
negative.

Din cele 13 ţări dezvoltate afectate de migraţie, 11 au 
solduri pozitive şi 2 solduri negative. Din prima categorie 
fac parte : Australia (4,9), Canada (3,0), S.U.A. (1,9), 
Noua Zeelandă (1,8), urmate de Finlanda (1,2), Suedia 
(1,2), Norvegia (1,0), Olanda (1,0), Danemarca (1,6), Lu
xemburg (1,5) şi Belgia (0,5). Din a doua categorie fac 
parte : Marea Britanie (—0,5) şi Portugalia (—0,9). Ţările 
cu tradiţie în materie de imigraţie — Australia, Canada,
S.U.A. şi Noua Zeelandă — continuă să-şi păstreze această 
vocaţie. Un studiu istoric, însoţit de o analiză economică 
completată de o prezentare a legislaţiei privind imigraţia, 
ne-ar arăta particularităţi interesante pe perioade, înce- 
pînd cu mijlocul secolului al XlX-lea. Pentru perioada 
mai recentă pare paradoxal că ţări cu puternică imigraţie

V.TREBICI



Tabelul nr. 52

Soldul migraßei internationale pe regiuni, 1980—1985

Regiunea Număr 
de ţări
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AFRICA
Africa de Est 7 - 0,2 31,1 3 ,10
Africa de Nord 5 - 0 , 7 27,0 2,64
Africa de Vest 2 0,2 31 ,0 3 ,12
Africa de Sud 1 0,0 — —

AMERICA LATINĂ
Zona Caraibilor 8 - 3 ,4 18,7 1 ,53
America Centrală 5 - 1,2 27,4 2,67
America de Sud temperată 2 - 0,2 15 ,4 1 ,52
America de Sud tropicală 6 - 0,2 23,6 2,35

AMERICA DE NORD 2 2 ,0 7,0 0,90
ASIA DE EST 2 0,0 — —
ASIA DE SUD

Asia de Sud-Est 3 - 0 ,3 20,8 2,05
Asia de Sud meridională 3 - 0,1 21,4 2,14
Asia de Sud-Vest 12 0,8 27,1 2 ,79

EUROPA
Europa de Nord 4 - 0,1 1 ,6 0,15
Europa de Sud 1 - 0,1 4,5 0,44
Europa de Vest 4 0,1 0,7 0,09

OCEANIA
Australia—Noua Zeelandă 3 1 4,4 8,1 1 ,25

din Europa (Franţa, R. F. Germania) se caracterizează 
astăzi cu solduri nule, ca şi ţări cu puternică emigraţie 
(Italia, Grecia), astăzi în aceeaşi situaţie.

Cit priveşte ţările în curs de dezvoltare, un număr de 
16 au solduri pozitive. Care sînt aceste ţări ? O poziţie cu 
totul aparte ocupă 7 ţări producătoare de petrol: 6 din 
Asia de Sud—Vest şi una din Africa de Nord (Libia). 
Iată-le în ordinea descrescătoare a soldului imigraţiei inter
naţionale : Emiratele Arabe Unite(34,7°/00), Qatar (33,4°/00), 
Kuwait (18,8°/oo), Bahrain (16,O%0), Oman (13,7°/00), 
Arabia Saudită (8,2°/00)şi Libia (3,6°/00). Petrolul şi legis
laţia de încurajare a imigraţiei explică această situaţie.
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Adunînd soldul migraţiei internaţionale la excedentul 
natural ajungem la rate totale de creştere a populaţiei 
acestor ţări foarte înalte : Qatar (6,8 %), Emiratele Arabe 
Unite (6,1%), Kuwait (5,5%), Oman (4,7%). Din cele
lalte ţări cu solduri pozitive importante vom menţiona : 
Coasta de Fildeş (6,4°/00), Israel (2,5°/00). Dar din aceeaşi 
categorie fac parte ţări ca : Somalia, Mozambie, Pakistan 
pentru care nu poate fi invocată motivaţia economică; 
împrejurările excepţionale politice şi militare explică 
situaţia.

Ţările mai puţin dezvoltate care au solduri negative 
se pot împărţi în mai multe grupe. Făcînd abstracţie de 
Afghanistan (—16°/00) şi Liban ( —20,6), cu cele mai mari 
solduri negative, datorate condiţiilor bine cunoscute, cele
lalte ţări au solduri între —O,207oo (Turcia) şi —6,0 pînă 
la —11,0. Acestea din urmă sînt mai curînd „enclave” 
sau teritorii mici (Barbados, Fiji, Keunion, Jamaica, 
Guadelupa, Martinique şi Surinam). Din rîndul ţărilor 
arabe cu solduri negative fac parte : Maroc (—0,3), Egipt 
(—0,7), Algeria (—1,7); cele două Yemen (—2,0 şi 3,1), 
Tunisia (—2,4), Siria (—2,5). Din America Latină intră 
în această categorie : Chile, Mexic, Panama, Bolivia, 
Nicaragua, Columbia, Uruguay, El Salvador, Guatemala, 
Puerto Eico. Pentru Asia de Est şi Sud—Est sînt de men
ţionat : Filipine, Vietnam, Laos, Sri Lanka. Africa oferă 
exemplul Etiopiei (—1,9°/00), Burkina Paso (—3,S%0), 
ca şi al unor ţări ca Uruguay, Malawi.

Acesta este tabloul sumar al migraţiei internaţionale 
în anii 1980—1985, pe baza primei surse de informaţii 
statistice, cu lipsurile semnalate.

2. Migrat ia internaţională pe timpul vieţii

Mult mai fiabile şi cuprinzătoare sînt informaţiile ex
trase din recensămintele populaţiei din ultimii ani (1970 — 
1984). în  studiul O.N.U. (1988) figurează 147 de ţări, din 
care am reţinut, pentru comparabilitate, numai 102. 
Pr oporţia persoanelor născute în străinătate, la data recen- 
sămintelor respective dintre 1970 şi 1984, se întinde între 
0 şi aproape 64 % din totalul populaţiei. Circa o treime din 
aceste ţări au proporţia persoanelor născute în străinătate 
între 5% şi 64%.
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Tabelul nr. 53

Ţările cu o proporţie intre 5 şi 64% a persoanelor născute în străinătate

Nr. Ţara Regiunea Proporţia
<%)

i Emiratele Arabe Unite Asia de Sud-Vest 63 ,9
2 Hong Kong Asia de Est 42 ,8

Israel Asia de Sud-Vest 42 ,5
4 Kuwait Asia de Sud-Vest 42 ,4
5 Bahrain Asia de Sud-Vest 32 ,0
6 Luxemburg Europa de Vest 23,8
7 Coasta de Fildes Africa de Vest 22 ,0
8 Singapore Asia de Sud-Est 21 ,8
9 Australia Oceania 20,6

10 Elveţia Europa de Vest 16,7
11 Canada America de Nord 16,1
12 Noua Zeelandă Oceania 14,8
13 Arabia Saudită Asia de Sud-Vest 11 ,8
14 Franţa Europa de Vest 11 ,1
15 Zambia Africa de Vest 11 ,1
16 Guadelupa America Latină 10,7
17 Belgia Europa de Vest 8,9
18 Libia Africa de Nord 8,8
19 Puerto Rico America Latină 8,5
20 Barbados America Latină 7 ,6
21 R.F. Germania Europa de Vest 7,4
22 Venezuela America Latină 7,2
23 Filipine Asia de Sud-Est 6,9
24 Argentina America Latină 6,8
25 Irlanda Europa de Nord 6,8
26 Ghana Africa de Vest 6,6
27 Trinidad-Tobago America Latină 6 ,5
28 Polonia Europa de Est 6,4
29 Marea Britanie Europa de Nord 6 ,3
30 S.U.A. America de Nord 6,2
31 Malaysia Asia de Sud-Est 5,7
32 Paraguay America I,aţină 5 ,6
33 Swaziland Africa de Sud 5,3
34 Malawi Africa de Est 5,2
35 Suedia Europa de Vest 5,1

în acest mozaic, se pot totuşi distinge cîteva grupe : 
grupa ţărilor arabe din Asia de Sud—Vest (Emiratele 
Arabe Unite, Kuwait, Bahrain, Arabia Saudită, Libia), 
ţări producătoare de petrol cu o puternică imigraţie în 
ultimele decenii; grupa ţărilor tradiţionale de imigraţie 
(Australia, Canada, îfoua Zeelandă, S.U.A.), cu efective 
absolute mari (S.U.A.) sau cu proporţii ridicate ale per-
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soanelor născute în străinătate. Urmează „enclavele”, 
insulele şi alte teritorii mici. America Latină de Sud (Ve
nezuela, Argentina, Paraguay) deţine şi ea o cotă impor
tantă. Unele ţări din Europa (Belgia, E. F. Germania, 
Marea Britanie, Suedia), cu un secol în urmă, ţări de emi
graţie, au devenit mai recent ţări de imigraţie. Proporţia 
ridicată a persoanelor născute în străinătate în Franţa 
(11,1%) se explică prin fluxurile generate de încheierea 
războiului în Algeria şi relaţiile particulare cu ţările Mag- 
hrebului. Situaţia Israelului nu necesită nici o explicaţie. 
Un caz special este Coasta de Fildeş, cu o proporţie foarte 
ridicată (22 %) a persoanelor născute în străinătate. Aceas
tă ţară, cu o populaţie de 10 165 000 şi o suprafaţă de 
322 463 kmp, a cunoscut o dezvoltare economică rapidă 
după dobîndirea independenţei (1960), devenind cel mai 
mare producător african (al treilea din lume) de cafea şi 
cacao, uleiuri vegetale (locul 5). Ţara a exercitat şi exer
cită o puternică atracţie pentru forţa de muncă din ţările 
învecinate.

Ca număr absolut al persoanelor născute în străină
tate tabloul se schimbă mult. Iată statele în ordinea des- 
crescîndă a numărului absolut al acestor persoane în 
tabelul nr. 54.

Pentru a înţelege cifrele privind migraţia internaţio
nală, inclusiv cele referitoare la proporţia persoanelor 
născute în străinătate, se cere reiterată istoria economică 
şi politică a ţărilor respective, precum şi istoria migraţiei 
pe perioade, ceea ce, evident, nu putem întreprinde aici.

Ar mai trebui spus ceva şi despre refugiaţi al căror 
număr este relativ mare, problemă aflată în competenţa 
unui organ specializat al O.V.U., anume Oficiul O.îf.U. 
al înaltului Comisar pentru Eefugiaţi (U.N.H.C.B.). 
După statisticile acestui organism în perioada 1980—1985 
numărul refugiaţilor în ţările în curs de dezvoltare a cres
cut de la 6 500 000 la aproximativ 8 200 000, iar în ţările 
dezvoltate circa 2 000 000. Aşadar, în anul 1985 existau 
peste 10 000 000 de refugiaţi la scară mondială, din care 
50% erau în Asia şi 30% în Africa.

în încheiere, vom reaminti că migraţia internaţio
nală ne-a interesat ca factor al dinamicii demografice, 
completând informaţia privind excedentul natural, care 
rămîne componenta de bază a mişcării totale a populaţiei.
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Tabelai nr. 51

Numărul şi proporţia persoanelor născute in străinătate 
(recensăminte 1970— 19Si)

Nr. Ţara Numărul
(mii) %

1 S.U A. 14080 6,2
2 ţiuJU: 7338 1 ,2
3 Franţa 6001 11 ,1
4 R.F. Germania 4535 7,4
5 Canada 3867 16,1
6 Marea Britanie 3390 6,3
7 Australia 3304 20,6
8 Polonia 2087 6,4
9 Argentina 1912 6,8

19 Brazilia 1811 1,0
11 Coasta de Fildeş 1474 22 ,0
12 Israel 1422 49.5
13 Elveţia 1064 16.7
14 Venezuela 1030 7,2
15 Republica Sud-Africană 936 3 ,9
16 Italia 937 1,7
17 Belgia 879 8 ,9
18 Turcia 868 1,9
19 Arabia Saudită 791 11,8
20 Bangladesh 759 1,121 Î.Ialaysia 750 5,7

Unele elemente ale migraţiei internaţionale vor fi amj
ficate atunci cînd se va examina raportul dintre populaţie 
şi economie, în cadrul mai general al tranziţiei demo
grafice.
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CAPITOLUL IX

POPULAŢIA URBANĂ ŞI RURALĂ

în capitolele anterioare populaţia a fost examinată 
ca sistem demografic relativ autonom ale cărui elemente 
principale au fost stocurile (numărul şi structura populaţiei 
după sex şi vîrstă) şi fluxurile (naşterile şi decesele), denu
mite convenţional mişcarea naturală, căreia i se adaugă 
mişcarea migratorie internaţională. Stări iniţiale, modifi
cate în permanenţă de fluxuri, pentru a se ajunge la stări 
finale, acesta este tabloul demografic. Unui asemenea 
sistem relativ autonom i se pot aplica toate conceptele şi 
metodele elaborate de teoria generală a sistemelor.

în raport cu societatea, populaţia se intersectează cu 
alte sisteme, apar noi relaţii, intercondiţionări şi conexiuni. 
Numai într-o textură complexă, în care variabilele demo
grafice se împletesc cu cele sociale, geografice, economice, 
ecologice şi culturale, populaţia poate fi analizată multi
lateral, identificîndu-se influenţele generate de contextul 
social-economic asupra variabilelor demografice — fer
tilitate şi mortalitate — şi asupra numărului şi structurii 
populaţiei. Aceasta ne va plasa în contextul „populaţie” 
— „dezvoltare”, binom fundamental pentru înţelegerea 
determinării social-economice a variabilelor demografice 
şi a consecinţelor pe care le generează, la rîndu-i, evoluţia 
populaţiei.

O primă intersectare a populaţiei are loc în sistemul 
habitatului (engl. settlement; franc, habitat), adică cu 
sistemul aşezărilor omeneşti în spaţiu. La nivelul cel mai 
general, ne vom referi la populaţia care locuieşte în aşe
zări de tip urban (oraşe, municipii, metropole urbane) şi 
în aşezări de tip rural (comune, sate etc.). în  mod cores
punzător vom ajunge la noţiunile de populaţie urbană 
şi de populaţie rurală, respectiv de mediile urban şi rural.
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Î Există numeroase caracteristici proprii aşezărilor ur
bane şi aşezărilor rurale. Dintre acestea enumerăm: 
mărimea populaţiei, densitatea ei de locuire, echipamen
tele edilitare, feîul ocupaţiei locuitorilor acestor aşezări, 
caracteristici culturale şi educaţionale, structura socială. 
Unele din aceste caracteristici se impun nemijlocit intui
ţiei fiecăruia din noi, în aşa fel încît se creează impresia 
simplă că oricine poate distinge fără efort un oraş de 
un sat.

Şi totuşi! Evoluţia istorică a habitatului în fiecare 
ţară, ca şi a caracteristicilor care îl însoţesc, este atît de 

| diferită, încît un studiu comparativ internaţional întîm- 
pină mari dificultăţi. Discipline, precum geografia locali
tăţilor, sociologia urbană şi rurală, istoria, demografia au 
elaborat şi au propus criterii de delimitare a aşezărilor 
urbane şi a celor rurale. Literatura consacrată acestor teme 

| este foarte bogată. în  practică însă fiecare ţară are siste
mul său propriu pentru definirea populaţiei urbane şi a 

| populaţiei rurale. Criterii unitare pentru toate ţările glo- 
\ bului nu există, chiar dacă uneori s-a adoptat caracteris

tica „mărimea populaţiei” (cel puţin 5 000 de locuitori 
sau cel puţin 20 000 de locuitori), cum au recomandat 
unele lucrări de sociologie urbană. în aceste condiţii O.N.U., 
prin organele sale de specialitate (în primul rînd, Divizia 
de Populaţie), a adoptat în lucrările sale de analiză şi de 
prognoză aşa-numita „definiţie naţională”, considerînd 
că organele competente din fiecare ţară cunosc cel mai 
bine situaţia specifică în această problemă. Desigur, adop
tarea definiţiei naţionale creează dificultăţi pentru com
paraţiile internaţionale. Vom da cîteva exemple. în ţările 
nordice aşezările urbane sînt cele ce au o populaţie de cel 
puţin 200 de locuitori; în alte ţări (Mauritius şi Nigeria) 
cifra minimă este de 20 000 de locuitori, în Japonia, mini
mum 30 000 ; alte ţări folosesc drept criteriu minim numă
rul de 2 000 sau de 5 000 de locuitori. Numeroase ţări 
stabilesc pe cale legislativă noţiunea de urban şi rural, 
evident prin luarea în considerare a caracteristicilor edili
tare, economice etc. care stau la baza unor asemenea 
decizii administrative. Vom folosi şi noi definiţiile naţio
nale, aşa cum au fost acceptate de O.N.U. Prin populaţie 
urbană vom înţelege deci numărul persoanelor care trăiesc 
în zone urbane, iar prin populaţie rurală numărul persoa-
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nelor care trăiesc în zone rurale. Indicii asociaţi acestor 
două populaţii vor fi expuşi ceva mai târziu.

Trebuie însă precizat de la început că demografia este 
interesată în primul rînd în evidenţierea caracterului dife
renţial al fenomenelor demografice ale celor două populaţii: 
natalitatea, nupţialitatea, mortalitatea. S-a observat de 
multă vreme că nivelul fenomenelor amintite este diferit 
în sinul celor două populaţii. în felul acesta, un indice 
simplu cum este proporţia (în %) populaţiei urbane devine, 
în numeroase teorii şi modele, o variabilă explicativă pen
tru fenomenele demografice, atît în analiza sincronică cît 
şi cea diacronică. Explicaţia este simplă : gradul de urba
nizare este asociat cu variabile economice, sociale, cultu
rale, fiind determinat de industrializare — principalul 
factor —, iar procesul de urbanizare este unul din marile 
procese sociale şi economice, în special în ultimele două 
secole.

1 .  P o p u l a ţ i a  u r b a n ă 1

Oraşul a apărut în urmă cu cîteva milenii; totuşi pro
blema urbanizării este relativ recentă în istoria omenirii, 
în ultimele decenii, alături de „explozia demografică”, 
s-a încetăţenit cea de „explozie urbană”, de dimensiuni 
şi cu consecinţe din cele mai importante pentru lumea 
contemporană de astăzi şi de mîine. Să amintim eu acest 
prilej că în ultimii ani O.KU. a organizat mai multe con
ferinţe internaţionale consacrate acestui subiect. în 1972 
a avut loc Conferinţa internaţională asupra mediului în
conjurător ; în 1976, Conferinţa internaţională pentru 
aşezările umane (habitat); în anii 1980 şi 1986 conferinţe 
internaţionale privind populaţia şi viitorul urban • în 1985 
Conferinţa privind marile oraşe; în 1986, Conferinţa pri
vind oraşele mijlocii şi mici.

1 P rincipalele  surse : O .N .U ., Causes et c nsèquences de l’évolution 
démographique (E tu d es dém ographiques, N o. 50), 1 9 78; O .N .U ., Patterns 
of Urban and Rural Population Growth. (P op u lation  S tu d ies, N o. 68), 1980 ; 
O .N .U ., The Prospects of World Urbanization. Revis sedas of 1984—85. 
(P op u lation  S tu d ies, N o. 104), 1987 ; O .N .U ., World Démographie Estimâtes 
and Projections, 1950—202.5. (S t ,  E S A /S E R . R .79), 1 9 8 8 ; P a u l B airocb  
ç.a . La population des villes européennes de 800 à 1850, L ibra ir ie  D ro z, Ge
n èv e , 1988.
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Pentru a înţelege mai bine problemele actuale şi de 
perspectivă ale urbanizării, o scrută incursiune istorică 
se dovedeşte absolut necesară. Prima tranziţie — numită 
şi revoluţia neolitică — a însemnat trecerea populaţiei 
de la ocupaţiile legate de vînătoare şi pescuit la agricul
tură, despre care am vorbit la timpul său (Cap. III). A 
doua tranziţie este legată de apariţia oraşelor. Acest lucru 
s-a întîmplat cu 3 500 —4 000 de ani înaintea erei noastre. 
Istoria consemnează oraşe în Mesopotamia, apoi în Yalea 
Mlului, Yalea Indului, Valea Huanghe (China), precum 
şi în America (Mexic, Peru). Se face afirmaţia că istoria 
începe odată cu crearea oraşelor ; aşadar, în urmă cu 5000 
de ani a început ceea ce se numeşte „civilizaţia organizată 
urbană”. Rolul oraşelor a fost foarte important în istoria 
omenirii; cauzele şi efectele acestui proces nu le exami
năm. Trebuie însă spus, că cea mai importantă fază a 
acestui proces s-a declanşat în urmă cu două secole, aso
ciată cu revoluţia industrială, a maşinismului, a tehnicii 
şi ştiinţei. De aceea se face distincţia între faza timpurie 
a urbanizării şi faza „modernă recentă”, căreia îi va urma 
faza „posturbană”.

După studiile O.ÎST.U., gradul de urbanizare a fost de 
5,1 %, în 1800, a ajuns la 6,3%, în anul 1850, apoi, 13,3%, 
în anul 1900, atingînd 20,5%, în anul 1925, desigur cu 
diferenţe mari între regiunile dezvoltate şi cele în curs 
de dezvoltare. De reţinut este faptul că în anul 1800, 
proporţia populaţiei urbane a ţărilor dezvoltate a fost de 
7,3%, iar a ţărilor în curs de dezvoltare, de 4,3%, deci 
foarte apropiate, pentru ca în 1925 diferenţa să devină 
importantă; aproape 40%, în ţările dezvoltate şi ceva mai 
puţin de 10% în ţările în curs de dezvoltare. în anul 1985, 
la un nivel mondial de 41 %, proporţia populaţiei urbane 
în ţările dezvoltate a fost de 71,5%, iar în ţările în curs de 
dezvoltare, de 31,2%. în anul 2025, la nivel mondial pro
porţia populaţiei urbane va fi de 60,1 %, în ţările dezvol
tate, de 77,8 %, iar în ţările mai puţin dezvoltate, de 56,5 %. 
Dacă mai amintim de apariţia metropolelor, a megalopo- 
lisurilor, a conurbaţiilor şi superconurbaţiilor, atingînd — 
unele din ele cifre de 30 — 40 000 000 — ne vom putea da 
seama de dimensiunea „exploziei urbane” în timpurile 
noastre.
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Pentru definirea fenomenului urbanizării şi măsurarea 
acestuia sînt necesare concepte şi indici unitari. Dacă 
populaţia urbană este acceptată după definiţia naţională 
— deci în mare măsură necomparabilă — în schimb, indi
cii folosiţi sînt relativ simpli.

Nivelul de urbanizare (sau gradul de urbanizare) re
prezintă proporţia, exprimată în procente, a populaţiei 
urbane în populat ia totală (a unui stat, a unei regiuni sau

p
a globului). Formula este: u% = ——, în care: Pu —

PT
numărul populaţiei urbane, PT — numărul populaţiei 
totale şi u%, proporţia populaţiei urbane (%).

Bata de creştere a populaţiei urbane („rate of urban 
growth”), similară cu rata de creştere a populaţiei totale, 
se calculează fie cu media geometrică, fie cu funcţia expo
nenţială (a se vedea Cap. I) :

x u  --- 1X 1 —  •

a P„(t>
Eezultatul se exprimă în procente.
Bata de urbanizare („rate of orbanization") măsoară 

schimbarea nivelului (gradului) de urbanizare, adică a 
proporţiei populaţiei urbane în populaţia totală :

1 ,„«% (t +  n)
t r ln u%(D

Pt
(t +  n)

De aici se deduce că rata creşterii populaţiei urbane 
(ru) este suma ratei de urbanizare (v) şi a ratei de creştere 
a populaţiei totale (rT) :

r „  =  v  - f  IV

Cum sursa creşterii urbane este excedentul natural al 
populaţiei urbane şi soldul migraţiei interne (migraţia 
netă urbană), rata de urbanizare (v) este egală cu rata 
migraţiei nete urbane, plus rata excedentului natural al j 
populaţiei urbane şi minus rata de creştere a populaţiei 
totale.
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Exemplu. Populaţia totală a Mexicului a fost, în 1980. 
de 69 390 000, iar în 1985, de 79 000 000 (cifre rotunjite), 
Numărul populaţiei urbane a fost de 46 040 000 (1980) 
şi 55 000 000 (1985). Nivelul (gradul) de urbanizare :

1980 u% =  —6 040 000 - =  66,35% 
69 390 000

1985 u% =  _55 000 000 ; 69,64%
79 000 000

Rata de creştere a populaţiei totale în perioada 1980 — 
1985 :

1 . 69 390 000rx =  — I n ---------------
5 79 000 000

2,59%

Rata de creştere a populaţiei urbane :

46 040 000 
55 000 000

3,56%

Rata de urbanizare :

Adică: 

Sau :

69,64%
66,35%

0,97%

3,56% =2,59 +  0,97

0,97% =  3,56 -  2,59
Mai există şi noţiunea de diferenţă a ratei de creştere 

urbană şi de creştere rurală (U.R.G.R.), importantă pentru 
analiză şi pentru proiectare. în fond, gradul (nivelul) de 
urbanizare poate avea valoarea maximă de 100%, în cazul 
in care populaţia urbană este egală cu populaţia totală. 
Această împrejurare este importantă, deoarece creşterea 
populaţiei urbane este plafonată de populaţia totală, ur- 
mînd evoluţia unei curbe în formă de S. Aceste lămuriri 
metodologice, chiar dacă au fost ceva mai întinse, sînt 
indispensabile pentru înţelegerea cifrelor ce urmează.

13 — c .  609
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Tabelul nr. 55
Nivelul de urbanizare (%) pe glob şi pe regiuni, 1950 şi 1985

Regiunea

Nivelul de urbanizare
(%)

Rata medie 
anuală de 
creştere a

1950 1985
populaţiei 

urbane ( %) 
1950-1985

MONDIAL 29,2 41 ,0 2 ,9
Regiuni dezvoltate 
Regiuni mai puţin dezvol-

53,8 71 ,5 1,8

tate 17,0 31 ,2 4,1
A. AFRICA 15,7 29,7 4,5

1. Africa de Est 5,2 18,1 6 ,5
2. Africa Centrală 14,3 35 ,6 5,0
3. Africa de Nord 28,7 42,1 3 ,6
4. Africa de Vest 10,4 24 ,9 5,4
5. Africa de Sud 37,9 52,5 2,2

B . l . AMERICA LATINĂ 41 ,0 69 ,0 4,1
6. Zona Caraibior 34 ,1 56 ,5 3 ,3
7. America Centrală
8. America de Sud

39,8 63 ,3 4,4

temperată 
9. America de Sud

64,8 84 ,3 2,4

tropicală 35,9 70,4 4 ,8
B.2. 10. AMERICA DE NORD 63 ,9 74,1 1 ,8
C.l. ASIA DE EST 16,8 28,6 3,3

11. China 11 ,0 20,6 3 ,7
12. Japonia
13. Celelalte ţări din

50,3 76 ,5 2 ,6

ASIA de EST 28,6 66 ,8 4,7
C.2. ASIA DE SUD 16,1 27,7 3,9

14. Asia de Sud-Est
15. Asia de Sud meri-

14,8 26,3 4 ,0

dională 15,9 25 ,2 3 ,7
16. Asia de Sud-Vest 23 ,9 55 ,0 5 ,3

D. EURO PA 56,6 71 ,6 1 ,3
17. Europa de Est 41 ,9 61 ,5 1,8
18- Europa de Nord 74,6 86 ,1 0,8
19. Europa de Sud 44,6 62,5 1,8
20- Europa de Vest 66 ,6 79,6 1,2

E. OCEANIA
21. Australia — Noua

61 ,3 71 ,1 2 ,4

Zeelandă 74,7 85,2 2,2
22. Melanezia
23. Micronezia — Poli-

5,5 20,2 6,2

nezia 19,1 41 ,6 4 ,5
F. 24. U.R.S.S. 39,3 65 ,6 2 ,7
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Vom începe cu nivelul (gradul) de urbanizare pe glob, 
pe marile regiuni (8) şi pe cele 24 de regiuni, la două mo
mente de timp : 1950 şi 1985.

Prima constatare este aceea că nivelul de urbanizare 
este înalt în regiunile dezvoltate şi scăzut în cele aflate 
în curs de dezvoltare. Dacă ţinem seama de faptul că ur
banizarea este asociată cu gradul de dezvoltare şi, în pri
mul rînd, cu industrializarea, vom înţelege acest decalaj, 
aşa cum, de altfel, este acesta atestat de indicii economici. 
A doua constatare este că ritmul de creştere a populaţiei 
urbane este foarte rapid, diferenţiat însă în funcţie de 
nivelul de urbanizare de la începutul perioadei.

Regiunile (ţările), care aveau un grad înalt de urbani
zare, înregistrează ritmuri mai lente de creştere a populaţiei 
urbane; cele care au pornit de la niveluri scăzute cunosc 
rate de creştere foarte rapide.

‘tatO'de urbanizare (%) E!3'90$

Fig. 45. Nivelul de urbanizare (%)*pe glob şi marile regiuni, 1950 şi 1985.

Să consemnăm că în 1950, populaţia urbană a lumii a 
fost de 734 096 000 şi de 1 982 536 000, în anul 1985, a cres
cut deci cu aproape 1,25 miliarde de persoane, sau cu o rată 
medie anuală de 2,9%, în timp ce populaţia totală a lumii
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a crescut cu 1,9% anual (1% în regiunile dezvoltate şi 
2,2% în cele mai puţin dezvoltate). Creşterea rapidă a 
populaţiei urbane a modificat gradul de urbanizare pe glob, 
pe regiuni şi pe ţări.

Diferenţa între regiunile dezvoltate şi cele mai puţin 
dezvoltate în ce priveşte nivelul de urbanizare este mare, 
dar ritmul lucrează în favoarea acestora din urmă. Regiu
nile dezvoltate au niveluri înalte de urbanizare ; ritmul este 
însă mai scăzut anunţînd o tendinţă de saturare.

Nivelurile actuale cele mai scăzute se înregistrează 
în Asia de Sud, Asia de Est şi Africa. Dar în interiorul 
acestor mari regiuni există variaţii. America Latină se 
distanţează de celelalte mari regiuni printr-in nivel ridicat 
al urbanizării. Am amintit că tranziţia demografică este 
un amplu proces social din care fac parte nu numai tran
ziţia mortalităţii şi tranziţia natalităţii ci şi alte tranziţii 
cum sîn t: tranziţia modelului urbanizării, a modelului 
migraţiei, a modelului ratelor de activitate. Or, America 
Latină şi mai ales unele subregiuni ale ei se află într-un 
stadiu avansat al tranziţiei urbanizării. Se va remarca 
că nivelul de urbanizare al Americii de Sud temperate, 
de 84,3% (1988) este superior Europei de Est, de Sud şi 
chiar Europei de Vest. Totodată trebuie să se ţină seama 
de diferenţele în ce priveşte definiţia naţională a populaţiei 
urbane, de modelul („pattern”) creşterii urbane : rolul 
migraţiei interne, reclasificarea localităţilor urbane, con
tribuţia „aglomerărilor urbane” etc.

Datele privind cele 192 de „entităţi politice” pentru 
care O.N.T7. oferă date statistice arată un evantai foarte 
larg în ce priveşte gradul de urbanizare, cuprins între 
Buthan 4,5% şi Burundi (5,6%), pînă la 100% (Monaco, 
Bermude). Dar sînt ţări dezvoltate, de proporţii mai 
mari, unde nivelul de urbanizare depăşeşte 90%, cum sînt : 
Marea Britanie (91,5%) şi Belgia (96,3%). Variaţiile pe 
ţări în cadrul marilor regiuni sînt şi ele întinse.

Africa de Est, cu un nivel scăzut de urbanizare (18,1%) 
cuprinde şi ţări cu un nivel mai înalt: Djibouti (77,7%), 
Rwanda (59,8%), Zambia (49,5%), făeînd abstracţie de 
ţări mici, cum sînt : insulele Reunion, Seychelles. Africa 
Centrală, cu un grad dublu de urbanizare faţă de Africa 
de Est, anume de 35,6 %, este ceva mai omogenă sub acest 
raport, variaţia fiind cuprinsă între 24,5% (Angola) si 
59,7% (Guineea Ecuatorială). Africa de Nord, cu 42,1%,
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*e distanţează de celelalte subregiuni, avînd ţări cu un 
grad înalt de urbanizare : Libia (64,5%), Tunisia (56,8%) 
urmate de Egipt (46,4%) şi Maroc (44,8%).

Africa de Sud are nivelul cel mai ridicat de urbanizare 
din continentul african (52,5%), la aceasta contribuind 
hotărîtor Bepublica Sud-Africană şi Namibia. Africa de 
Vest, cu 24,9%, depăşeşte Africa de Est; sînt ţări cu 
niveluri mai ridicate: Coasta de Fildeş (42%) şi Liberia 
(39,5%).

America Latină, cu un nivel înalt de urbanizare (69,5%) 
are diferenţe bine marcate pe subregiuni: nivelul cel mai 
scăzut se înregistrează în zona Caraibilor şi în America 
Centrală; cel mai înalt în America de Sud temperată (84,3 %), 
urmată de America de Sud tropicală (70,4%). Ţările cu 
cel mai înalt grad de urbanizare sîn t: Venezuela (86,6%), 
Argentina şi Uruguay (84,6 %), urmate de Brazilia (72,7 %), 
Cuba (71,8%). Asocierea acestui indice cu cel al dezvol
tării se impune imediat.

Asia de Est are un grad redus de urbanizare (28,6%), 
influenţat de ponderea mare a Chinei, cu un nivel de urba
nizare de 20,6%. Japonia cu 76,5% face parte din grupa 
ţărilor dezvoltate, Mongolia, aproape 51 %.

Asia de Sud are şi ca un nivel scăzut de urbanizare 
(27,7%), cuprins între 25,2%, Asia de Sud meridională, şi 
55.0%, Asia de Sud—Vest, datorită în special prezenţei 
ţărilor arabe. Ţări mari precum Bangladesh (11,9%), 
India (25,5%), Pakistan (29,8%), deşi au progresat pe 
calea urbanizării în cei 35 de ani menţionaţi, au încă nive
luri scăzute. Pentru ţările producătoare de petrol, in 
special din zona Golfului, nivelul de urbanizare este foarte 
ridicat, dar ponderea populaţiei lor este foarte redusă.

Europa are un nivel înalt de urbanizare (71,6%), mai 
scăzut în Europa de Est (61,6%) şi foarte înalt în Europa 
de Word (88,1%) şi Europa de Fest (79,6%).

Europa de Sud are aproape aceiaşi nivel cu Europa 
de Est. în general, este vorba de ţări cu veche tradiţie 
industrială şi deci avansate în procesul, de urbanizare.

America de Nord, cu 74,1 %, depăşeşte cu puţin Europa, 
datorită Canadei şi S.U.A.

Oceania are şi ea un grad ridicat de urbanizare (71,1%) 
graţie Australiei şi Noii Zeelande.
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U.R.S.S., cu un nivel de 65,6%, se alătură ţărilor dez
voltate în ce priveşte nivelul de urbanizare.

S-a spus că procesul de urbanizare este în ultimele 
decenii un proces universal. Lucrul acesta se constată prin 
creşterea gradului de urbanizare şi mai ales prin ritmurile 
medii de creştere a populaţiei urbane. Or, regiunile şi 
ţările care în trecut aveau im grad mai redus de urbani
zare se caracterizează prin ritmurile cele mai înalte. Dacă 
la nivel mediu, ritmul mediu anual de creştere a populaţiei 
urbane a fost de 2,34%, în anii 1980—1985, el este de 
0,99% pentru regiunile dezvoltate şi de 3,38%, penti’u 
cele mai puţin dezvoltate. Africa are ritmul cel mai mare ; 
4,83% (Africa de Est 6,77%, dar Africa de Nord şi Africa 
de Sud au 3,68%), urmată de Asia de Sud (3,86%). Asia

de Est are un ritm moderat (1,56%), din nou, datorită 
Chinei (1,44%) şi Japoniei (0,74). America Latină are o 
situaţie medie : ritmul este mai accelerat în America Cen
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t.rală şi America de Sud tropicală şi mai lent în America 
de Sud temperată. America de Nord şi Europa au ritmuri 
modeste de creştere a populaţiei urbane, mai înalt pentru 
Europa de Est şi foarte scăzut pentru Europa de Yest 
şi Europa de Nord.

Regiunile şi ţările care aveau în trecut un grad redus 
de urbanizare cunosc ritmurile cele mai accelerate.

Diferenţa între indicii de creştere a populaţiei urbane 
a regiunilor puţin dezvoltate şi a regiunilor dezvoltate 
este evidentă. Ritmul mediu anual pentru primele este 
de 4,1%, pentru cele dezvoltate, de 1,8%. Europa, cu 
ritmul cel mai scăzut (1,3%), este prezentată ca etalon. 
Europa de Nord, cea mai urbanizată, are un ritm de 
creştere a populaţiei urbane şi mai scăzut în perioada 
1950-1985, de 0,8% anual.

2. Concentrarea urbană şi aglomerările urbane

„Explozia urbană” contemporană se vădeşte atît în 
creşterea popidaţiei urbane cît şi a ponderii în populaţia 
totală avînd drept fenomen definitoriu concentrarea, 
populaţiei urbane în oraşe mari şi foarte mari, acestea, la 
rîndul lor, căpătînd o pondere tot mai mare în populaţia 
urbană. Pentru a desemna această nouă tendinţă, disci
plinele de specialitate — geografia, sociologia, demogra
fia — au pus în circulaţie o serie de noi concepte. Desigur, 
o primă modalitate de descriere şi de analiză a acestor 
tendinţe este repartiţia oraşelor după numărul locuito
rilor b

Se ajunge astfel la o clasificare tipologică, propusă de
O.N.U., în 1970, cu următoarele grupe :

Populaţia „aglomerată” sau a oraşelor.
a. Superconurbaţii : 12 500 000 locuitori cel puţin.
b. Oraşe plurimilionare : 2 500 000 locuitori cel puţin.
c. Populaţia oraşelor

foarte mari : 500 000 locuitori cel puţin. 2

2 Printre lucrările ceva mai vechi : Kingsbey Davis, World urbaniza
tion 1950—1970, Vol. I , ,Basic Data for Cities, Countries and Regions”, 
Berkley, 1969 ; Pierre George, Questions de géographie de la population, 
P.U.F., Paris, 1971 ; J. Beaujeu-Garnier şi Georges Chabot, Geografie urbană 
(trad, din limba franceză), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.
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d. Populaţia oraşelor
mari : 100 000 locuitori cel puţin.

e. Populaţia aglomerată: 20 000 locuitori cel puţin.
Cealaltă mare grupă cuprinde populaţia oraşelor mici 

şi populaţia rurală. Populaţia urbană rămîne însă mai 
departe aşa cum este ea definită în fiecare ţară, după 
caracteristici proprii („definiţia naţională”), păstrată în 
toate studiile O.N.U.

Metropola este, în mod convenţional, oraşul cu peste 
2 000 000 de locuitori.

Conurbaţia ia naştere prin juxtapunerea oraşelor care 
au crescut separat. Sînt conurbaţii simple — prin juxta
punerea a două oraşe — şi conurbaţii multiple. Termenul 
a fost introdus de P. Geddes şi definit de C. A. Fawcett.

Megalopolis este termenul inventat de profesorul J. 
Gottmann 3 (1961) şi folosit iniţial pentru ansamblul 
urbanizat cu 38 000 000 de locuitori din nord-estui S.U.A., 
de la Boston—Philadelphia — New York, oraşe mari 
legate de un lanţ de oraşe dintre care unele au peste 100 000 
de locuitori. Sînt astăzi identificate şi alte megalopolis-uri.

Faţă de tendinţele de concentrare urbană continuă 
s-au propus noţiuni no i: regiune urbanizată (peste 
700 000 000 de locuitori) şi ,,ecumenopolis,,, cu peste 30 de 
miliarde de locuitori, termen propus de urbanistul şi arhi
tectul grec 0. A. Doxiadis, cel care a creat şi noţiunea de 
„ekistică” 4.

Studiile recente ale O.N.U. reţin mai puţine noţiuni 
şi aceasta pentru considerente de compar abilitate. în 
afară de populaţia urbană (definiţia naţională), se operează 
cu noţiunea de aglomerare urbană. Aceasta este considerată 
ca incluzînd un oraş central sau mai multe oraşe, împreună 
cu ariile (zone) urbanizate din jurul lor. Numărul unor 
asemenea „aglomerări urbane”, cu populaţii de 2 000 000 
şi peste, a fost, în 1985, de 99 5. Se va remarca că această 
noţiune mai generală cuprinde tipurile mai sus enumerate

3 J. Gottmann, Megalopolis. The urbanized Northeastern Sea Board 
of the United States, New York, 1961.

4 C.A. Doxiadis, Ekistics. An Introduction to the Science of Human 
Settlements, Oxford University Press, New York, 1968.

s O.N.U., The Prospects of World Urbanization. Revised as of 1981 — 
1985 („Population Studies”, No. 101), New York, 1987.
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de metropolă, conurbaţie şi superconurbaţie. în mod 
corespunzător, se recomandă nn indice simplu, anume 
proporţia populaţiei aglomerărilor urbane (%) în populaţia 
urbană a fiecărei ţări, însoţită de rata. medie anuală de 
creştere a numărului populaţiei acestora.

înainte de a examina situaţia actuală, vom da eîteva 
scurte referinţe istorice6. în antichitate, cele mai mari 
oraşe — în diferite epoci — au fost : Theba (Egipt), cu peste 
100 000 de locuitori (anul 1360 î.e.n.), apoi Einive (astăzi 
Irak), cam de aceeaşi mărime (anul 650 î.e.n.). Babilonul 
(astăzi Irak), cu peste 200 000 de locuitori (anul 430 î.e.n.), 
Patna (India), cu peste 200 000 de locuitori (anul 200 
î.e.n.) şi Borna (anul 100 e.n.), cu 650 000 de locuitori, 
în  era noastră, locul întîi l-a ocupat Constantinopolul 
(anul 361), cu peste 200 000 de locuitori, urmat, în decursul 
secolelor, de oraşe ca : Changau (China), Cordoba, Xan- 
jing, Beijing (China). Primul oraş cu un milion de locuitori 
a fost Beijing, în jurnl anului 1800. în anul 1850, Londra 
era cel mai mare oraş, cu peste 2 000 000 de locuitori, loc 
pe care îl deţine pînă în 1900. în 1925, locul este ocupat 
de ISTew York, cu o populaţie de peste 5 000 000 de locuitori. 
De la un singur oraş cn peste 100 C00 de locuitori (anul 
1360 î.e.n.), s-a ajuns la 16 oraşe de asemenea dimensiuni 
în anul 100 î.e.n., pentru ca numărul acestora să crească 
lent. Odată cu revoluţia industrială, se înregistrează o 
creştere mai rapidă a numărului lor cit şi a mărimii 
populaţiei: 65, în 1800,301, în 1900 şi 450 de asemenea ora
şe în anul 1925. Procesul este caracteristic epocii contem
porane. S-a schimbat şi repartizarea pc continente a mari
lor oraşe. Dintre cele 25 de oraşe, cu populaţia cea. mai 
numeroasă, 13 erau situate, în 1925, în Europa 3 în Asia 
de Est, 2 în Asia de Sud şi 7 în America. în  Africa nu 
exista un singur oraş din această grupă.

Or, situaţia actuală este mult schimbată. Xumeroase 
„aglomerări urbane” au apărut în ţările mai puţin dez

6 Pentru istoria oraşelor se pot consulta, în versiune românească, 
următoarele lucrări : Wolf Schneider, Omniprezentul Babilon, oraşul ca des
tin al oamenilor de la Ur la Utopia (trad, din 1. germană), Editura Politică, 
Bucureşti, 1968 şi Arnold Toynbee, Oraşele in mişcare (trad, din 1. engleză), 
Editura Politică, Bucureşti, Î979. Lucrarea de autoritate, folosită cel mai 
frecvent, inclusiv in studiile O.N.U. este : Tertius Chandler şi Gerald Fox, 
3000 years of urban orowth, Academic Press, New York şi Londra, 1971.
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voltate, avînd însă caracteristici şi condiţionări altele decît 
în ţările dezvoltate. Dacă luăm numărul de aglomerări 
urbane între anii 1970 şi 1980, tendinţele sînt următoare 
(tabelul nr. 56):

Tabelul nr. 56

Valoarea medie a ratei de creştere a populaţiei aglomerărilor urbane, 
a populaţiei totale şi a populaţiei urbane, după nivelul iniţial al urbanizării

in anii 1970— 1980

Nivelul (gradul) 
de urbanizare la 
Începutul peri

oadei (%)

Numărul
aglomerărilor

urbane

Rata medie anuală de creştere (%)

Aglomerările
urbane

Populaţia
totală

Proporţia
populaţiei

urbane

Sub 25 78 4 ,45 2 ,30 2,31
2 5 -4 9 36 4 ,21 2,54 1 ,58
5 0 -7 4 48 2,24 1 ,39 0,92
75 şi peste 18 2 ,12 1 ,38 0,27

Notă : Aglomerările urbane sînt cele care au o populaţie de 2 000 000 şi 
peste, precum şi aglomerări mai mici cuprinzînd capitala ţării cu 2 000 000 
de locuitori şi peste.

Regularităţile statistice observate sîn t: a) rata de 
creştere a numărului populaţiei aglomerărilor urbane este 
superioară ratei de creştere a numărului populaţiei urbane 
totale şi a proporţiei populaţiei urbane; b) pe măsură ce 
nivelul (gradul) de urbanizare iniţial creşte, valorile ra
telor de creştere se diminuează. Reamintim că proporţia 
populaţiei urbane nu poate creşte decît pînă la 100 %  
cînd populaţia urbană devine egală cu populaţia totală 
şi că creşterea populaţiei este determinată de regimul de 
natalitate şi de mortalitate, şi respectiv de excedentul 
natural. Or, tendinţa acestor fenomene este — cvm s-a 
mai spus — de scădere.

Î7e vom rezuma, în continuare, la cele 99 de aglomerări 
urbane, avînd peste 2 000 000 de locuitori (1985). Populaţia 
acestora a reprezentat 345 100 000, în 1970, şi 487 600 000 
în 1985, dar proporţia lor în populaţia urbană a scăzut de 
la 25,2% (1970) la 24,6% (1985); altfel spus, în intervalul 
amintit numărul populaţiei urbane mondiale a crescut 
cu 44,6%, iar al populaţiei aglomerărilor urbane, cu 
41,3%. Repartiţia celor 99 de aglomerări urbane pe marile
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regiuni este următoarea :
A f r ic a ............................................................ 6
America L a tin ă ........................................... 14
America de N o r d ........................................12
Asia de Est ............................................... 21
Asia de Sud...................................................24
Europa .............................   16
Oceania ........................................................ 2
U.R.S.S............................................................ 4
Mai mult de o treime (35%) sînt situate în ţările dez

voltate şi 65%, în ţările mai puţin dezvoltate. Un tablou 
mult schimbat faţă de trecut, care se va modifica şi mai 
mult în viitor, în favoarea aglomerărilor urbane din regiu
nile mai puţin dezvoltate, cum ne încredinţează proiectă
rile demografice ale O.N.U. cu orizontul 2025. Cele mai 
mari aglomerări, de tipul megalopolis-ului sînt în număr 
de cinci, fiecare depăşind o populaţie de 20 000 000.

1. S.Ü.A. : Boston, New York, Philadephia, Baltimore 
şi Washington, cu o populaţie de 34 200 000 ;

2. 8.U.A. : Marile Lacuri, Chicago, Detroit şi Cleve- 
land, cu 19 700 000 ;

3. Japonia : Tokyo—Yokohama, Nagoya şi Osaka— 
Kobe cu 40 500 000 ;

4. Rhin : Amsterdam, Rotterdam, Essen, Dortmund, 
Düsseldorf, Frankfurt, Mainz, Mannheim si Stuttgart, 
cu 29 200 000.

5. Marea Britanie : Londra, Birmingham, Manchester, 
Liverpool, Leeds, Bradford, Sheffield, Nottingham şi 
Leicester, cu 32 300 000.

Datele se referă la anul 1960. Dimensiunea acestor 
megalopolisuri a crescut; au început să se contureze şi 
altele. Din cele 99 de aglomerări urbane cu o populaţie de 
2 000 000 şi peste, în 1985, redăm numai pe cele avînd 
peste 5 000 000 de locuitori.

Numai 10 din aglomerările urbane sînt situate în ţările 
dezvoltate. De altfel, în anul 2000 — după proiectările 
demografice ale O.N.U. — ierarhia se va schimba esenţial. 
Pe primele două locuri vor urca Ciudad de Mexico, cu 
25 820 000 locuitori, şi Săo Paolo, cu 23 970 000. în „clu
bul” aglomerărilor urbane cu peste 10 000 000 de locuitori, 
nu vor fi „admise” decît patru din rîndul ţărilor dezvol-
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30 de aglomerări urbane cu peste 5 000 000 de locuitori, 1985
Tabelul nr. S T

Aglomerarea urbană Ţara Regiunea
Numărul 
populaţiei 
1985 (mii.)

Rata de creştere (%) 
1970-1985

Populaţia
urbană

Aglomerarea
urbană

1 Tokio-Y okohama * Japonia Asia de Est 18,82 0,97 1,55
2 Ciudat de Mexico* Mexic America Latină 17,30 2,89 4,27
3 Săo Paolo Brazilia America Latină 15,88 2,31 4,39
4 New York S.U.A. America de Nord 15 ,64 0,99 - 0 ,2 7
5 Shanghai China Asia de Est 11,96 1 ,62 0,31
6 Calcutta India Asia de Sud 10,95 2,09 2,88
7 Buenos Aires* Argentina America Latină 10,88 1 ,62 1 ,61
8 Rio de Janeiro Brazilia America Latină 10,37 2,31 2,46
9 Londra* Marea Brilanie Europa 10,30 0,08 -0 ,1 4

10 Seul* Coreea de Sud Asia de Est 10,28 1 ,71 4,27
11 Bombay India Asia de Sud 10,07 2,09 3,47
12 Los Angeles S.U.A. America de Nord 10,05 0,99 1 ,17
13 Osaka/Kobe Japonia Asia de Est 9,45 0,97 1,44
14 Beijing* China Asia de Est 9,25 1 ,62 0,73
15 Moscova* U.R.S.S. U.R.S.S. 8,97 0,95 1 ,58
16 Paris* Franţa Europa 8,68 0,50 0,26
17 Jakarta* Indonezia Asia de Sud 7,94 2,17 3,81
18 Tianjin China Asia de Est 7,89 1 ,62 0,93

19 Cairo/Giza* Egipt Africa 7,69 2,33 2,01
20 Teherán* Iran Asia de Sud 7,52 3,01 5,51
21 New Delhi* India Asia de Sud 7,40 2,09 4,74
22 Milano Italia Europa 7,22 0,45 1,79
23 v :.nila/Quezon* Filipine Asia de Sud 7,03 2,48 4,46
24 Chicago S.U.A. America de Nord 6,84 0,99 0,08
25 Karachi Pakistan Asia de Sud 6,70 2,83 5,08
26 Bangkok* Thailanda Asia de Sud 6,07 2,31 4,13
27 Lima-Callao Peru America Latină 5,68 2,67 4,43
28 Madras India Asia de Sud 5,19 2,09 3,39
29 Hong Kong Hong Kong Asia de Est 5,13 2,28 2,48
30 Leningrad U.R.S.S. U.R.S.S. 5,11 0,95 1,70

Notă : Cu * slnt notate oraşele care au funcţia de capitale ale ţărilor respective. Rata de creştere (%) a populaţiei 
urbane se referă la populaţia urbană a ţării respective. în dreptul celor trei aglomeraţii urbane din S.U.A. 
(New York, Los Angeles, Chicago) cifra de 0,00% este rata medie anuală de creştere a populaţiei urbane a S.U.A.
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tate : Tokio/Yokohama (20220000), New York (15 780 000), 
Londra (10 510 000) şi Moscova (10 400 000). Celelalte 
19 locuri sînt rezervate aglomerărilor urbane din ţările 
astăzi în curs de dezvoltare. O quae mutatio rerum! 
Cauzele ? Să încercăm parţial să le punem în evidenţă.

Se observă în tabelul nr. 57 (30 de aglomerări urbane) 
şi din situaţia celor 99 de aglomerări urbane — nerepro
dusă în capitolul acesta — cîteva tendinţe semnificative, 
în ţările dezvoltate, atît rata de creştere a populaţiei este 
redusă, cît şi rata de creştere a populaţiei din aglomerările 
urbane. Mai mult, în rîndul acestora din urmă se înre
gistrează ritmuri negative. Populaţia urbană a S.U.A., de 
pildă, are, în perioada 1970—1985, o rată de creştere de 
0,99% anual, dar cele 10 aglomerări urbane au rate ceva 
mai mari. New York înregistrează o rată negativă (—0,27), 
Detroit de asemenea (—0,27); celelalte au rate modeste, 
uneori mai reduse decît rata de creştere a populaţiei urbane. 
Populaţia urbană a Marii Britanii cu o rată de creştere 
foarte redusă (0,03%) are aglomerări urbane unde ritmul 
este negativ (Londra, de pildă — 0,14%), Manchester 
(—0,08%) şi doar Birmnigham are o rată pozitivă (0,15 %). 
Situaţia este — grosso modo — similară şi în celelalte ţări 
dezvoltate. în aceste ţări — s-a arătat la timpul său — 
rata de creştere a populaţiei totale este foarte redusă, 
nivelul de urbanizare este foarte înalt, iar migraţia sat-oraş 
practic nu mai alimentează creşterea populaţiei urbane.

Cu totul alta este situaţia în ţările mai puţin dezvol
tate. în Brazilia, de pildă, rata de creştere a populaţiei 
urbane a fost de 2,31% anual, iar ratele de creştere ale 
unor mari aglomerări au fost şi mai înalte : Săo Paolo, 
4,39%, Bio de Janeiro, 2,46%, Belo Horizonte, 4,63%, 
Porto Alegre, 3,80%.

Cazul extrem îl oferă Africa. Bâtele de creştere a 
populaţiei sînt înalte, iar cele de creştere a populaţiei aglo
merărilor urbane sînt şi mai ridicate. Lagos (Nigeria) are 
o rată de creştere de 6,15%, în timp ce populaţia urbană 
a Nigeriei a crescut în medie eu 1,44%, în anii 1970—1985. 
Populaţia aglomerării urbane Kinsbasa (Zair) a crescut 
cu 5,21%, în timp ce populaţia urbană a ţării a crescut 
cu 1,23% anual în aceeaşi perioadă. Bata ridicată de creş
tere a populaţiei totale, nivelul redus de urbanizare la 
pornire, precum şi o puternică migraţie sat-oraş, determi
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nată în special de cauze economice, explică tendinţa amin
tită.

Ritmurile mai ridicate de creştere a populaţiei aglome
rărilor urbane au drept scop creşterea ponderii lor în 
populaţia urbană a ţării respective. în ţările mai puţin 
dezvoltate, ponderea populaţiei aglomerărilor urbane in 
populaţia urbană totală ajunge la valori foarte ridicate, 
în Burundi, capitala ţării Bujunbara, concentrează 100% 
din populaţia urbană; în Libia, cele două oraşe Benghazi 
şi Tripoli deţin 93,5% din populaţia urbană a ţării, Gui
neea şi Kampuchia au o pondere de 81 —82% a populaţiei 
capitalelor lor în populaţia urbană.

în ţările dezvoltate, ponderea populaţiei aglomerărilor 
urbane în populaţia urbană este mai moderată, cu unele 
excepţii: Lisabona (60,5%), Dublin (49,1%), Atena 
(45,1%), Budapesta (34,2%). Fără să intrăm intr-o ana
liză detaliată, vom spune că este vorba de două modele 
sau tipuri („pattern”) diferite de creştere şi de concen
trare urbană.

Aglomerările urbane, mai ales cele de tipul megalopo- 
lisului şi conurbaţiei, ridică o serie de probleme ecologice, 
edilitare, economice, unele din ele avînd un caracter pro
fund negativ. O.N.TJ. a organizat, de-a lungul anilor, o 
serie de conferinţe internaţionale, în care s-au făcut reco
mandări pentru încetinirea concentrării urbane, pentru 
dezvoltarea oraşelor mijlocii şi medii, pentru o reparti
zare echilibrată în teritoriu.

3. Populaţia rurală

Dacă tendinţa generală este urbanizarea pe glob, 
măsurată prin creşterea populaţiei urbane (în %), atunci — 
ipso facto — ponderea populaţiei rurale scade. Aceasta nu 
înseamnă că numărul absolut al acesteia nu creşte; totuşi 
sînt şi cazuri cînd acesta scade. în anul 1985, la o populaţie 
mondială de 4 837 000 000, numărul populaţiei rurale era 
de 2 854 000 000, deci 59%, gradul de urbanizare fiind de 
41%. Din acest număr, în regiunile dezvoltate populaţia 
rurală a fost de 335 000 000 (28,5% din populaţia totală), 
iar în regiunile mai puţin dezvoltate 2 519 000 000 sau 
aproape 68,8% din populaţia totală a acestor regiuni.

Populaţia mondială a crescut, în perioada 1970—1985, 
cu 33 %, populaţia urbană, cu aproape 45%, iar numărul
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populaţiei rurale cu circa 23%. Mişcarea pe marile regiuni 
reproduce tendinţa generală, cu particularităţi semnifi
cative însă.

Tabelul nr. 58

Ponderea populaţiei rurale (%) şi rata de creştere a populaţiei 
rurale în 1980—1985

Proporţia populaţiei 
rurale 

(%) 1985

Rata de creştere 
anuală a populaţiei 

rurale (%) 
1980-1985

MONDIAL 59,0 1,2
Regiuni dezvoltate 28,5 - 0,2
Regiuni mai puţin dezvoltate 6 8,8 1,4
Africa 70,3 2,2
America Latină 31 ,0 0 ,1
America de Nord 25,9 0,8
Asia de Est 71 ,4 1,1
Asia de Sud 72,3 1,5
Europa 28,4 - 0,6
Oceania 28,9 1,8
U.R.S.S. 34,4 - 0 ,5

Dacă datele din tabelul nr. 58 se compară cu cele 
privind urbanizarea (tabelul nr. 55') se pot aprecia schim
bările mari care s-au produs in epoca contemporană în 
ce priveşte populaţia rurală: ritm modest de creştere pe 
glob, ritm negativ pentru regiunile dezvoltate, scăderea 
proporţiei populaţiei rurale pretutindeni. Unele mari 
regiuni au încă o proporţie ridicată a populaţiei rurale 
(Asia de Sud, Asia de Est şi Africa); America Latină, 
care a făcut progrese mari pe calea urbanizării, are o pro
porţie a populaţiei rurale apropiată de cea observată în 
regiunile dezvoltate.

Dacă de la marile regiuni (8) trecem la regiuni (24) 
situaţia se prezintă ceva mai diferenţiat. Eatele cele mai 
rapide de creştere a populaţiei rurale se întregistrează în 
Africa de Yest (2,4%), Africa de Est (2,4%), Asia de Sud 
meridională (1,6%), in ţările arabe (1,5%). In America 
de Sud temperată, ritmul de creştere a populaţiei rurale 
a fost negativ (—0,84%), ca şi în America de Sud tropi
cală (—0,45%). Europa de Nord are ritmul negativ cel
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mai ridicat al populaţiei rurale : —1,29%. Procesul se va 
continua în anii ce urmează, cu consecinţe care pun pro
bleme mari factorilor de decizie, planificatorilor, econo
miştilor, din fiecare ţară.

4. Migraţia sat-oraş

S-a făcut observaţia că oraşul nu a putut să ia fiinţă 
şi apoi să se dezvolte fără să se „inventeze” migrantul. în  
prezent, dintre cele trei surse ale creşterii urbane — exce
dentul natural propriu, imigraţia netă şi reclasificarea 
localităţilor — cea mai importantă este imigraţia netă 
(soldul mişcării migratoriu de la sat la oraş). în  modelele 
de tip gravitaţional, între localitatea de origine şi locali
tatea de sosire — în cazul nostru, între sat şi oraş — există 
o relaţie desemnată cu expresia de „atracţie şi respingere” 
(„pull-and-pusb”). Persoana care migrează de la sat la 
oraş poate avea motivaţii economice, în primul rînd, 
dar şi altele de natură diferită. Migraţia internă — ca şi 
cea internaţională — este selectivă faţă de caracteristici 
cum sînt sexul, vîrsta, gradul de instruire. Din păcate, 
sursele statistice — mai sărace decît în cazul statisticii 
stării civile — nu sînt comparabile pe plan internaţional. 
Se recurge aşadar la informaţiile furnizate de recensămin
tele populaţiei („locul de naştere” şi „domiciliul actual”), 
dar nici această sursă nu este scutită de lipsuri. De aceea 
analizele se fac pentru un număr limitat de ţări.

într-un studiu al O.în.U. 7 sînt luate în considerare 20 
de ţări dezvoltate şi 37 de ţări mai puţin dezvoltate. Con
statările au un caracter general privind’rata imigraţiei nete, 
repartiţia pe sexe şi vîrste a fluxurilor migratorii.

Printre aceste constatări este modelul după vîrsta a 
imigraţiei nete : ea creşte pînă la vîrsta de 15—20 de ani, 
după care scade. Proporţia copiilor şi tinerilor antrenaţi 
în migraţie este — paradoxal — mare, în special în Africa. 
Raportul de masculinitate variază foarte m ult: în unele 
ţări predomină persoanele de sex masculin, în altele — 
cele de sex feminin. în  orice caz, migraţia internă este un 
proces complex, cu multe determinări şi consecinţe. De

7 O.N.U., World Population Trends and Policies 1987, Monitoring 
Report („Population Studies”, No. 103), New York, 1988, pp. 190 —20 .
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aceea O.îl.TT. recomandă ca migraţia să fie studiată mai 
aprofundat, îmbogăţind în primul rînd sursele statistice.

în  încheiere, vom reveni la afirmaţia făcută la începu
tul capitolului. Problema populaţiei urbane şi a celei rurale 
este relevantă — pentru demografie sub raportul carac
terului diferenţial al unor fenomene cum sînt natalitatea, 
mortalitatea, nupţialitatea. Astfel, gradul (nivelul) de 
urbanizare, într-o analiză sincronică şi diacronică, poate 
servi ca variabilă explicativă — alături de alte variabile — 
şi să ne ajute la înţelegerea problemelor demografice con
temporane. Oraşul şi deci populaţia urbană au jucat un 
rol de avangardă în tranziţia demografică : modelele cul
turale, inclusiv comportamentele demografice, elaborate 
de populaţia urbană s-au răspîndit în sinul populaţiei rura
le, evident cu un decalaj. Mai mult, oraşele se diferenţiază 
demografic şi după mărimea lor, în aşa fel încît mai corect 
este să ne imaginăm un „continuum” de la oraşul cel mai 
mare — metropola — pînă la aşezarea rurală cea mai 
modestă.

Problemele sînt mult mai multe, de aceea de ele se 
ocupă sociologia, istoria, antropologia, ecologia, geografia 
şi alte ştiinţe; rezultatele cercetărilor acestor ştiinţe pre
zintă o mare importanţă pentru demografie.
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CAPITOLUL X

P O P U L A Ţ IA  A C T IV Ă

Populaţia totală se prezintă ca un agregat, cu structuri 
constituite după anumite caracteristici. Dacă această 
caracteristică este una demografică, vom distinge două 
subpopulaţii definite după sex — populaţia masculină 
şi populaţia feminină — şi mai multe subpopulaţii definite 
după vîrstă — pe clase de ani de vîrstă sau pe grupe mari 
de vîrstă (populaţie tînără, adultă şi vîrstnică). Dar 
populaţia poate fi decupată şi după alte caracteristici : 
economice, sociale, nivel de instruire, drept care vom 
avea noi subpopulaţii. Am cunoscut, în Capitolul IX, 
populaţia urbană şi rurală, constituite după criteriul habi
tatului. Dacă luăm criteriul economic, vom obţine populaţia 
activă (mai exact: populaţia activă economic) şi populaţia 
inactivă. Este, fără îndoială, cea mai importantă împăr
ţire a populaţiei, pentru raţiunile ce vor fi expuse în con
tinuare.

într-adevăr, din punct de vedere al participării la 
activitatea economică — producţia materială, crearea de 
servicii, în general, activitatea de făurire a bunuri lor nece
sare funcţionării societăţii — oamenii sînt producători; 
ei constituie o parte din populaţie. Populaţia însă, în 
ansamblul ei, este compusă din consumatori. Prima cate
gorie ar constitui populaţia activă sau forţa de muncă, 
noţiuni în general sinonime ş a doua categorie este numai 
consumatoare — fără să fie deci producătoare — repre- 
zentînd deci populaţia inactivă. în  ciuda delimitării intui
tive clare a celor două subpopulaţii, în practică acest cri
teriu este insuficient. Stabilirea populaţiei active şi a celei 
inactive, de obicei — cu prilejul recensămintelor populaţiei, 
cere mai multe caracteristici, mai multe precizări pentru 
încadrarea fiecărei persoane în cele două subpopulaţii.
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Vom ajunge şi aici — ca la populaţia urbană şi cea rurală 
— la o definiţie naţională, impusă nu numai de criterii eco
nomice, dar şi de criterii legislative care precizează limi
tele de vîrstă pentru intrarea în activitate şi pentru ieşirea 
din activitate (pensionare). Pentru analize comparative 
internaţionale avem nevoie însă de o definiţie unică. O 
asemenea definiţie este elaborată de Biroul Internaţional 
al Muncii şi folosită în toate studiile O.Is.U. Ea este reco
mandată tuturor statelor membre ale O.N.U., fiind folo
sită paralel cu definiţia naţională.

Populaţia activă economic este numărul total al per
soanelor care au ocupaţie („employed”) şi al persoanelor 
care nu au ocupaţiex. ,,Ea include — se spune mai departe 
în definiţia O.N.tJ. — pe cei ce folosesc forţa de muncă 
(«employers»), persoanele care lucrează pe cont propriu, 
lucrătorii salariaţi, membrii de familie neretribuiţi, membrii 
cooperativelor de producţie şi membrii forţelor armate”.
Se precizează că populaţia activă economic se mai numeşte 
forţa de muncă. Spre deosebire de definiţiile naţionale în 
care se precizează vîrsta la intrare în populaţia activă, 
stabilită de legislaţia muncii, în lucrările O.N.U. limita 
inferioară este stabilită la vîrsta de 10 ani. Cea superioară 
este deschisă, deoarece sint persoane active pînă la vîrste 
înaintate de 70 sau 75 de ani, deşi legislaţia naţională a 
muncii defineşte vîrsta de pensionare.

Vom reţine deci că populaţia activă este o parte din 
populaţia totală; cealaltă parte fiind populaţia inactivă. 
Ea are deci o condiţionare demografică; mărimea ei este 
determinată de numărul populaţiei totale şi de repartiţia 
acesteia pe vîrste. La rîndul său, populaţia totală este 
funcţie de numărul născuţilor-vii şi de numărul deceselor, 
adică de regimul de natalitate şi de mortalitate.Migraţia 
internaţională este şi ea un factor — pentru populaţia. 
de tip deschis — care influenţează numărul şi structura i 
populaţiei. în ultima analiză, sistemul demografic pune la j 
dispoziţia sistemului economic resursa de forţă de muncă. ] 
Aceasta reprezintă un număr, o structură pe sexe şi vîrste, j 
cu un anumit nivel de instruire şi cu o calificare. Să con
venim să numim această resursă oferta de forţă de muncă. 
Sistemul economic pune la dispoziţie un număr de locuri 
de muncă, fixînd condiţiile necesare pentru ocuparea lor.

Jîn sensul că nu au loc de muncă.
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Bste deci aşa-numita cerere de forţă de muncă. Ea este 
determinată de structura economiei naţionale, de gradul 
de Înzestrare a locurilor de muncă etc. între oferta demo
grafică şi cererea de forţă de muncă nu este întotdeauna 
o concordanţă deplină; există de asemenea şomaj. Ou 
aceasta se ocupă teoria creşterii economice şi a folosirii 
forţei de muncă, care nu poate fi tratată aici. Dar gradul 
în care populaţia este activă se numeşte rata de partici
pare a forţei de muncă la activitate („labour force partici
pation rate”), simplificat rata de activitate.

Rata de activitate, după sex şi vîrstă, este proporţia 
populaţiei active, exprimată în procente în totalul populaţi
ei. Yom distinge deci ratele de activitate masculine şi 
feminine, exprimînd condiţionarea economică. Cit priveşte 
rata de activitate pentru populaţia totală ea este, pur şi 
simplu, — după O.N.U. — proporţia populaţiei active de 
la 10 ani pînă la vîrsta limită, în populaţia totală 2.

Pentru corecta înţelegere a populaţiei active pe glob, 
regiuni şi ţări, trebuie să avem în vedere deci caracteristicile 
condiţionării demografice a acesteia, pe de o parte, şi ale 
condiţionării economice, pe de altă parte. Ne vom întreba 
de ce intr-o ţară în curs de dezvoltare rata de activitate 
feminină pentru populaţia totală este de 4—8%, iar într-o 
ţară dezvoltată este de 35—40%. Numai cunoaşterea 
realităţilor demografice şi economice din fiecare ţară ne 
poate da răspuns. Pentru ilustrarea celor mai sus arătate 
dăm mai jos piramida pe sexe şi vîrstă a populaţiei active 
şi inactive a unei ţări europene din anii 1960—1970.

în acest exemplu, rata totală de activitate masculină 
este de circa 60%, iar cea de activitate feminină, de 48%, 
ambele vădind deci o participare ridicată la activitatea 
economică. Se poate de asemenea reţine din fig. 47 pro
porţia populaţiei active în fiecare grupă de vîrstă. Eatele 
de activitate cresc cu vîrsta, apoi încep să descrească la 
vîrstele înaintate. La populaţia masculină, aceste rate 
suit foarte înalte : aproximativ de 90—98% la grupele de 
vîrstă de la 25 de ani pînă la circa 60 de ani. Această 
situaţie nu ar trebui să ne surprindă, deoarece bărbaţii 
în vîrstă de muncă sînt ocupaţi aproape în totalitate, 
practic, în fiecare ţară. Eatele de activitate feminină au o

* Definiţiile naţionale stnt mult mai restrictive ţi mai detaliate.
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Fig. 47. Populaţia activă si inactivă după sex şi vlrstă a unei ţări 
Europa (1960-1970).

din |

1. Rata totală de activitate masculină şi feminină

în  anul 1985 numărul populaţiei mondiale a fost del 
4 836 645 000 de persoane ; numărul populaţiei masculine,! 
de 2 433 824 000 şi al populaţiei feminine, de 2 402 821 000. j 
Numărul populaţiei active masculine a fost de 1373 407 000, J
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iar al populaţiei active feminine, de 790 048 000. Rezultă 
că rata totală de activitate masculină a fost de 56,4%, 
iar cea de activitate feminină de 32,9%. Aşadar, numărul 
persoanelor active în populaţia mondială a fost de 
2 163 455 000 sau o proporţie de 44,7%. Pe cele 8 mari 
regiuni, rata totală de activitate variază sensibil.

Tabelul nr. 59

Ratele de activitate ( %) pe glob ş i m arile regiuni (1985)

Mari regiuni
Rata de activitate (%)

Masculină Feminină

MONDIAL 56,4 32,9
Regiuni dezvoltate 
Regiuni mai puţin

58,3 39,0

dezvoltate 55 ,8 30,8
1 Africa 53,4 26,8
2 America Latină 50,8 18,5
3 America de Nord 59,1 39,7
4 Asia de Est 63 ,5 49,4
5 Asia de Sud 53 ,5 21 ,2
6 Europa 57,9 34,7
7 Oceania 57,1 33,8
8 U.R.S.S. 56,3 47,1

Prima constatare este aceea că rata de activitate mas
culină cunoaşte variaţii relativ restrînse pe regiuni. Am 
mai spus, bărbaţii în vîrstă de muncă sînt ocupaţi, în gene
ral, pretutindeni, indiferent de gradul de dezvoltare al 
ţării respective. Valoarea maximă a ratei de activitate 
masculine este de 63,5% (Asia de Est), iar minima este 
de 50,4% (Africa). Diferenţa este de circa 13%. Mai tre
buie avut în vedere modul de calcul al ratei totale de acti
vitate : raportîndu-se numărul populaţiei active de la 10 
ani în sus la numărul populaţiei totale, va rezulta o rată 
mai mică pentru ţările în care populaţia tînără deţine o 
pondere mare, şi invers. Aşa se explică că Africa, avînd o 
populaţie tînără, are o rată de activitate masculină mai 
redusă decît Europa, unde ponderea populaţiei tinere 
este mult mai redusă. Chiar dacă luăm ratele de activitate 
masculină pe cele 151 de ţări, diferenţele sînt cuprinse 
între 40% (Iordania) şi circa 65% (Elveţia), deci o ampli-
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tudine de 25%. încă o dată, explicaţia este, în general, 
de natură demografică şi ţine de modul de calcul al indi
celui respectiv.

Cu totul alta este situaţia populaţiei active feminine, 
în primul rînd, rata este mai redusă decît rata de activitate 
masculină. Pe marile regiuni ea este cuprinsă între 18,5% 
(America Latină) şi 49,4% (Asia de Est), adică amplitu
dinea este de 31%. Dacă însă luăm cele 151 de ţări, varia
ţia se întinde de la 4% (Algeria) şi 52—53% (China şi 
Mozambie). Amplitudinea devine 50%. Or, în acest caz 
factorii demografici şi modul de calcul al ratei de activi
tate feminine nu explică decît parţial situaţia. Gradul de 
participare a populaţiei feminine la activitatea economică 
este determinat în mare măsură de factori culturali — 
statutul femeii, tradiţie, religie — ceea ce ne obligă să 
facem o analiză mai aprofundată a problemei. Remarcăm 
deocamdată că rata de activitate feminină în regiunile 
mai puţin dezvoltate este mai redusă decît în regiunile 
dezvoltate, că în U.R.S.S., Europa de Nord şi America

ZO. 1

de Bord ea oscilează între 35—47%, în schimb în America
18,5% ŞiLatină şi Asia de Sud ea este foarte redusă 

respectiv 21%.
Întrucît rata de activitate masculină este mai mică, 

în regiunile mai puţin dezvoltate (55,8%), decît în regiu
nile dezvoltate (58,3%), s-ar crea impresia că gradul de 
participare a populaţiei masculine din regiunile în. curs de 
dezvoltare ar fi mai redus decît în regiunile dezvoltate. 
Dacă recurgem la un alt indice care nu este influenţat 
de structura pe vîrste, situaţia se schimbă. Acest indice 
este numărul de ani-bruţi în activitate şi se calculează— 
ca şi în rata totală de fertilitate — prin însumarea ratelor 
de activitate pe vîrstă. Pentru regiunile dezvoltate vom 
obţine 42,3 ani de viaţă activă (fără luarea în considerare 
a efectului mortalităţii) în timp ce valoarea respectivă pen
tru regiunile mai puţin dezvoltate este de 47,7 ani 
Pentru populaţia feminină acest indice este de 29 ani, 
(regiunile dezvoltate) şi 24 ani (regiunile mai puţin dez- 3

3 Indicii cei mai exacţi se obţin prin întocmirea unei tabele de activi
tate în optică probabilistă în care ratele de activitate pe vîrste se combină 
cu probabilităţile de supravieţuire. Se obţine astfel — printre altele — spe
ranţa de viaţă activă şi inactivă, la naştere şi la alte vîrste, precum şi alţj 
indici. Există asemenea tabele pentru un număr limitat de ţări.
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voltate). Diferenţa este în defavoarea regiunilor mai puţin 
dezvoltate, spre deosebire de situaţia populaţiei active 
masculine din aceste regiuni.

2. Ratele de activitate feminină după vîrstă

Dacă rata generală de activitate — masculină sau femi
nină — ne dă o indicaţie vagă asupra gradului de partici
pare a populaţiei la activitatea economică, în schimb 
ratele de activitate după vîrstă ne dezvăluie o serie de 
particularităţi din cele mai interesante. Un set de ase
menea rate se constituie, în ultima analiză, într-o adevă
rată radiografie social-economi că a ţării respective, a 
raporturilor ce leagă sistemul demografic de sistemul 
economic. Yom prezenta mai întîi imaginea ratelor spe
cifice pentru populaţia masculină la nivelul general al 
regiunilor dezvoltate şi al regiunilor mai puţin dezvoltate.

R a ta  de a c t iv ita te  ( î i )

D'g. 48. Curba ratelor de activitate a populaţiei masculine din regiunile 
dezvoltate şi regiunile mai puţin dezvoltate (1985).

Se remarcă că la vîrstele de 10—20 de ani şi de la 
55—60 ani în sus ratele de activitate sînt mult mai reduse ca 
*a grupele de 20—55 (60) de ani. Prima extremă este cea
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a vîrstei de intrare a persoanelor în viaţa activă, fixată de* 
obicei prin legislaţia muncii. Odată cu vîrsta gradul de 
participare a populaţiei la munca socială creşte, în aşa fel 
incit la vîrstele de 25—55 de ani valorile se apropie de 
100%, adică practic toate persoanele din aceste grupe fac 
parte din populaţia activă. După 55 (60) ani participarea 
la viaţa activă se diminuează, îneetînd apoi pe la vîrsta 
de 70 de ani. A doua extremă este deci a vîrstei de ieşire 
din viaţa activă, determinată în mare măsură de legisla
ţia muncii care prevede vîrsta de pensionare, adică de 
încetarea activităţii. Or, ambele aceste vîrste pot fi acce
lerate sau întîrziate. Vîrsta de intrare este influenţată de 
durata şcolarizării — elevii şi studenţii nu fac parte din 
populaţia activă, decît ca excepţii — şi de mărimea efec
tivelor şcolare. De aceea în ţările dezvoltate ratele de 
activitate la vîrstele de 15—20 ani sînt mai mici decît în 
ţările mai puţin dezvoltate. Vîrsta la ieşirea din activitate 
poate fi scurtată, dacă sistemul de pensii este în avantajul 
persoanelor respective, în sensul că pensia nu este cu mult 
mai mică decît salariul avut ca persoană activă. Ea însă 
poate fi întîrziată pentru o serie de raţiuni economice, şi \ 
nu numai. în  ansamblu, curbele de activitate din fig. 48 
ne arată că în regiunile mai puţin dezvoltate ele sînt cu 
ceva mai mari decît în regiunile dezvoltate.

Tabelul nr . 60

Ratele de activitate după vlrstă ale populaţiei masculine din regiunile  
dezvoltate şi cele m ai p u ţin  dezvoltate (1985)

Grupa de 
vlrste

Regiuni Regiuni

Dezvol
tate

Mai puţin 
dezvoltate

Grupa de 
vîrste D ezvol

tate
Mai puţin 
dezvoltate

10 ani şi peste 58,3 55 ,9 40—44 ani 96 ,41 
94 ,4

97,5
10—14 ani 0,20 20 ,8 45—49 ani 96 ,5
15 — 19 ani 42 ,9 62,1 50—54 ani 90,1 92,8
20—24 ani 84,0 89 ,6 55 — 59 ani 80,7 96,9
25—29 ani 95 ,3 96 ,4 60—64 ani 51 ,5 72 ,0
30—34 ani 
35—39 ani

97,3 
97 ,2

97,7
97,9

65 şi peste 15,6 44 ,8

Rata totală de activitate — mai ridicată în regiunile j 
dezvoltate — se explică prin structura populaţiei după j 
vîrstă. Cu particularităţile semnalate anterior, curbele dej
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activitate ale regiunilor dezvoltate şi ale regiunilor mai 
puţin dezvoltate sînt foarte asemănătoare. Ou totul alta 
este situaţia curbelor de activitate a populaţiei feminine.

K ala  de aciiY itjgle f â )
Spi]

Fig. 49. Curba ratelor de activitate a populaţiei active feminine din regiunile 
dezvoltate şi regiunile mai puţin dezvoltate (1985).

La toate vîrstele, ratele de activitate a populaţiei femi
nine sînt mai mici decît ale populaţiei masculine. Partici
parea femeii la activitatea economică în regiunile mai puţin 
dezvoltate este mai redusă decît în regiunile dezvoltate 4. 
Se mai adaugă o particularitate : vîrsta timpurie de intrare 
a femeilor în activitate şi mai tîrzie la ieşirea din activitate.

Din tabelul nr. 59 aflăm că rata totală de activitate 
a populaţiei feminine variază semnificativ pe cele 8 mari 
regiuni. Dacă detaliem pe cele 24 de regiuni obţinem un 
tablou mai diferenţiat (tabelul nr. 61), capabil să ne ajute 
la înţelegerea acestor particularităţi.

4 Pentru a preveni o falsă imagine vom reaminti că munca femeii In 
gospodăria casnică, inclusiv in gospodăria agricolă proprie, nu este con
siderată, potrivit metodologiei O.N.U. şi metodologiilor naţionale, drept 
participare la activitatea economică, înţeleasă în afara menajului sau că
minului familial şi ca atare femeile respective intră în categoria populaţiei 
inactive, deşi munca pe care o prestează este de mare volum şi cu o impor
tantă durată din timpul zilei.

219
V.TREBICI



chi

'S
tí
© « «

.2
'S)o

P
i-i0)

<0O
N

*N

tí c tCÖ p -i-> CS
P p

1
P

>  
-Ö

4~>
to

a
o
z

p
pC/D

to<u
►>

o
z

£h

1
¿0 CO Cu

P
o

P
o

P
(1)

P
i

.2 p p
*N<D

P
0)

P CS
Ph

CS
P i

CS
P i

CS

P i
"es

*N<Ü
P

<D
P

CS CS o of-l oÍH of- to cti Uu
"co ’Ec p p p s P 'S

.55
E

•S
Q*

tí

^ h - r i ^ l O l ^ l ß l O C O H

r'oocooo-^n'tf^ooh'
' T i r - i ' i J ' e O C ' I C O n c O T - l ’i f

< <; uj tí tí tí < I
CO
tí

iCCDtNCOCJC'HĈCÔ
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Ratele eele mai înalte de activitate feminină carac
terizează populaţia Asiei de Est (China, Japonia), a 
U.R.S.S. şi Europei de Est, cunoscute prin politicile lor 
de ocupare deplină a forţei de muncă, inclusiv a celei 
feminine. Urmează celelaite regiuni dezvoltate în care 
rata este cuprinsă între 33,5% (Australia — Noua Zeelan- 
dă) şi America de Nord (S.U.A., Canada), au aproape 
40%. în  general, sub acest aspect ţările dezvoltate se 
caracterizează printr-o certă omogenitate.

Cînd trecem însă la regiunile mai puţin dezvoltate ne 
frapează marea lor diversitate. De la un maximum de 
49,4% (Asia de Est) evantaiul ajunge la valori de 18% 
(unele regiuni din America Latină) şi chiar 8,2% (Africa 
de Nord). Sînt deci în joc şi alţi factori decît cei economici 
care creează această diversitate. Tocmai aceste regiuni 
le vom examina mai atent, pe baza ratelor de activitate 
după vîrstă. Mai exact, ne vom referi la America Latină, 
la Asia de Sud meridională şi Asia de Sud-Vest, precum 
şi la ţările arabe, în speranţa că vom ajunge să definim 
tipologii. Vom examina însă şi regiuni dezvoltate unde 
vom întîlni de asemenea particularităţi. Pe această bază 
vor putea fi avansate unele explicaţii în vederea înţele
gerii diversităţii amintite, printre care cele referitoare 
la statutul femeii, gradul de urbanizare, proporţia femeilor 
ocupate în agricultură, nivelul de instruire, asociindu-le 
în final cu indicii demografici ai fertilităţii şi mortalităţii. 
De la regiuni vom trece la grupe de ţări, modalitate care 
ne va permite să înţelegem mai bine lucrurile.

Această regiune are o rată redusă de activitate (17,4%), 
cuprinde „giganţi demografici” (India, Bangladesh, Pakis
tan), deţinînd mai mult de o cincime a populaţiei mondiale 
(21,8%). Caracteristic este faptul că ratele specifice de 
activitate feminină nu ajung decît arareori să depăşească 
cifra de 30% ; marea majoritate a femeilor fac parte din 
populaţia inactivă. Nivelul de dezvoltare, structura sec
torială a economiei naţionale dar şi factori culturali — 
tradiţia, modelele culturale — ar putea explica această 
situaţie. De fapt, analiza ratelor de activitate feminină ne 
interesează, în acest capitol, numai în relaţie cu particulari
tăţile fenomenelor demografice. Yîrsta la intrare în populaţia 
activă este influenţată — am mai spus — de sistemul de 
instruire. Dar, factori cum sînt nupţialitatea şi fertilitatea, 
starea civilă a femeilor sînt direct legaţi de tipul curbei
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ratelor de activitate. O nupţialitate precoce — cazul In
diei 5 — are impact direct asupra vîrstei de intrare în siste
mul şcolar şi în populaţia activă. Naşterea primului copil 
şi a celorlalţi copii modifică curba ratelor de activitate.

Raia de activitateC%)

meridională (1985).

în  ultima analiză, există o corelaţie între ciclul de viaţă 
familială şi tipul ratelor de activitate. După aducerea pe 
lume a copiilor, perioadă în care femeia rămîne în populaţia 
inactivă, aceasta poate intra în activitate pentru un număr 
de ani, aşa cum arată experienţa unor ţări dezvoltate. 
Vîrsta la prima căsătorie şi vîrsta mamelor la naşterea 
copiilor lor au deci legătură cu tipologia ratelor de activi
tate feminină.

Tipul indian (21%) este caracteristic şi Indoneziei dar 
este precedat de Bangladesh (1%) şi Pakistan (7,1%).

5 A se vedea : Populalion Headliners, Economic and Social Commission 
lor Asia and the Pacific, No. 168, March 1989, în care subtitlul „Căsătoriile 
dintre copii deplînse Intr-un raport”, se arată că una din cauzele creşterii 
populaţiei In India se datorează căsătoriilor intre copii, în ciuda dispoziţii
lor legale, care stabilesc vîrsta legală la căsătorie la 18 ani (fete) şi 17 ani 
(băieţi); există peste 10 000 000 de căsătorii între copii. în regiunile rurale 
46 % din numărul total al fetelor slnt căsătorite Înainte de vîrsta de 13 ani.
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Pentru tipul latino-american, am luat situaţia din Ame
rica de Sud tropicală (4,6% din populaţia mondială), cu o 
rată de activitate feminină de 18,0%, avînd în compo
nenţa sa un „gigant demografic” : Brazilia. Intrarea în

R ata  de activitate (%)

Fig. 51. Curba ratelor de activitate a populaţiei leminine din America de 
Sud tropicală (1985).

populaţia activă se face de timpuriu, după un maximum 
la vîrsta de 20—24 ani, ratele de activitate încep să se 
diminueze rapid. Alături de factorul economic trebuie 
invocat şi cel cultural — tradiţii, religia — care determină 
o participare relativ redusă a femeilor la activitate. Să 
reamintim că demografia a pus de multă vreme în evidenţă 
— ca legităţi generale — că fertilitatea este mai înaltă în 
rîndul femeilor casnice, deci inactive, al acelora care au 
un nivel de şcolarizare mai redus, al femeilor din populaţia 
rurală şi al celor care au ca ocupaţie agricultura.

O situaţie cu totul aparte întîlnim în ţările arabe, drept 
care vom vorbi de tipul („pattem”) arab. în  lucrările 
O.N.U., de multă vreme, ţările arabe din Asia şi din Africa, 
sînt tratate ca o grupă separată, nu numai pentru faptul 
că aceste ţări — 22 la număr — deţin 4% din populaţia
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mondială, ci şi din camă că fenomenele demografice 
fertilitatea, mortalitatea, structura pe vîrste a populaţiei 
le conferă acestor ţări o fizionomie aparte.

Rc^ade activitate (%)tOO]
90-,

8t)i
|

*>•
60-1

Fig. 52. Curba ratelor de activitate a populaţiei feminine din Africa de
Nord (1985).

La nivel de regiune, sînt ratele cele mai scăzute. Doar 
la grupa de vîrsta de 20—24 ani participarea femeilor este 
ceva mai ridicată (25%). Faptul că tipul arab este comun 
nu numai ţărilor arabe din Africa de Nord (Algeria, Egipt, 
Libia, Maroc, Sudan şi Tunisia), dar şi ţărilor arabe din 
Asia de Sud-Vest, precum şi Mauritaniei, ţări ce se deose- 
besc sub numeroase aspecte — economic, în primul rînd. 
ltămîne deci ca factor determinant — cum observă 
sociologii, antropologii şi demografii specialişti în proble
mă — apartenenţa la aceeaşi religie şi la acelaşi model 
cultural. Se remarcă însă că acest factor începe să se 
schimbe, ceea ce influenţează deja tipul amintit de activi- ; 
tate în unele ţări în curs de modernizare.

Vom reţine că tranziţia, proces cu mai multe faţete, 
poate însemna — printre altele — o tranziţie avansată a 
mortalităţii, dar o tranziţie întîrziată a fertilităţii, situaţie j 
tipică pentru ţările arabe.
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Pentru ţările dezvoltate, vom distinge două tipuri de 
activitate feminină: tipul vest-european şi tipul
est-european.

Rata de acMv^ate C=) «v;

Fig. 53 Curba ratelor de activitate a populaţie feminine din Europa de 
Est şi Europa de Vest (1985).

Tipul Europei de Est, comun şi U.R.S.S., dar şi altor 
ţări est-eurepene, se caracterizează printr-un grad înalt de 
ocupare a forţei de muncă feminine, cu singurele par
ticularităţi la vîrsta de intrare în populaţia activă şi de 
părăsire a acesteia, determinate de legislaţia muncii. în  
ce măsură această situaţie este legată de nupţialitate şi de 
fertilitate, ea a făcut materia multor analize, constituind 
totodată obiective ale politicii demografice, de care ne 
vom ocupa mai tîrziu.

Tipul vest-european se caracterizează printr-o rată 
generală feminină relativ ridicată (aproape 34%), cu un 
maximum la grupa de vîrstă de 20—24 ani. în linii gene
rale, rata de participare a femeilor este ridicată pînă la 
căsătorie şi naşterea primului copil, după care urmează o 
retragere temporară din activitate. Sistemul şcolar şi 
legislaţia muncii îşi pun şi aici pecetea pe vîrsta de intrare 
în populaţia activă şi de părăsire a acesteia. Legătura 
dintre tipul de activitate feminină vest-european şi unele

16 — C. 600
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fenomene demografice se poate vedea din curbele de â  
tivitate feminină a Franţei, pentru anii 1950 şi 1985. 
Ţara este cunoscută şi prin politica sa pronatalistă, apli
cată cu consecvenţă.

Rata de activitate fc)

Fig. 54. Curba ratelor de activitate a populaţiei feminine din Franţa, 1950
şi 1985.

Amprenta demografică asupra tipului de activitate 
economică este evidentă în curba anului 1950. O intrare : 
rapidă şi masivă în activitate, cu un maximum la grupa 
de vîrstă 20—24 ani. După căsătorie o mare parte din 
femei se retrag din activitate pentru a se ocupa de copiii lor. 
După cîţiva ani are loc fenomenul de reîntoarcere în 
populaţia activă, la niveluri relativ ridicate, piuă la 
vîrsta de 60 — 64 ani. Franţa din anii ’50 se afla într-o 
fază de creştere a natalităţii („baby-boom”), cu o politică 
din cele mai active de stimulare a natalităţii şi de ocrotire 
a familiilor cu mulţi copii. Alături de conjunctura demo
grafică trebuie avută în vedere situaţia economică, a 
locurilor de muncă disponibile, a nivelului veniturilor cu
plurilor etc. Curba din 1985 se deosebeşte din multe puncte 
de vedere de cea din 1950. Gradul de ocupare este mai ridi-; 
cat j vîrsta de intrare în populaţia activă este intîrziată,fl
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în schimb cea de ieşire din populaţia activă este mai tim s 
purie. Pentru analiza acestei situaţii, va trebui să se ţin^ 
seama nu numai de factorul economic ci şi de tendinţa 
scăderii fertilităţii survenită după anul 1965.

încă o dată, numai o analiză complexă demo-economich 
ne poate ajuta la înţelegerea fenomenelor amintite. Tipm 
de activitate feminină se dovedeşte un instrument ip 
dispensabil. Tipologii mai diferenţiate se pot obţine di*, 
analiza curbelor de activitate feminină pe ţări.

Tabelul nr. ®
*

Repartiţia ţărilor lumii (151) după raia de activitate feminină (1985)

Grupă după 
rata de 
activitate 

<%>

Numă
rul

ţărior

Regiunea

Ţările
arabe

Ame
rica

Latină

Africa 
(fără ţă
rile ara

be)

Asia
de

Est

Asia 
de Sud 
(fără 
ţările 
arabe)

Ocea
nia

Ţări
dez

volta

MONDIAL 151 18 29 43 5 21 2 33
4 -  7,9 11 8 — — — 32 — —
8 -1 1  ,9 11 4 4 1 — 2 — —

12 -1 5  ,9 16 6 6 2 — — 1 1
1 6 -1 9 ,9 15 — 10 2 — 1 — 2
20—23 ,9 10 — 2 3 — 4 — l
2 4 -2 7 ,9 14 — 1 6 1 o — 4
28-31  ,9 9 — — 4 — 3 — 2
32—35,9 17 — 1 8 — 2 — 6
3 6 -3 9  ,9 20 — 3 8 1 1 1 G
40—43 ,9 6 — i 1 2 1 1
4 4 -4 7 ,9 15 — i 3 — 2 — 9
48—51 ,9 5 — — 4 — — __ 1
5 2 -5 3 ,9 2 - — 1 i — —

\

Notă : Ţările dezvoltate cuprind : Europa, 
Australia şi Noua Zeelandă, Japonia.

Canada S .U .ry

Tipul arab al ratelor de activitate feminină este cl 
reprezentat: grupa aceasta cuprinde ţările cu rate înb^ 
4 şi 16%. Tipul latino-american are 23 de ţări cu rate cN 
activitate între 8 şi 24%. Africa prezintă o varietate 
situaţii, în care predomină ţările cu rate între 24 şi 40r* 
Asia des Est se caracterizează prin rate relativ ridicate, c 
mai înaltă revine Chinei.
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fenomene demografice se poate vedea din curbele de ac
tivitate feminină a Franţei, pentru anii 1950 şi 1985. 
Ţara este cunoscută şi prin politica sa pronatalistă, apli
cată cu consecvenţă.

Rata de activ ita te^ )
■»0 0-1.

ao

Fig. 54. Curba ratelor de activitate a populaţiei feminine din Franţa, 1950
şi 1985.

Amprenta demografică asupra tipului de activitate 
economică este evidentă în curba anului 1950. O intrare 
rapidă şi masivă în activitate, cu un maximum la grupa 
de vîrstă 20—24 ani. După căsătorie o mare parte din 
femei se retrag din activitate pentru a se ocupa de copiii lor. 
După cîţiva ani are loc fenomenul de reîntoarcere în 
populaţia activă, la niveluri relativ ridicate, piuă la 
vîrsta de 60 — 64 ani. Franţa din anii ’50 se afla într-o 
fază de creştere a natalităţii („baby-boom”), cu o politică 
din cele mai active de stimulare a natalităţii şi de ocrotire 
a familiilor cu mulţi copii. Alături de conjunctura demo
grafică trebuie avută în vedere situaţia economică, a 
locurilor de muncă disponibile, a nivelului veniturilor cu
plurilor etc. Curba din 1985 se deosebeşte din multe puncte 
de vedere de cea din 1950. Gradul de ocupare este mai ridi
cat ţ vîrsta de intrare în populaţia activă este întârziată,
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în schimb cea de ieşire din populaţia activă este mai tim
purie. Pentru analiza acestei situaţii, va trebui să se ţină 
seama nu numai de factorul economic ci şi de tendinţa 
scăderii fertilităţii survenită după anul 1965.

încă o dată, numai o analiză complexă demo-economică 
ne poate ajuta la înţelegerea fenomenelor amintite. Tipul 
de activitate feminină se dovedeşte un instrument in
dispensabil. Tipologii mai diferenţiate se pot obţine din 
analiza curbelor de activitate feminină pe ţări.

Tabelul nr. 62

Repartiţia ţărilor lumii ( 151) după raia de aclivilate feminină (1985)

Grupă după 
rata de 
activitate

(%)

Numă
rul

ţărior

Regiunea

Ţările
arabe

Ame
rica

Latină

Africa
(fără ţă
rile ara

be)

Asia
de

Est

Asia 
de Sud 
(fără 
ţările 
arabe)

Ocea
nia

Ţările
dez

voltate

MONDIAL 151 18 29 43 5 21 2 33
4 -  7,9 11 8 — — — 32 —
8—11 ,9 11 4 4 1 — 2 — —

12 — 15,9 16 6 6 2 — — 1 1
1 6 -1 9 ,9 15 — 10 2 — 1 2
20—23 ,9 10 — 2 3 — 4 — 1
2 4 -2 7 ,9 14 — 1 6 1 2 — 4
28-31  ,9 0 — — 4 — 3 — 2
3 2 -3 5 ,9 17 — 1 8 — 2 — 6
3 6 -3 9 ,9 20 — 3 8 1 1 1 6
40 - 4 3 ,9 6 — i 1 2 1 — 1
4 4 -4 7 ,9 15 — i .3 — 2 — 9
4 8 -5 1 ,9 5 — — 4 — — — 1
5 2 -5 3 ,9 2 - — 1 i — — —

Notă : Ţările dezvoltate cuprind : Europa, Canada şi S.U.A., 
Australia şi Noua Zeelandă, Japonia.

Tipul arab al ratelor de activitate feminină este clar 
reprezentat: grupa aceasta cuprinde ţările cu rate între 
4 şi 16%. Tipul latiuo-amsrican are 23 de ţări cu rate de 
activitate între 8 şi 24%. Africa prezintă o varietate de 
situaţii, in care predomină ţările cu rate între 24 şi 40%. 
Asia ilei Est se caracterizează prin rate relativ ridicate, cea 
mai înaltă revine Chinei.
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Tipul ţărilor dezvoltate, relativ omogen, are totuşi 
două particularităţi; un număr de 4 ţări au rate apropiate 
de cele ale Americii Latine (Malta, Spania, Irlanda şi 
Grecia), iar un număr de 10 ţări au rate ridicate de activi
tate, din care 6 sînt din Europa de Est şi U.E.S.S., cu o 
tipologie bine marcată.

Din ţările cu rate scăzute de activitate şi avînd popu
laţii mari fac parte : Bangladesh (4%), Afghanistan 
(4,9%), Pakistan (7,1%), Iran (9,9%). Cit despre ţările 
din Europa cu rate scăzute de activitate pot fi amintite ! 
Malta, Spania, Grecia, Irlanda, Italia (15,6% şi 24,7%). 
Pentru a vedea cit de întins este evantaiul tipologiei 
activităţii feminine prezentăm cazul a două ţări extreme.

Rata de activitate (%)
« D l

F ig. 55. Curba ratelor de activitate a populaţiei feminine din China şi
Algeria (1985).

Să amintim că aria deasupra curbei de activitate re
prezintă populaţia feminină inactivă. Se observă limpede 
cît de mare este proporţia femeilor inactive în Algeria şi 
cit de redusă este ea în cazul Chinei.
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3. Populaţia ocupată în agricultură

Preocupaţi în permanenţă de ideea găsirii unor factori 
extra demografici care ar putea influenţa fertilitatea, 
mortalitatea infantilă, speranţa de viaţă la naştere, vom 
examina succint gradul de ocupare a populaţiei în agricul
tură. Dar mai întîi o lămurire teoretică. în  evoluţia sa, 
omenirea a parcurs mai multe etape, marcate de revoluţii 
în ceea ce priveşte uneltele de muncă şi ocupaţiile oameni
lor. Trecerea de la vînătoaxe, culegerea de fructe şi pescuit 
la agricultură şi creşterea animalelor, numită şi revoluţia 
neolitică, a fost pi'ima. Din nomadă, populaţia a devenit 
sedentară, ocupaţia principală a devenit agricultura, au 
început să apară oraşele. Acest moment marchează începu
tul primei revoluţii sau tranziţii demografice. A doua 
etapă, începută la mijlocul secolului al XVIII-lea, este le
gată de revoluţia industrială şi revoluţia tehnico-ştiinţifică. 
începe cea de-a doua tranziţie demografică, neîncheiată 
încă în numeroase ţări în curs de dezvoltare. Ocupaţia 
în industrie se afirmă tot mai puternic; are loc procesul 
de urbanizare. Cea de-a doua revoluţie tehnico-ştiinţifică 
care se desfăşoară sub ochii noştri, determinînd tendinţe 
noi în dezvoltarea uneltelor de muncă — automatizare, 
robotizare — este cea de a treia fază. Ocupaţia predomi
nantă nu mai este industria, ca în faza maşinistă a acesteia, 
ci aceea ocupată cu ştiinţa, deservirea ştiinţifică, auto
matizarea ete., şi,evident, cu cea ocupată în sfera serviciilor. 
Se anunţă o a patra etapă, numită post-industrială, cu o 
modificare profundă a structurii ocupaţionale şi profesio
nale.

Or, ţările actuale se află în etape diferite ale evoluţiei 
descrise sumar mai sus. în cadrul unora, agricultura deţine 
încă o pondere foarte ridicată; în altele, ponderea indus
triei este mare, în sfîrşit, în cele mai dezvoltate, ponderea 
populaţiei ocupate în sfera serviciilor depăşeşte pe cea a 
populaţiei din industrie. Această situaţie a sugerat unor cer
cetători de a determina o structură a producţiei sociale pe 
sectoare mari, care să reproducă evoluţia din neolitic pînă 
astăzi. Astfel, economistul australian Colin Clark şi sociolo
gul francez Jean Fourastie au propus împărţirea economiei 
naţionale în trei sectoare : primar, euprinzînd în principal 
agricultura; secundar, avînd ca ramuri de bază industria 
şi construcţiile; terţiar, euprinzînd serviciile. Această
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grupare, cu unele particularităţi naţionale, se folo
seşte în analiza sincronică a ţărilor lumii. Astfel proce
dează şi experţii de la O.îv.U., tot aşa analizează şi spe
cialiştii din fiecare ţară. Pentru o tratare unitară pe plan 
internaţional, Biroul Internaţional al Muncii, în colaborare 
cu statele membre, a elaborat o clasificare standard inter
naţională® cu următoarele ramuri:

1. Agricultura, pescuitul, silvicultura.
2. Industriile extractive.
3. Industriile prelucrătoare.
4. Electricitate, gaze şi apă.
5. Construcţii.
6. Comerţul (cu ridicata şi cu amănuntul), restaurante, 

hoteluri.
7. Transporturile, antrepozitele şi comunicaţiile.
S. Bănci, asigurări, afaceri imobiliare, servicii prestate 

întreprinderilor.
9. Servicii prestate colectivităţii (servicii comunale), 

servicii sociale şi personale.
Populaţia activă este deei repartizată pe aceste ramuri 

care sînt apoi agregate în cele trei sectoare : primar (1); 
secundar (2—5) şi terţiar {Q—Q). Se mai preconizează con
stituirea unui nou sector, cel cuaternar. încadrarea în cele 
trei sectoare diferă de la o ţară la alta, cu diferenţe neesen
ţiale însă.

Această structură a populaţiei active sau ocupate arată 
nivelul de dezvoltare la care a ajuns o ţară în prezent. 
De pildă în Burundi, proporţia populaţiei ocupate în agri
cultură este de 92 % din populaţia activă ; în Marea Brita- 
nie, această proporţie este de 2%. Acestea sînt extremele, 
în  mod corespunzător, variază şi proporţia populaţiei 
ocupate în secundar şi în terţiar. în cazul Marii Britanii 
repartiţia în anul 1987 a populaţiei active este următoarea 
(după „Anuarul B.I.T.”, p. 126).

I Primar 2,0%.

„Anuarul B.I.T.” mai precizează că proporţia persoane
lor neocupate („imemploved”) este de 10,5%, iar a forţe- 6

6 Y e a rb o o k  o f  L a b o u r  S ta t is l ic s  (Annuaire des statistiques du travail), 
1988, International Labour Office,' Geneva.

II Secundar
III Terţiar 
Total

37,3%.
60,7%.

100,0%
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lor armate de 1,1% în raport cu populaţia activă. De ce 
ne ocupăm de această problemă aici1? Dacă în decursul 
timpului se constată o simetrie între evoluţia social-econo- 
mică şi tranziţia demografică, atunci ceea’ ce este valabil 
pentru diacronic se aplică şi la sincronic. Astfel, în ţările 
în care ponderea populaţiei în agricultură este mare, rata 
totală de fertilitate — ceteris paribus — va fi înaltă, iar 
speranţa de viaţă la naştere este scăzută. într-un fel, pe 
plan social-economic se aplică principiul clasic potrivit 
căruia ontogeneza repetă filogeneza. Şi invers : într-o 
ţară în care proporţia populaţiei active din agricultură 
este foarte scăzută, iar cea din sectorul terţiar este foarte 
ridicată ne aşteptam ca fertilitatea să fie joasă, iar spe
ranţa de viaţă la naştere foarte înaltă. Cele ce vor urma 
ne vor convinge de justeţea acestei legităţi. Imaginea sin
cronică a structurii populaţiei active pe cele trei sectoare 
mari va fi ilustrată cu un număr limitat de ţări, deoarece 
„Anuarul B.I.T.” 1988 furnizează informaţii numai pen
tru circa 80 de ţări.

Ţările cu proporţia cea mai mare a populaţiei ocupate 
în sectorul primar sînt cele din Asia, urmate de cele din 
Africa. Ne-am fi putut aştepta ca ţările în care ponderea 
agriculturii s-a micşorat să înregistreze o pondere mai mare 
a sectorului secundar (industrie, construcţii), mai ales că 
toate ţările în curs de dezvoltare promovează politici de 
industrializare. Or, ponderea acestui sector ajunge, în 
multe ţări, pînă la 35% (Algeria, Tunisia, Siria); în altele 
însă ponderea este foarte redusă. în schimb, ponderea 
populaţiei active din sectorul terţiar este — surprinzător — 
ridicată. Cu excepţia Chinei, unde ponderea este de circa 
10%, celelalte ţări în curs de dezvoltare au o pondere ridi
cată a populaţiei din terţiar : de la circa 20% (Thailanda, 
India, Birmania) pînă la 60% şi chiar mai mult (Vene
zuela, Columbia, Uruguay, Mexic). Acest fenomen de 
„terţiarizare” a populaţiei active din numeroase ţări în 
curs de dezvoltare a fost remarcat de mai multă vreme. 
El însă nu urmează calea firească pe care au cunoscut-o 
ţările astăzi dezvoltate. Nu este în intenţia noastră de a 
face o analiză economică a acestui proces dar vom sublinia 
că, in unele ţări, creşterea rapidă a sectorului terţiar este 
datorită în mare parte factorului demografic : o natalitate 
ridicată în mediul rural, alimentînd fluxuri mari de popu
laţie spre oraşe, fără însă să găsească aici locuri de muncă
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Tabelul nr. e3

Structura populaţiei active pe sectoare mari (% ) In unele ţări In curs 
de dezvoltare (date statistice 1980— 1981)

Ţara Marea regiune j Repartiţia pe sectoare (%)
Primar Secundar Terţiar

1 Algeria Africa 25,7 32,6 41 ,7
2 Egipt tt 38,2 18,8 43,0
3 Gliana f f 59,3 12,5 28,2
4 Republica Sud- 

Af ricana ft 13,6 31,9 54,5
5 Sudan ft 64,9 7 ,0 28,1
6 Tunisia ,f 23,4 34.8 41,8
7 Brazilia America Latină 25,2 23,6 51,2
8 Columbia ft 1,3 27,4 71,3
9 Chile tt 19,8 23,4 56,8

10 Mexic tr 25,8 20,5 53,7
11 Peru 11 35,1 16,4 48,5
12 liruguay tt 15,3 25,1 59,6
13 Venezuela ,, 13,6 28,4 68,0
14 Bangladesh Asia de Sud 56,6 12,6 30,8
15 Birinania tt 63,9 10,8 25,3
10 India 62,6 12,7 24,7
17 Indonezia tt 55,0 13,0 32,0
18 Pakistan tt 48,7 19,4 31,9
19 Filipinc 11 43,4 13,4 43,2
20 Sri I.anka tt 42,4 16,1 41,5
21 Siria 11 24,9 32,6 42,5
22 Thailanda tt 72,4 7 ,8 19,8
23 China Asia de Est 73,7 16,0 10,3
24 Coreea de Sud „ 21,2 33 ,0 45,8

pregătite. Este mai curînd factorul de respingere („push”) 
a populaţiei de la sate decît cel de atracţie („puii”), 
cum a fost cazul ţărilor dezvoltate. Ocupaţiile acestor 
imigranţi se încadrează astfel în terţiar, a cărui pondere' 
creşte.

Care este situaţia actuală a structurii populaţiei active j 
pe sectoare în ţările dezvoltate?

Desigur cele 24 de ţări în curs de dezvoltare şi 17 dez-1 
voltate nu sînt un eşantion reprezentativ; acesta este ! 
însă ilustrativ pentru tendinţele fundamentale în domeniul| 
structurii populaţiei active pe mari sectoare. Or, diminua-! 
rea sectorului primar a dus, pentru o perioadă de timp, laj 
creşterea sectorului secundar, iar mai târziu, la creşterea 
ponderii sectorului terţiar. Se va fi reţinut din tabele"
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Tabelul nr. 6*

S tr u c tu r a  p o p u la ţ ie i  a c tiv e  p e  se c to a re  m a r i  (%) in  u n e le  ţ ă r i  d e z 
v o lta te  (d a te  s ta t i s t ic e  1 9 S 0  —  1 9 8 7 )

j Tara Regiunea
Repartiţia pe sectoare (%)

Primar Secundar Terţiar

1 Bulgaria Europa de Est 16,5 46,6 36,9
2 Ungaria ii 20,9 38,3 40,8
3 Iugoslavia Europa de Sud 28,7 39,8 31,5
4 Italia ,, 9,1 28,2 62,7
5 Portugalia ,, 20,0 32,1 47,3
6 Spania „ 13,8 29,8 66,4
7 Grecia 11 26,5 27,3 46,2
8 Finlanda Europa de Nord 10,2 31,0 58,8
9 Suedia ,, 3 ,9 29,1 67,0

10 Franţa Europa de Vest 6 ,5 27,6 65,9
11 R. F. Germania 4 ,8 38,9 56,3
12 Olanda ,, 4,5 23,6 71,9
13 Canada America de Nord 4 ,9 25,6 69,5
14 S.U.A. 11 3 ,0 27,1 69,9
15 Australia Oceania 5 ,5 25,6 68,9
16 Noua Zeelandă Oceania 10,0 27,4 62,6
17 Japonia Asia de Est 8 ,0 32,9 59,1

nr. 64 că ponderea sectorului secundar oscilează între circa 
24%, pînă la 40—46%, în unele ţări est-europene. Dar fap
tul cel mai frapant este ponderea mare a populaţiei din 
sectorul terţiar. Cu excepţia Iugoslaviei şi Bulgariei, această 
pondere este cuprinsă între 40% şi ajunge la 70%. Cu 
puţine decenii în urmă o pondere a populaţiei din terţiar 
de circa 50% era un fenomen rar. Situaţia s-a schimbat 
radical în ultimii ani. Noua revoluţie industrială, noua 
revoluţie tehnieo-ştiinţifică explică în mare măsură aceste 
tendinţe.

Nu am fi stăruit asupra acestor probleme dacă nu 
ne-ar fi preocupat legătura lor cu evoluţia demografică, 
în toate teoriile şi modelele tranziţiei demografice se acordă 
o importanţă deosebită identificării momentului cînd începe 
scăderea mortalităţii şi a fertilităţii. S-a ajuns astfel la 
noţiunea de „prag” (engl. „threshold”) care marchează 
trecerea unei ţări de la o fază la alta. Desigur, un indice 
important este produsul naţional brut pe un locuitor. 
Dar, de cea mai mare însemnătate sînt indici precum : 
gradul de urbanizare, proporţia populaţiei ocupate în 
agricultură, proporţia femeilor ocupate în producţia
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socială, nivelul de instruire (din care : al femeilor) a căror 
expresie numerică poate măsura acest proces şi aceasta 
datorită legăturii lor cu fenomene demografice măsurate 
cu rata totală de fertilitate, rata brută şi netă de reprodu
cere, rata mortalităţii infantile, speranţa de viaţă la naş
tere, pentru bărbaţi’şi femei. Ne vom ocupa ceva mai tîr- 
ziu de aceste probleme fundamentale.

Pentru moment, vom examina o problemă particulară, 
anume ponderea populaţiei ocupate în agricultură şi rela
ţia acestui important indice cu unii indici demografici. 
Datele de care dispunem se referă la 151 de ţări, deci com
parabile cu ceilalţi indici jirezentaţi în capitolele anterioare.

Tabelul nr. S5
Ponderea populaţiei ocupate in agricultură (%) şi unii indici demografici 

(1985 şi respectiv 19S0—19S5)

Mari regiuni

Ponderea (%)
Rata 

totală de 
fertilitate

Speranţa de viaţă 
la naştere

Popu
laţiei agri

cole

Popu
laţiei ur

bane
Totală Feminin

MONDIAL 47,0 41,0 3,6 59,5 60,9
Regiuni dezvol-
tate 10,0 71,5 2,0 73,1 76,9
Regiuni mai
puţin dezvolta-
te 59,0 31,2 4,1 57,3 58,3

1 Africa 63,0 29,7 6,3 49,4 51,0
2 America Latină 29,0 69,0 4,1 64,2 66,6
3 America de Nord 3,0 74,1 1,8 74,4 78,2
4 Asia de Est 63,0 28,6 2,3 68,4 69,8
5 Asia de Sud 59,0 27,7 4,6 54,9 55,2
6 Europa 10,0 71,6 1,9 73,1 76,5
7 Oceania 18,0 71,0 2,6 67,9 70,6
8 U .R.S.S. 16,0 65,6 2,4 70,9 75,4

înainte de a folosi metode matematice, vom remarca 
legături dintre variabilele prezentate în tabelul nr. 65,cu 
caracter de regularităţi statistice. Proporţia cea mai ridi
cată a populaţiei ocupate în agricultură se întâlneşte în 
Africa, Asia de Est (China) şi Asia de Sud (India); cea mai 
scăzută, în America de Nord (Canada şi S.U.A.) şi Europa. 
Relaţia dintre ponderea populaţiei agricole şi gradul de
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urbanizare este inversă sau directă cu ponderea populaţiei 
rurale. Regiunile cu ponderi mari ale populaţiei agricole 
şi ale populaţiei rurale se caracterizează prin indici înalţi 
ai fertilităţii şi valori mai scăzute ale speranţei de viaţă la 
naştere. O situaţie inversă este caracteristică ţărilor cu 
nivel scăzut al populaţiei agricole şi rurale. Şi totuşi, o 
excepţie notabilă în acest tablou general. Asia de Est, 
deşi are o pondere ridicată a populaţiei ocupate în agricul
tură şi o pondere foarte redusă a urbanizării, are indicii 
demografici amintiţi — fertilitatea şi speranţa de viaţă 
la naştere -  apropiaţi de cei din regiunile dezvoltate, 
superiori celor din America Latină. Yom aminti că în 
această mare regiune este situată China, avansată atît în 
tranziţia mortalităţii cit şi a fertilităţii. Yom reţine această 
situaţie pentru analiza mai tîrzie a raportului dintre popu
laţie şi dezvoltare, precum şi a eficacităţii politicilor demo
grafice. Pe regiuni, „abaterile” de la valorile medii ale celor 
8 mari regiuni au o anumită semnificaţie.

Africa, cu o proporţie ridicată a populaţiei agricole 
(63%), are o variaţie mare în interiorul continentului : 
Africa de Sud (23%) şi Africa de Nord (42%), pe de o 
parte şi Africa Centrală şi Africa de Yest (69%) şi Africa 
de Est (79%), pe de altă parte. Africa de Nord, prin pre
zenţa ţărilor arabe, a  atras atenţia asupra particularităţilor 
unor indici demografici şi socio-economici; Africa de Sud 
(mai ales Republica Sud-Africană) are o proporţie scăzută 
a populaţiei agricole datorită şi resurselor sale naturale 
care favorizează ocuparea populaţiei în industriile extrac
tive.

America Latină, cu o proporţie moderată a populaţiei 
agricole (29%), cunoaşte şi ea o variaţie sub acest aspect. 
America de Sud temperată are o proporţie scăzută a 
populaţiei agricole : 13%, inferioară celei din Europa de 
Sud şi Europa de Est. Poziţia avansată a acestei regiuni 
atît in tranziţia demografică cît şi în dezvoltarea economică, 
a fost nu o dată menţionată în decursul capitolelor an
terioare. Celelalte regiuni ale Americii Latine au o pro
porţie mai ridicată a populaţiei agricole : America Centrală 
(36%), zona Caraibilor (32%), si America de Sud tropicală 
(29%).

Asia de Est, graţie Chinei, axe o pondere foarte ridicată 
a populaţiei agricole (63%). Să nu uităm că China are un 
indice foarte ridicat : 71%.
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A s ia  de S u d , cu 59% populaţie agricolă, cunoaşte o 
excepţie notabilă: Asia de Sud-Vest (în principal, ţările 
arabe), unde acest indice este de 38%. Resursele naturale 
(petrolul) favorizează o ocupare mai ridicată a populaţiei 
active în sectoarele secundar şi terţiar.

A m erica  de N o rd  (Canada şi S.U.A.) are cea mai scă
zută proporţie a populaţiei agricole (3%), urmată de 
E u ro p a  de N ord  (4%) şi E u ro p a  de V est (5%), în timp 
ce E u ropa  de S u d  (15%) şi E u ropa  de E s t (17 %) au, com
parativ, indici relativ înalţi. Dar industrializarea rapidă 
in aceste regiuni a modificat rapid structura populaţiei 
active. Să amintim că în anul 1950 proporţia populaţiei 
agricole a fost de 50%, în Europa de Est, şi de 49% in 
Europa de Sud. în  cei 35 de ani progresul a fost deci foarte 
rapid.

A u stra lia , N oua Z eelandâ  şi J a p o n ia , ca ţări dezvoltate 
din spaţiul extraeuropean, se caracterizează prin indici de 
valoarea lui 7—8%. U.It.S.S. are, aproximativ, acelaşi 
indice ca Europa de Est (16%).

Ce tablou ne oferă repartiţia ţărilor (151) după proi- 
porţia populaţiei agricole? Ea se întinde între 92% (Bu- 
rundi, Buthan, Rvanda) şi 2% (Belgia, Marea Britanie). 
Aceasta este distanţa care separă ţările cu structură pro
fund agrară de cele foarte avansate sub raport industrial, 
în  interiorul acestui evantai vom întîlni, în ciuda unei 
varietăţi pe ţări, o legitate, ca tendinţă centrală. O corela
ţie strînsă între proporţia populaţiei agricole şi rurale, 
pe de o parte, şi indicii demografici (rata totală de fertili
tate şi speranţa de viaţă la naştere).

27 de ţări dezvoltate din cele 33 au proporţia populaţiei 
agricole între 2% şi 16%; ca şi în alte cazuri, excepţia 
constituie Albania, cu 52%; proporţii relativ ridicate 
(22—25%) au cîteva ţări din Europa de Est şi Europa de 
Sud. Africa are nivelul cel mai ridicat al populaţiei agri
cole : 40 de ţări din cele 56 ale continentului au o proporţie 
superioară cifrei de 50%, iar 27 de ţări sînt cuprinse între 
70 şi 92%. America Latină are şi la acest indice valori de 
tranziţie, unele ţări fiind comparabile cu cele dezvoltate. 
Asia de Est are o proporţie ridicată; graţie Chinei, Asia 
de Sud este cuprinsă între 30 şi 80%. Aşadar, întîlnim din 
nou cunoscuta polarizare : ţările dezvoltate, pe de o parte, 
Africa, pe de altă parte, urmată de Asia de Est şi Sud, 
apoi, un „continuum” între aceşti poli.
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R e p a r t i ţ ia  ţă r i lo r  l u m i i  (1 5 1 ) d u p ă  p r o p o r ţ ia  (%) p o p u la ţ ie i  o c u p a te  
in  a g r ic u ltu r ă  (1 9 8 5 )

Tabelul nr. se

Grupa după % 
populaţiei agricole

Numă
rul ţări

lor
Africa

Ameri
ca La

tină

Asia
de

Est»

Asia
de

Sud
Ocea
nia**

Ţări
dezvol

tate

0 -  9,9 29 3 1 6 19
1 0 -1 9 ,9 19 3 7 — 1 — 8
2 0 -2 9 ,9 17 3 5 1 3 — 5
3 0 -3 9 ,9 12 1 6 2 3 — —

4 0 -4 9 ,9 14 3 5 — 5 1 —
5 0 -5 9 ,9 7 1 1 — 4 — 1
6 0 -6 9 ,9 18 12 2 — 4 — —

7 0 -7 9 ,9 20 13 — i 5 1 —
8 0 -8 9 ,9 12 12 — — — — —
90—95,0 3 2 — 1 — —

MONDIAL 151 50 29 5 32 2 33

* Fără Japonia.
** Fără Australia şi Noua Zcclandă.

Ne-am referit în repetate rînduri la unele ţări cu situa
ţie aparte sub raportul indicilor demografici : teritorii mici, 
l,enclave ” şi insule. Şi în ce priveşte proporţia populaţiei 
agricole ele ocupă o poziţie similară cu ţările dezvoltate : 
Singapore (1%), Barbados (8%), Trinidad-Tobago (9%), 
Martinique (10%), Guadelupa (12%), Béunion (14%), 
Mauritius (25%). Ponderea lor în populaţia mondială este 
redusă, totuşi aceste ţări reprezintă un detaşament înain
tat al tranziţiei demografice — şi nu numai — a ţărilor 
în curs de dezvoltare.

Pentru a învedera o posibilă corelaţie între proporţia 
populaţiei ocupate în agricultură şi alţi indici, vom pre
zenta, într-o grupare mai detaliată, cele 151 de ţări.

Legătura dintre procentul populaţiei din agricultură 
şi celelalte variabile, ca tendinţă medie, este bine eviden
ţiată la grupele extreme. Ţările cu o proporţie redusă a 
populaţiei agricole şi a populaţiei rurale (diferenţa între 
100 şi gradul de urbanizare) cu o rată redusă de fertilitate 
şi o speranţă de viaţă la naştere foarte înaltă. Diametral 
opusă este situaţia la ţările cu o proporţie ridicată a popu
laţiei agricole : gradul de urbanizare este redus, rata totală 
de fertilitate este foarte mare (6,5—6,8 copii), iar speranţa 
de viaţă la naştere pentru femei este foarte scăzută (47 — 
52 ani).
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Tabelul nr. 67

Repartizarea celor 151 de ţări după proporţia populaţiei agricole şi unit 
indici demografici (1985)

- Valori medii neponderate

Grupa după % 
populaţiei agricole

Numărul
ţărilor

%popu
laţiei agri

cole

“/¿popu
laţiei ur

bane

Rata 
totală de 

fertilitate

Speranţa 
de viaţă la 

naştere 
(femei)

0 -  4 ,9 14 3 83,6 2 ,8* 75,5*
5 -  9 ,9 15 7 74,4 2,3 76,8

1 0 -1 4 ,9 12 12 70,6 2,9 73,3
1 5 -1 9 ,9 7 16 64,1 3,1 71,0
2 0 -2 4 ,9 8 23 53,2 2,9 73,0
2 5 -2 9 ,9 9 27 53,1 4,1 68,4
3 0 -3 4 ,9 5 31 48,5 4,2 67,7
3 5 -3 9 ,9 7 37 52,0 5,1 61,5
4 0 -4 4 ,9 8 42 50,5 5,3 62.4
4 5 -4 9 ,9 6 48 28,2 4,9 60,7
5 0 -5 4 ,9 5 52 30,1 4,7 63,5
5 5 -5 9 ,9 2 57 24,2 6,4 43,2
6 0 -6 4 ,9 7 62 35,5 5,3 55,4
6 5 -6 9 ,9 11 66 27,8 6,3 48.6
7 0 -7 4 ,9 15 72 23,6 5,8 50,1
7 5 -7 9 ,9 5 78 20,5 6,7 46,8
8 0 -8 9 ,9 10 82 20,7 6,5 51,6
8 5 -8 4 ,9 2 88 4,5 6,8 45,5
9 0 -9 4 ,5
MONDIAL

3
151

92 6,3 6,5 47,1

Notă : * Fără Emiratele Arabe Unite, Kuwait şi Qatar rata totală 
de fertilitate este 1,8 copii, iar speranţa de viaţă la naştere a femeilor, 
77 ani.

Surprind valorile „aberante” la grupa 55—60 ; este 
vorba de Afghanistan şi Pakistan care au proporţia popu
laţiei agricole de 57 %, dar gradul de urbanizare este foarte 
redus, în schimb fertilitatea este înaltă şi speranţa de viaţă 
la naştere este dintre cele mai scăzute. O altă cauză de 
„abatere” sînt ţările arabe. Unele au o proporţie scăzută a 
populaţiei agricole, destul de înaltă la populaţia urbană, dar 
o fertilitate ridicată, în condiţiile unei mortalităţi scăzute.

Oricum, în ţările foarte industrializate, care şi-au 
încheiat tranziţia, ca şi în ţările în curs de dezvoltare, în 
care tranziţia fertilităţii este la începutul ei, corelaţia 
dintre variabile este clară, fără abateri semnificative. 
Yom reţine deci proporţia populaţiei ocupate în agricultură
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«a variabilă independentă, cu valoare explicativă, căreia 
ii vom asocia şi alte variabile. Tabelul, cu valori mai curînd 
ilustrative, serveşte pentru a evidenţia o legătură generală 
Intre variabile. Un răspuns mai exact îl vom obţine prin 
aplicarea unor modele matematice în capitolul următor.

4. Populaţia după nivelul de instruire
Teoriile şi modelele tranziţiei demografice au pus de 

multă vreme în evidenţă rolul ştiinţei de carte asupra 
fenomenelor demografice, în primul rînd, asupra fertilită ţii 
şi mortalităţii infantile. Acest rol poate fi măsurat atît 
diacronic, cit şi sincronic; în cadrul populaţiei unei ţări 
el apare ca factor al demografiei diferenţiale. De obicei, 
femeile cu nivel de instruire mediu şi superior au o fer
tilitate mai redusă, o nupţialitate întirziată, copiii lor au o 
mortalitate infantilă mai redusă. Desigur, acest factor 
este asociat cu alţi factori avînd de asemenea impact 
asupra fenomenelor demografice, cum ar f i : gradul de 
industrializare, proporţia populaţiei ocupate în agricul
tură, rata de activitate feminină.

Nivelul de instruire al populaţiei începe cu situaţia 
cea mai simplă : ştiinţa de carte, determinată de obicei la 
recensămintele populaţiei. Pe această bază se stabileşte 
un indice foarte important: proporţia neştiutorilor de carte 
sau a analfabeţilor, ca procent al neştiutorilor de carte în 
populaţia de 15 (uneori 10) ani în populaţia totală, pe sexe. 
Se stabileşte de asemenea proporţia persoanelor cu nivel 
de instruire elementar sau primar (I), secundar sau mediu 
(II) şi superior sau universitar (III), în numărul total al 
persoanelor de vîrsta respectivă, pe sexe. Şi aceste date 
se obţin din prelucrarea recensămintelor populaţiei. Sta
tistica învăţămîntului furnizează, la rîndul său, informaţii 
cu privire la efectivele şcolare, pe grade (I, II şi III), 
stabilind ratele de şcolarizare, indicii de promovare etc. 
Din păcate, aceste informaţii nu sînt disponibile pentru 
toate ţările. De altfel, nici nu intră în obiectivele lucrării 
noastre analiza unor asemenea date.

Ne interesează, în primul rînd, situaţia analfabetismu
lui în lume, cu privire specială la analfabetismul în rîndul 
populaţiei feminine. Asemenea informaţii acoperă circa 
100 de ţări7. Din ţările dezvoltate avem numai opt. Ar

7 U.N.E.S.C.O., Stalistical Ycarbook 1988, Paris, 1988.
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părea paradoxal ca aceste ţări să cunoască analfabetismul. 
Şi totuşi ! Becensămîntele naţionale constată procente 
relativ mari de analfabetism, în special în rîndul populaţiei 
feminine: 20,3% în Portugalia, 17,7% în Malta, 14,7% 
în Grecia.

Ne vom referi deci numai la ţările mai puţin dezvoltate 
şi în măsura în care există informaţii.

Tabelul nr. sS
Repartiţia unui număr de ţări mai puţin dezvoltate după proporţia 

analfabeţilor in rîndul populaţiei feminine ( %)

Grupa după 
% analfa

betism
Africa

Asia
(inclusiv
Oceania)

America
Latină

Interval
Rata totală 
de fertilitate

Mortalitatea
infantilă

9 0 -9 9 ,9 6 3 5 , 1 - 6 ,8 97 -155
8 0 -8 9 ,9 8 3 — 5 ,8 - 7 ,2 59 -1 5 3
7 0 -7 9 ,9 4 3 — 4 ,3 - 7 ,5 74 -132
6 0 -6 9 ,9 5 2 2 4 ,8 - 7 ,1 70 -149
5 0 -5 9 ,9 2 — — 6 , 5 - 6 ,6 76 -155
4 0 -4 9 ,9 2 8 2 2 ,4 - 7 ,4 23 -129
3 0 -3 9 ,9 — 1 3 4 , 0 - 5 ,6 7 0 -  99
2 0 -2 9 ,9 — 3 3 3 ,5 - 5 ,9 31 -122
1 0 -1 9 ,9 - 5 8 2 ,6- 6 ,7 17— 77

în tabelul nostru figurează 73 de ţă r i; el se opreşte 
la 10% populaţie analfabetă. Constatările sînt însă ferme : 
fertilitatea şi mortalitatea sînt strîns asociate cu proporţia 
populaţiei feminine neştiutoare de carte. Africa — din j 
nou — oferă imaginea cea mai grăitoare a acestei corelaţii. 
Cele 27 de ţări din tabel au proporţia populaţiei analfa
bete între 45 şi 99,8% (am exclus Eeunion), cu o proporţie 
a populaţiei agricole între 60—70% (excepţie fac ţările 
arabe din Africa de Nord); rata totală de fertilitate este 
foarte ridicată : 5-—7 copii, mortalitatea este cuprinsă între 
80 şi 180, speranţa de viaţă la naştere a femeilor, între 
43 — 60 ani (unele ţări arabe). Asia de Sud meridională 
cu ţări ca : Afghanistan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, 
se caracterizează de asemenea prin proporţia foarte ridi
cată a femeilor analfabete, cu rate înalte de fertilitate şi 
mortalitate infantilă. America Latină îşi demonstrează 
şi aici apartenenţa la un tip evoluat. Excepţie fac : Haiti 
(67,5%), Guatemala (61,5%), Bolivia (48,6%), Honduras :
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(41,6%), Peru (38,2%), ţări mai întîrziate în tranziţia 
demografică ca şi în cea culturală şi economică. Ţările 
arabe se diferenţiază : unele din ele au o proporţie foarte 
ridicată a femeilor analfabete: E.D. Yemen (92,1%), 
Maroc (90,2), Algeria (87,4%), Libia (85,2), Sudan (82,1%), 
Siria (80,0), ceea ce explică asocierea puternică cu nive
lurile ridicate ale fertilităţii. în schimb, nivelurile morta
lităţii sînt mai scăzute. Dar chiar în ţările arabe mai fa
vorizate proporţia analfabetismului ia femei nu coboară 
sub 40%.

Care este situaţia unor ţări în curs de dezvoltare care 
au efective mari ale populaţiei ?

Tabelul ur. 69
Opt ţări mai puţin dezvoltate după proporţia populaţiei feminine

analfabete

Ţara
%popu- 

laţiei fe
minine 

analfabete

%
populaţiei

agricole

Rata 
totală de 
fertilitate

Speranţa 
de viaţă la 
naştere a 
femeilor

Mortal
tatea

infanti

1. Pakistan 84,8 55 5,8 49,0 120
2. Bangladesh 82,0 72 6,1 47,3 128
3. Iran 75,6 30 5,6 57,3 115
4. India 74,3 65 4,3 55,2 110
5. China 48,9 71 2,4 68,9 39
6. Indonezia 42,3 49 4,1 54,9 84
7. Brazilia 27,2 28 3,8 66,0 71
8. Mexic 11,7 33 4,6 68,1 53

China are o poziţie aparte. Celelalte ţări ocupă locuri 
bine definite în tranziţia demografică şi cea social-econo- 
mică. Se poate observa ce drum lung mai au de parcurs 
Pakistan şi Bangladesh pentru a ajunge din urmă Mexicul. 
Vom reţine aşadar indicele populaţiei analfabete ca pe 
o variabilă explicativă puternică pentru fenomenele demo
grafice, în primul rînd fertilitate, speranţa de viaţă la 
naştere şi mortalitatea infantilă şi ca atare îl vom intro
duce într-un model mai general atunci cînd vom examina 
raportul fundamental: ,,populaţie-dezvoltare”. Este ha
zardat să afirmăm că nivelul de instruire este — ceteris 
paribus — cauza unui anumit nivel al fertilităţii şi mortali
tăţii. Legătura dintre cauză şi efect în cîrnpul ştiinţelor 
sociale este mult mai complexă decît în cel al ştiinţelor 
exacte sau experimentale.
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PARTEA A DOUA

Examinarea populaţiei şi a principalelor fenomene de
mografice, desfăşurată pe parcursul primelor opt capitole, 
a pus în evidenţă marea diversitate a situaţiilor demogra
fice pe glob. Este adevărat, analiza s-a sprijinit pe datele 
referitoare la un singur an (1985 sau 1986), în ce priveşte 
numărul populaţiei şi densitatea ei, şi la o singură perioadă 
cincinală (1980—1985) pentru fenomene ca : fertilitatea 
şi mortalitatea. Factorul timp — atît de important în 
analiza demografică, ca şi în cea socio-economică — nu a 
fost evocat decît accidental. Cu toate acestea, anumite 
regularităţi, cu caracter statistic, au putut fi identificate 
pe regiuni sau grupe de ţări, ceea ce a permis separarea 
unor tipuri regionale. Le-am întîlnit atît la structura popu
laţiei după vîrstă, cît şi la fertilitate şi mortalitate (a se 
vedea Cap. V). Constatările făcute pe baza acestor tipologii 
empirice, de fapt rezultate din taxonomii folosind o sin
gură variabilă, ne duc intuitiv la recunoaşterea faptului 
că în spatele lor se găsesc variabile economice, sociale, 
culturale, avînd putere explicativă.

Punînd populaţia ca sistem relativ autonom în raport 
cu alte sisteme — habitat şi sistemul economic—, de care 
se ocupă capitolele IX şi X, am putut să ne dăm seama de 
eventualele incidenţe pe care le provoacă factorii socio- 
economici, parţial prezentaţi în cele două capitole amin
tite. S-a văzut, de pildă, că este incompatibilă o speranţă 
de viaţă înaltă (74 ani şi peste), cu un grad redus de urba
nizare sau cu o proporţie ridicată a populaţiei ocupate în 
agricultură, în timp ce o rată ridicată a fertilităţii şi o 
valoare scăzută a speranţei de viaţă la naştere sînt aso
ciate — grosso modo — cu un grad redus de urbanizare, 
cu o proporţie ridicată a populaţiei agricole şi, evident,
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cu un nivel ridicat al analfabetismului. Este deocamdată 
prematur să stabilim între variabilele respective relaţii între 
cauză şi efect, înainte de a cunoaşte mai aprofundat rela
ţia „populaţie — dezvoltare” şi tranziţia demografică. 
Oricum, identificarea unor tipuri („pattem”) demografice 
trebuie să constituie primul pas în analiza complexă a 
relaţiilor dintre variabilele demografice şi numeroasele 
variabile socio-economice.
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CAPITOLUL X I

TIPOLOGII REGIONALE DEMOGRAFICE 
ŞI DEMO-SOCIALE

1. Tipologii demografice

Folosind o variabilă demografică sau alta, ajungem la 
clasificări care pot fi folosite pentru formularea unor ti
puri, valabile însă numai pentru variabila respectivă. 
Pot fi întrunite mai multe variabile demografice intr-un 
singur indice sintetic 1 Desigur, există doar atîtea metode 
statistico-matematice clasice şi moderne care ne-ar fi de 
folos în această privinţă. O dificultate ce ţine de esenţă 
apare în legătură cu fertilitatea. Nu există nici un dubiu 
în privinţa mortalităţii : indiferent de indicele folosit (mor
talitatea infantilă sau speranţa de viaţă la naştere), un 
nivel scăzut al mortalităţii va fi considerat întotdeauna 
un fapt pozitiv. Dar o fertilitate foarte înaltă (7—8 copii) 
şi una foarte scăzută (1,5—1,9 copii) pot fi considerate 
ca fapte negative ? întrebarea nu este oţioasă : intr-un 
model agregat cu mai multe variabile, semnificaţia — pozi
tivă sau negativă — a unui indicator este foarte impor
tantă. Ar fi posibilă introducerea unor valori (sau pra
guri) optime, ceea ce reclamă nu numai telmici mai com
plicate, dar şi analize calitative, cu o suficientă bază teore
tică.

în  aceste condiţii vom recurge la un singur indicator, 
speranţa de viaţă la naştere pentru ambele sexe. Un sin- j 
gur indicator, dar foarte expresiv, întrucît sintetizează) 
influenţa factorilor sociali, economici, culturali devenind 
— cum am arătat în altă parte — un indice al dezvol-) 
tării şi al calităţii vieţii. Cei doi indici fundamentali 
speranţa de viaţă la naştere şi rata totală a de fertilitate — 1 
se află intr-o asociaţie negativă, indiferent dacă se facej 
calculul cu coeficientul de corelaţie a rangurilor Spearmanj 
sau cu coeficientul de corelaţie clasic de tip Bravais- 
Pearson. Cit priveşte raportul dintre speranţa de viaţă la 
naştere şi rata mortalităţii infantile acesta este foar
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strîns: coeficientul Spearman este de 97,1%- Aşadar, 
speranţa de viaţă la naştere preia şi funcţia ratei mortali
tăţii infantile. Este adevărat, sînt situaţii cînd rangul ocu
pat de o ţară în clasificarea după speranţa de viaţă la 
naştere diferă mult de cel conferit de mortalitatea infantilă. 
La ţările dezvoltate corespondenţa este aproape perfectă. 
La unele ţări în curs de dezvoltare există divergenţe. 
O ţară cu o politică sanitară activă poate reduce relativ 
rapid nivelul mortalităţii infantile — componentă a mor
talităţii generale — şi ceva mai greu nivelul mortalităţii 
generale. Şi aici contează tipul („pattem”) mortalităţii 
pe cauze de decese. Incidenţa bolilor infecto-parazitare 
(cauze exogene) poate fi redusă mai rapid decît a bolilor 
degenerative (endogene). Or, prima situaţie este caracte
ristică ţărilor în curs de dezvoltare, cea de-a doua — ţări
lor dezvoltate.

în  cele ce urmează, în încercarea de a stabili tipuri 
regionale, vom folosi datele statistice pentru un număr de 
151 de ţări (99,5% din populaţia mondială), repartiţia 
este bidimensională — după speranţa de viaţă la naştere 
(ambele sexe) şi după rata totală de fertilitate (număr de 
copii). Prima variabilă este implicit considerată ca 
explicativă, pornind de la teza, astăzi unanim acceptată 
în teoria tranziţiei, potrivit căreia scăderea mortalităţii 
a precedat reducerea fertilităţii, cu un decalaj in timp, 
mai mic sau mai mare. Fiecare tip pe care îl vom stabili 
are la bază unele considerente teoretice şi metodologice. 
Ţările se deosebesc între ele prin nivelul indicatorilor demo
grafici aleşi — speranţa de viaţă la naştere şi rata totală 
de fertilitate. Nimic mai firesc decît să vorbim de distanţa 
(d) care le separă. O asemenea distanţă este valabilă 
atît pentru indicatorii demografici, cît şi cei economici, 
sociali, culturali. între Kenya, de pildă, cu o rată de fer
tilitate de 8,12 copii şi E.F. Germania, cu 1,4 copii, dis
tanţa este de 6,72 (8,12—1,40); dar între Kenya şi 
Ewanda, distanţa este de 0,61 (8,12 — 7,51). Kenya este 
„apropiată” de Ewanda şi „îndepărtată” de E.F. Ger
mania.

La speranţa de viaţă la naştere situaţia este aceeaşi: 
distanţa care separă Afghanistan (37 ani) de Japonia 
(77 ani) este de 40 ani, în timp ce distanţa dintre Afghanis
tan şi Etiopia este de 4 ani. Pe baza unei asemenea „ve
cinătăţi” pot fi constituite grupe ; în interiorul lor, ele vor
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avea o anumită omogenitate mai mare sau mai redusă. 
Grupele — reprezentînd tipuri — se vor deosebi între ele ; 
vom avea astfel distanţe medii între grupele respective.
Să spunem că aceste grupe formează adevărate familii.

Se mai pune problema distanţei geografice sau a con
tiguităţii teritoriului. Altfel spus, este posibil ca din 
tipul african, de pildă, să facă parte ţări din Asia 
sau din America Latină? Factorul geografic are desigur 
importanţa sa, fără să aderăm fără rezerve la teoria deter
minismului geografic. Caracteristicilor geografice li se aso
ciază cele istorice şi, nu în ultima analiză, un anumit 
model cultural. Totuşi, condiţii social-economiee pot de
termina niveluri ale fenomenelor demografice pe ţări care 
depăşesc cadrul geografic sau cel cultural. Yom reţine 
aşadar — pentru buna înţelegere — a celor ce urmează — 
noţiunea de distanţă, de vecinătate (proximitate), de 
omogenitate şi de similaritate, de familii, înţelese nu în 
accepţia lor fizică. Faptul că am luat numai două variabile 
nu este un impediment pentru analiză : ele fac parte din 
categoria unor variabile „puternice”, absorbind în ele in
fluenţa altor factori, care se găsesc în spatele lor, aşa cum 
am avut ocazia să constatăm atunci cînd le-am pus în 
legătură cu unele variabile socio-economice. Luarea în 
considerare a mai multor caracteristici ne va duce la ana
liza multicriterială — de care va fi vorba în paragraful 
următor —tcu o tratare statistico-matematică riguroasă.

Plasînd cele 151 de ţări pe o liartă imaginară a globului 
pămîntesc, constatăm imediat polarizarea amintită cu 
alte prilejuri: la o extremă se concentrează ţările din Africa 
(de Est, Centrală şi de Vest), avînd valori foarte ridicate 
ale fertilităţii şi foarte scăzute ale speranţei de viaţă la 
naştere, iar la cealaltă extremă, ţările dezvoltate, cu niveluri 
înalte ale speranţei de viaţă la naştere şi, în schimb, foarte 
scăzute ale fertilităţii, multe ţări aflîndu-se sub nivelul de 
înlocuire a generaţiilor. Ambele grupe dispun şi de un grad 
ridicat de omogenitate în interiorul lor. între aceste ex
treme întîlnim situaţii diverse, în aşa fel încît putem vorbi 
mai curînd de un „continuum”. Fiecare ţară ocupă un 
loc în tranziţia mortalităţii şi un altul, în tranziţia fer
tilităţii.

Prima familie de ţări este definită de tipul african din ' 
care fac parte circa 40 de ţări. Intervalele între care sînt I 
ele cuprinse se întind : la speranţa de viaţă, la naştere, 3
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între 34 ani şi merg, pînă la circa 55 ani, iar la fertilitate 
între 5 copii şi 8 copii (Kenya, 8,12 copii). Din această 
familie fac deci parte ţările din Africa de la sud de Sahara 
(„Africa neagră”) ; Africa de Nord — cu excepţia Suda
nului — nu intră aici; excepţii notabile sînt Gabonul, 
Coasta de Fildeş, Republica Sud-Africană. Acestui prim 
tip îi aparţin însă şi ţări din alte mari regiuni : Afghanistan, 
Buthan, Nepal, Kampuchia, Bangladesh, cele două Ye
men, Laos, Pakistan — toate din Asia de Sud meridională 
şi Asia de Sud-Vest. Aparent paradoxal, din aceeaşi familie 
fac parte şi două ţări din America Latină : Bolivia (spe
ranţa de viaţă la naştere 50,7 ani şi rata totală de fertili
tate de 6,25 copii) şi Haiti (speranţa de viaţă la naştere de
52,7 ani şi 5,74 copii).

A doua familie este a Asiei de Sud meridionale şi Asiei 
de Sud-Est : India, Indonezia, Birmania, Iran, Vietnam, 
Filipine, Thailanda. Unele sînt cam la jumătatea distan
ţei în tranziţia mortalităţii şi tranziţia fertilităţii. Altele 
sînt avansate în ambele tranziţii. Cazurile cele’mai sem
nificative s în t: Thailanda, Malaysia, Coreea de Sud şi 
li.P.D. Coreeană, cunoscute ca ţări cu politici demogra
fice active.

A treia familie cuprinde ţările din America Latină, 
cu unele excepţii notabile. Situaţiile extreme sînt, pe de o 
parte, ţările din America de Sud temperată şi din zona 
Caraibilor — cu indici demografici foarte apropiaţi de 
cei ai ţărilor dezvoltate — iar pe de altă parte, unele ţări 
din .America Centrală şi America de Sud tropicală (Nicara
gua, Guatemala, Honduras, Peru, Ecuador).

Dacă luăm cele 28 de ţări din America Latină, incluse 
în analiza noastră, vom spune că la speranţa de viaţă la 
naştere ele se înscriu într-un interval de la 50 de ani la 
7 4 ani, iar la fertilitate, între circa 2 copii şi 6,5 copii, altfel 
formulat, în tranziţia mortalităţii toate ţările din America 
Latină au făcut progrese mai mari sau mai mici; în ce 
priveşte însă fertilitatea, unele ţări sînt în prima fază a 
tranziţiei : Peru, Ecuador, Haiti, Bolivia, Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala, cu 5 pînă la 7 copii. în  plină 
tranziţie a mortalităţii şi fertilităţii sînt ţările din sub
familia care cuprinde : Mexic, Brazilia, Columbia, Vene
zuela (62 — 70 ani şi 3,5 pînă la 5 copii). Avansate sub 
raportul ambelor tranziţii sînt : Argentina, Costa Eica, Pa
nama, Jamaica. O ultimă grupă cuprinde : Chile, Uruguay,
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Cuba şi Trinidad-Tobago, Guadelupa, Martinique, Barba- 
dos şi Puerto Bico. De fapt, aceste ţări fac parte, după nive
lul fenomenelor demografice, din familia ţărilor dezvoltate.

A patra familie sînt ţările dezvoltate (33). Dacă facem 
abstracţie de Irlanda şi Albania care se „distanţează” 
de celelalte ţări prin nivelurile relativ ridicate ale fertili
tăţii, restul de 31 de ţări sînt concentrate în intervalul de 
70 şi 77 ani, la speranţa de viaţă la naştere, şi de 1,4 pînă 
la 2,45 copii, adică sînt ţări prin excelenţă cu mortalitate 
foarte scăzută şi cu fertilitate, de asemenea, foarte joasă. 
S-ar putea deci afirma că toate şi-au încheiat tranziţia 
demografică, cîteva marcînd începutul unei noi faze. Şi 
totuşi ! O variaţie se poate remarca şi în această familie, 
altfel omogenă. Ţările din Europa de Est, cărora li se 
adaugă U.B.S.S., au speranţa de viaţă la naştere mai 
reduşă : 70—72 ani, avînd însă o fertilitate ceva mai ridi
cată : circa 2 pînă la 2,4 copii. Din aceeaşi subfamilie, fac 
parte şi cîteva ţări din Europa de Sud. Cealaltă subfamilie 
cuprinde ţările din Europa de Nord, S.U.A., Australia, 
Noua Zeelandă, Japonia, precum şi două ţări din Europa 
de Sud. Intervalul: 71—77 ani (speranţa de viaţă la 
naştere) şi 1,4—1,9 copii.

Două subfamilii se cer examinate mai detaliat : ţările 
arabe şi cîteva ţări mici (enclave, insule etc.). Cele 20 de 
ţări arabe (cu aproape 200 000 000 locuitori), despre care 
am dat informaţii generale în tabelele nr. 50 şi 51 au ca 
trăsătură comună fertilitatea foarte ridicată : între 5 şi 
7,5 copii. Excepţiile s în t: Egipt, Tunisia (4,5—5,5 copii) 
şi Libanul (3,8 copii). în  schimb, la mortalitate evantaiul 
este foarte deschis: între 41 ani (Somalia) şi 72 ani (Kuwait). 
Altfel spus, pe curba tranziţiei mortalităţii, locurile sînt 
distanţate. De aceea ţări arabe precum: Somalia, Maurita- 
nia, cele două Yemen, Sudan şi Oman le-am ataşat fami
liei africane. Cu toate progresele în tranziţia mortalităţii 
ţări ca : Algeria, Arabia Saudită, Libia, Irak, Siria, Ior
dania, Qatai, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Kuwait 
au niveluri foarte ridicate ale fertilităţii: 5,5—7,5 copii. 
Desprinse din această familie în tranziţia fertilităţii sînt: 
Egipt, Tunisia, Maroc şi Liban.

Cealaltă subfamilie, cu o pondere foarte redusă în 
populaţia mondială, sînt cele cîteva enclave, insule etc., 
dar a căror experienţă în tranziţia demografică este in
structivă. Iată-le :
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Aceste ţări au statut diferit : unele sînt state indepen
dente, altele sînt dependente („teritorii de peste mări”) 
etc. în populaţia mondială, ponderea celor 18 680 000 
reprezintă circa 0,1%. Densitatea este ridicată : 341 locui
tori pe kmp ; fără Hong Kong şi Singapore ea este de 200 
locuitori pe kmp. Din cele 12 entităţi 10 sînt insule. La 
indicatorii demografici nivelurile sînt cele caracteristice 
ţărilor dezvoltate (speranţa de viaţă la naştere Intre 67 
şi 75,5 an i; mortalitatea infantilă, între 10 şi 33°/00, rata 
totală de fertilitate, între 1,7 copii şi 3,5 copii). Deşi mici, 
deci cu importanţă demografică redusă, ele reprezintă 
„avangarda” ţărilor în curs de dezvoltare în tranziţia 
demografică şi de aceea este utilă studierea experienţei lor 
demografice şi economice.

Despre tipologia demografică contemporană vom spune, 
în încheiere, că, deşi diverse, semne de convergenţă 
există : Ie vom sublinia în capitolul despre prognoza demo
grafică. Deplasările ţărilor şi grupelor de ţări în tranziţia 
demografică, legată de progresele în dezvoltarea socio- 
economică, sînt semnificative. Unele ţări în curs de dezvol
tare au şi intrat în familia ţărilor dezvoltate; altele bat 
la uşa acestui „club” în care — nu este nici o îndoială —■ 
vor fi treptat primite.

2. Tipologii pe baza analizei multieriteriale “X.

Consideraţiile din paragraful anterior ar putea mai 
curînd să însemneze o analiză calitativă, fără sprijinul 
unor cuantificări, atît de necesare pentru un asemenea 
demers. Condiţia ar fi luarea în considerare a unui număr 
mai mare de variabile, printre care variabile economice, 
precum şi tratarea lor cu metode statistico-matematice. 
Literatura de specialitate pune la îndemîna cercetătorului 
numeroase metode, precum şi variate aplicaţii, la nivel 
naţional şi mondial. Am aminti în acest sens o luerare 
remarcabilă1 în care clasificarea economiilor naţionale se 
face pe baza nivelului de dezvoltare economică (9 indicatori, 
din care : durata medie a vieţii) şi a potenţialului economic 
(5 indicatori, din care produsul naţional brut şi numărul 
populaţiei), folosindu-se analiza factorială (matematician

1 Economia mondială. Tipologia economiilor naţionale, Editura Politică, 
Bucureşti, 1977. a
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Aurora Baciu). în esenţă, se urmăreşte ca prin prelucrarea 
unui număr de variabile să se obţină un indicator sintetic 
care să fie ataşat fiecărei unităţi (ţară, în cazul nostru), 
semnificînd deci „rangul” acesteia în ierarhia generală. 
Prin urmare, este vorba de taxonomii.

în România s-au făcut numeroase încercări de acest 
gen, cu aplicaţie la judeţe (de fapt, similare cu ţările). 
Printre acestea, unele au fost efectuate de demografi 
(V. Trebici, 1971), altele de geografi (Y. Cucu, 1984), de 
statisticieni şi de economişti. Cele mai recente se datorează 
unor sociologi, dintre care : I). Abraham2 şi D. Sandu 3 
şi care prezintă cel mai mare interes pentru noi. Studiile 
amintite se deosebesc prin numărul de variabile luate în 
calcul, prin perioada de timp (momente de timp, mărimea 
perioadei), prin metodele folosite (analiza factorială, 
AisSCOR, a distanţei relative etc.). Este deci explicabil 
de ce rezultatele clasificărilor şi tipologiilor, chiar dacă se 
referă la aceeaşi perioadă de timp, să difere — chiar dacă 
nu esenţial — de la autor la autor.

Pentru o aplicaţie mai curînd exemplificativă ne-am 
adresat unei metode moderne, mai perfecţionate, cu posi
bilităţi mai mari de analiză4. Variabilele de intrare furni
zate pentru această analiză sînt : numărul populaţiei, 
speranţa de viaţă la naştere (din care : femei), rata de 
mortalitate infantilă, şi unii indicatori socio-economici 
(gradul de urbanizare, rata de activitate (din care : a 
populaţiei feminine), proporţia populaţiei ocupate în 
agricultură). Indicatori cum sîn t: produsul naţional brut 
pe locuitor, proporţia populaţiei analfabete, nivelul de 
instruire ne-au lipsit şi deci la judecata rezultatelor va 
trebui să se ţină seama de acest fapt.

Pentru clasificarea ce urmează s-a folosit o variantă a 
analizei „cluster” 5 cunoscută sub numele de „metodă a

- A. Abraham, Indicatori ai dezvoltării social-economice în profil terito
rial, tu : Viitorul social, Nr. 4, 1985.

3 D. Sandu, O tipologie demografică a judeţelor României, in : Viitorul 
social, Nr. 2, 1986 ; şi D. Sandu, Dezvoltarea socioterilorială in România, 
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1987.

4 Atit inlormaţiile metodologice, cit şi întocmirea algoritmului de cal
cul şi a programelor, aplicaţia ca atare le datorăm sociologului şi demografu
lui dr. Dumitru Sandu (Laboratorul de Sociologie de la Institutul de Pro
iectare pentru Construcţii Tipizate).

4 „Cluster” in limba engleză înseamnă mănunchi, ciorchine, grup, 
mulţime, grămadă, cunoscut mai ales in teoria sondajului statistic.
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legăturii medii dintre grupări” („average linkage betvveen 
groups method”). Datele de intrare în analiză sînt varia
bile normalizate ale indicatorilor folosiţi pentru clasificarea 
multicriterială. Ideea de bază este similitudinea. între 
două ţări similitudinea este măsurată prin coeficientul cla
sic de corelaţie, calculat pe seriile de date normalizate. 
Profilul demografic al unei ţări este specificat prin valorile 
care corespund ţârii respective pe cei 9 indicatori adoptaţi.
Cu cit similitudinea dintre două ţări este mai mare în func
ţie de setul de caracteristici adoptate, cu atît coeficientul 
de corelaţie are o valoare mai apropiată de 1. Pentru 
toate perechile de ţări care urmează să fie clasificate se 
calculează indicii de similitudine, rezultînd o matrice a 
similitudinilor. Ordonarea unităţilor în grupe cit mai omo
gene se face pornind de la această matrice.

Ce rezultă din această operaţie ? Sînt grupele sau tipu
rile caracterizate de un indice de consistenţă, exprimînd 
similitudinea medie din grupă şi de indici de similitudine 
sau de opoziţie, exprimînd corelaţia medie pozitivă (sau 
negativă) în raport cu toate celelalte grupări. Să mai preci
zăm că în cadrul fiecărei grupe poate exista un nucleu 
format din perechea de unităţi (ţări) care se aseamănă cel 
mai mult între ele. Grupa se consideră omogenă în măr- 
sura în care indicele de consistenţă are o valoare mai apro
piată de 1.

Un exemplu poate ilustra această situaţie. în  rîcdul 
ţărilor europene, grupa cea mai omogenă este formată de 
R.F. Germania şi Marea Britanie. Un exemplu de nucleu 
de similitudine, în cazul ţărilor din Europa de Nord este 
cel format de Suedia şi Norvegia, iar celelalte ţări din 
grupă au profiluri ce gravitează în jurul acestui nucleu. \ 
Distanţa faţă de nucleu arată cît de „depărtată” sau de ’ 
„apropiată” este o ţară sau alta. Cît priveşte programul 1 
de analiză cluster, D. Sandu a elaborat un algoritm por
nind de la informaţiile din literatura de specialitate6. 
Pentru importanţa sa şi pentru a stimula aplicaţiile repro
ducem algoritmul programului în Anexa lucrării noastre.

* Kcnneth Bailey, C lu s te r  A n a ly s i s ,  In : D.K. Heise (ed.) S o c io lo g ic a l I  
M c lh o d o lo g y , Jossey-Bass, San Francisco, 1974 şi in : Marija Norusis, Advan- 1 
c e d  S ta t i s t ic s  g u id e  : SPSS X , Mc Graw Hill, New York, 1985. J
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Ca şi la metodele clasice se calculează mediile şi abaterile 
medii pătratice pentru toate caracteristicile. Iată cîteva 
rezultate ale aplicaţiei metodei eluster :

Tabelul ur. 71

Corelaţia Intre fertilitate (RTF) şi mortalitate (c0 şi m0)

Marea regiune Număr 
de ţări

Corelaţia intre

RTF şi e0 RTF şi rn„ t'o Şi nlo

Europa 27 - 0 ,3 8 0,67 - 0,68
Africa 50 - 0 ,5 3 0,51 - 0 ,8 3
America Latină 29 - 0 ,8 7 0,86 — 0,97
Asia 38 - 0 ,6 0 0,60 - 0 ,9 8

TOTAL 151 - 0 ,8 4 0,83 - 0 ,9 7

Notă : Prin e0 notăm speranţa de viaţă la naştere, prin m0 rata 
mortalităţii Infantile şi RTF — rata totală de fertilitate.

Corelaţia cea mai intensă este cea dintre speranţa de 
viaţă la naştere şi mortalitatea infantilă : — 0,97 la nivel 
mondial, adică aceeaşi cu cea pe care am obţinut-o cu 
coeficientul Spearman (0,971). Diferenţa de sens se dato
rează modului în care au fost aranjate ţările după cele 
două caracteristici7. Valoarea mai redusă a coeficientului 
de corelaţie pentru Europa (—0,68) nu ar trebui să sur
prindă prea mult. Intrînd într-o fază nouă a tranziţiei 
demografice, indicatorii demografici clasici şi-au pierdut 
„elasticitatea” unul faţă de altul şi se comportă după alte 
reguli pe care încă nu le cunoaştem. O ipoteză, fireşte.

Eelaţia dintre fertilitate şi speranţa de viaţă la naştere 
este negativă, la nivel mondial, —0,84, pentru Europa 
valoarea cea mai scăzută (—0,38), America Latină, aflată 
într-un stadiu avansat al tranziţiei demografice, înregis
trează valoarea cea mai mare (—0,87), în timp ce Africa — 
pentru motivele care au fost arătate cu alt prilej — are 
o corelaţie mai puţin intensă ( — 0,53). Corelaţia între fer
tilitate şi mortalitatea infantilă este practic aceeaşi ea 
între fertilitate şi speranţa de viaţă la naştere, fireşte cu 
semnul schimbat. Aşa şi este, cu excepţia Europei. Ne-am

7 in calculul nostru, rangul pentru e0 s-a acordat in funcţie de scăderea 
acestei valori, in timp ce pentru m0, in funcţie de creşterea valorii sale.
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pus întrebarea, la timpul său, dacă gradul de urbanizare 
şi proporţia populaţiei agricole au o legătură cu principalii 
indicatori demografici şi care este sensul acestei legături. 
Iată răspunsul:

Tabelul nr. 72

Corelaţia dirtţre RTF şi mn, cu gradul de urbanizare şi proporţia 
populaţiei din agricultură

Marea regiune Număr 
de ţări

Corelaţia dintre 
RTF şi

Corelaţia dintre 
m0 şi

urbani
zare

populaţia
agricolă

urbani
zare

populaţia
agricolă

Europa 27 - 0 ,5 6 0,81 - 0 ,7 1 0,91
Africa 50 - 0 ,4 4 0,56 - 0 ,3 7 0,61
America Latină 29 - 0 ,3 3 0,88 - 0 ,2 3 0,79
Asia 38 - 0 ,2 5 0,19 - 0 ,7 2 0,71
TOTAL 151 - 0 ,6 2 0,75 - 0 ,7 1 0,84

Constatările pot fi transcrise sub forma unor legităţi: 
fertilitatea corelează puternic cu populaţia agricolă (cu 
cit este mai ridicată proporţia populaţiei ocupate în agri
cultură cu atît este mai înaltă fertilitatea). Aceeaşi relaţie 
este între mortalitatea infantilă şi populaţia agricolă. Asia 
prezintă un caz care ar trebui examinat separat.

Cit priveşte relaţia dintre fertilitate şi mortalitatea 
infantilă, pe de o parte, şi gradul de urbanizare, ea este 
negativă, aşa cum era de aşteptat, dar intensitatea este 
mai redusă. Să reamintim că gradul de urbanizare este 
luat după „definiţia naţională” ; altfel spus, în timp ce 
rata totală de fertilitate şi mortalitatea infantilă sînt noţiuni 
omogene, gradul de urbanizare este departe de a oglindi 
un proces de urbanizare omogen.

între gradul de urbanizare şi proporţia populaţiei din 
agricultură corelaţia este inversă (—0,86 la nivel mondial), 
cu variaţii între —0,50 şi —0,93 pe mari regiuni. Prezintă 
interes şi corelaţiile cu rata de activitate feminină, dar aici 
interpretările sînt mai delicate.

Să vedem unde ne duce analiza cluster la determinarea 
grupelor după grad de similaritate şi la identificarea „ru
deniei” grupelor dintre ele. Vom exemplifica mai întîi
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cu America Latină, acest laborator instructiv al tranzi
ţiei demografice, amintit adesea în capitolele anterioare.

Tabelul nr. 73

America Latină. Grupe de ţări după gradul de similaritate

G ru p a
N u m ă r  
d e  ţă r i

G rad  de  
s im i la r i ta t e  

In g r u p ă

G ru p a  cu  care  se  a s e a m ă n ă  
c e l  m a i  m u l t  ş i  n i v e l u l  

d e  s i m i l i t u d i n e

I 5 0 , 7 3 IV 0 , 3 7
I I 6 0 , 7 7 V I I 0 , 5 7

I I I 5 0 , 5 4 IV 0 , 4 3
IV 3 0 , 9 0 V I 0 , 4 7
V 3 ' 0 , 6 4 — _

V I 3 0 , 6 8 I V 0 , 4 7
V I I 4 0 , 7 4 II 0 , 5 7

Să identificăm grapele.
Grapa I : Barbados, Guadelupa, Martinique, Ja

maica, insulele Windward.
Grapa II : Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Ecuador, Eepublica Dominicană, Para
guay.

Grupa III : Argentina, Chile, Venezuela, Puerto 
Eico, Surinam.

Grapa IV : Trinidad-Tobago, Uruguay, Cuba.
Grupa V : Mexic, Brazilia, Columbia.
Grapa VI : Costa Eica, Guyana, Panama.
Grapa V II : Bolivia, Peru, Nicaragua, Haiti.
Grapa tipologică rezultată din analiza duster concordă 

cu consideraţiile care au fost făcute anterior, în acelaşi 
capitol, privind situaţia Americii Latine, pe baza analizei 
calitative cu două variabile : speranţa de viaţă la naştere 
şi rata totală de fertilitate.

Grupa 1 include insulele din regiunea Caraibilor, ana
lizate în cadrul „teritoriilor mici” (insule, teritorii depen
dente etc.) care constituie „avangarda” tranziţiei demo
grafice. Ponderea lor în populaţia mondială este foarte 
mică. Ele sînt înrudite cu grupa IV, dar nivelul de simili
tudine este ceva mai mic. Dacă Trinidad Tobago se înca
drează firesc în grupa I, în schimb Cuba şi Uruguay, cu 
toată excelenţa indicatorilor demografici şi economici, 
aparţin totuşi unor familii diferite. Grupa I I  înrudită cu

£55 V.TREBICI



grupa VII, reprezintă majoritatea ţărilor pe care anterior
le-am ataşat „familiei africane”. Nivelul de similaritate
este foarte ridicat între cele două grupe. Orupa I I I ,  deşi 
cu o similaritate mai redusă în interiorul grupei, este apro
piată de grupa IV . O poziţie separată are grupa V : sînt 
ţările cu populaţii numeroase, avansate în tranziţia demo
grafică. Nu este nici o surpriză că grupa VI este apropiată 
de grupa IY, după cum înrudirea grupei a V ll-a  cu grupa 
II nu necesită un comentar particular. Sînt ţările cele mai 
defavorizate din America Latină, atît sub raport demo-j 
grafic cît şi sub raport social-economic. Să reamintim indi- 
catorii acestor ţări.

Cele 10 ţări, reprezentînd circa 1,5% din populaţia! 
mondială, aparţin zonei Caraibilor (2), Americii Centralei 
(4) şi Americii de Sud tropicale (4). Cu excepţia unei ţări — 1 
Paraguay — care, cu ani în urmă, era inclusă în America | 
de Sud temperată, alături de Argentina, Chile şi Uruguay, j 
avînd valori mai favorabile, celelalte nouă ţări din tabeil 
se abat pronunţat de la „modelul latino-american” : mor
talitatea infantilă se întinde între 70 şi 128°/00, speranţa I 
de viaţă la naştere, între 50,7 ani şi 64,8 ani, rata de ferti
litate, între 4,2 copii şi 6,5 copii. Cifrele ne arată cam unde' 
se situează aceste ţări în tranziţia demografică : mai avan
sate oarecum in tranziţia mortalităţii şi mai întârziate în; 
tranziţia fertilităţii. Şi la indicatorii socio-economici situa-; 
ţia este aceeaşi: o proporţie ridicată a populaţiei dini 
agricultură şi un grad mai redus de urbanizare, faţă de; 
standardul ridicat al Americii Latine (69%). Reaminti 
că este vorba de „definiţia naţională”.

Asia de Sud, ramificată în Asia de Sud meridion: 
Asia de Sud—Est şi Asia de Sud—Vest, oferă şi ea 
tablou interesant cu ajutorul metodei cluster. Vom f; 
cîteva scurte comentarii. Este vorba de nouă grupe pent: 
un număr de 32 de ţări. Asia de Est — China — nu s: 
incluse in această analiză. Să vedem care sînt grupele.

Grupa I : (6 ţări) :

Grupa II : (2 ţări) :
Grupa III 
Grupa IY

(2 ţări) 
(4 ţări) :

Grupa V : (2 ţări) :

Birmania, Thailanda, Vieţj 
nam, Turcia, Filipine, 
Lanka.
Timorai de Est, Afghanista 
Indonezia, India.
Buthan, Nepal, Kampucl 
Laos.
Bangladesh, Pakistan.
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Grupa VI : (5 ţări): Iordania, Siria, Irak, Arabia
Saudită, Iran.

Grupa YII : (3 ţări) : Qatar, Emiratele Arabe Unite,
Kuwait,

Grupa VIII : (3 ţări) : E. P. D. a Yemenului, E. A.
Yemen, Oman.

Grupa IX : (5 ţări) : Singapore, Cipru, Israel. Ma-
laysia, Liban.

Să reamintim că Asia de Sud are o populaţie de 1,6 
miliarde, aproape o treime din populaţia lumii, o suprafaţă , 
de aproape 16 mii. kmp, deci o densitate de 100 loc./kmp,' 
că în subregiunea Asiei de Sud meridionale sint situaţii 
cîţiva giganţi demografici (Bangladesh, India, Pakistan),- 
deţinînd aproape o cincime din populaţia mondială, că 
în această parte densitatea ajunge pînă la 700 loc. pe kmp j 
(Bangladesh), că ea se întinde din Europa (Turcia) pînăj 
în Oceania (Indonezia); în fine, că această regiune are| 
multe particularităţi .şi multe probleme.

Or, analiza cluster şi în acest caz ne oferă o imagine! 
diferenţiată, o grupare tipologică, în care profilurile demo-f 
grafice sînt clar desemnate, în filigran transpar factorii! 
social-economici. Cele nouă grupe au grade de similaritate,! 
relativ ridicate (între 0,69 şi 0,96), nivelul de similitudine! 
între grupe variază între 0,28 şi 0,83.

Grupa 1 (6 ţări) cuprinde ţări în care nu numai procesuţ 
de modernizare a fost foarte energic, dar şi în care s-ar 
aplicat ambiţioase programe demografice (Thailanda* 
Eilipine, Sri Lanka), bazate în mare măsură pe cooperare| 
internaţională. „înrudirea” cu grupa IX este totuşi maţ 
slabă (6,38). Grupa I I  (2 ţări) se asociază fcaite putcrnifl 
cu grupa V în aşa fel incit se poate ferma o familie inU 
largă : Bangladesh, Pakistan, Afgh&nistan. Cît priveşte gm1 
p a l i i  (Indonezia şi India) ea se asociază mai puţin putemii 
en grupa I (nivel de similitudine 0,28), ceea ce la o analiz^ 
de fond este perfect justificat. în schimb, grupa a IV-i 
care cuprinde ţările cele mai defavoiizate din regiune, 
asociază firesc cu grupa II, foimîrd deci o familie ms 
mare : Afghanistan, Buthan, Xepal, Eampuehia şi Laoi 
Cu indicii lor demografiei nefavorabili, aceste ţări grai" 
tează spre familia africană. Un caz interesant îl clei 
grupele VI, V II şi VII I ,  cu 11 ţări, din care 10 sint arat 
Similaritatea în grupe este ridicată (0,78—0,84), dar as
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cierea eu alte grupe este variabilă. Este pe deplin justifi
cată asocierea dintre grupele VI I I  şi I I  (cele 2 Yemen, 
Oman, Afglianistan şi Timorul de Est), cu un nivel de 
similitudine de 0,73, ca şi asocierea dintre grupa V II  şi 
IX , fornăind o familie. în aprecierea rezultatelor, trebuie 
să se ţină seama de faptul că printre caracteristicile alese 
figurează şi ponderea populaţiei ţării respective în populaţia 
mondială, ceea ce exercită o influenţă importantă asupra 
rezultatelor totale.

Europa, cu cele 27 de ţâri, ar trebui să fie mai omo
genă, cu iorudire mai ridicată. Aceasta ar corespunde 
reprezentării generale care porneşte atît de la apartenenţa 
la acelaşi model cultural („modelul european”) cit şi de 
la contiguitatea teritoriului. Totuşi, cele nouă grupe con
stituite cu metoda analizei cluster pun în evidenţă par
ticularităţi care merită cea mai atentă analiză.

Grupa I  cuprinde ţările din Europa de Est. 
Această grupă are niveluri mai ridicate ale fertili
tăţii, valori mai ridicate ale mortalităţii infantile, ceva 
mai reduse ale speranţei de viaţă la naştere; în acelaşi 
timp, gradul de urbanizare este mai redus, în timp 
ce proporţia populaţiei agricole este peste medie 
(excepţie : Cehoslovacia). Această grupă corelează destul 
de puternic cu grupa IV (Albania, Iugoslavia şi Portu
galia). Grupa II , 5 ţări nordice, cu o consistenţă intensă 
de 0.75 se asociază bine cu grupa IX. Grupa I I I  include 
2 ţări depărtate (Irlanda şi Grecia), dar avînd unele carac
teristici comune. Grupa IV , cu trei ţări din Europa de Sud. 
Grupa V include Italia, Franţa, Spania, „înrudite” cu 
grupa V I (Marea Britanic şi B. F. Germania); grupa V III  
(Belgia şi Olanda), „înrudită” cu grupa V II  (Malta şi 
Luxemburg), grupa IX  (Austria, Elveţia, R. D. Germană) 
„înrudită” cu grupa II (ţările nordice). Se va fi remarcat 
că „decuparea” Europei iu cele patru subregiuni (de Est, 
de Xord, de Sud şi de Vest), care oferea informaţii ţinînd 
seama de caracteristici demografice şi social-economice, 
se completează analitic cu cele nouă grupe, căpătînd un 
relief mai clar. Desigur, este nevoie de o analiză mai deta
liată. ceea ce nu putem întreprinde aici.

Pentru a ilustra modul de calcul al indicilor prezentaţi 
succint mai sus, vom lua exemplul grupei a Il-a (cinci 
ţări nordice).
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Cum potrivit metodei de calcul valoarea mediei este 
de 50, iar valorile individuale silit cuprinse între 0 şi 100, 
descifrarea datelor din tabelul nr. 74 se face astfel : la 
fertilitate, ţările nordice se află sub medie; cea mai redusă 
este Danemarca; excepţie face Islanda. La speranţa de 
viaţă la naştere valorile sînt peste medie; cea mai bună 
performanţă realizează Islanda; cea mai modestă este 
Finlanda ; la mortalitatea infantilă valorile sînt sub medie, 
cele mai pozitive : Islanda şi Finlanda. La rata de activi
tate feminină valorile sînt deasupra mediei; aspectul aces
ta a fost relevat în Cap. X. în mod similar, cu excepţia 
Finlandei, gradul de urbanizare al ţărilor respective este 
deasupra mediei, în timp ce la procentul populaţiei agri
cole valorile se situează sub medie.

Am făcut această mică incursiune în laboratorul de 
calcul pentru a sublinia rigoarea metodei de analiză cluster. 
Există — am mai spus — o mulţime de metode de con
struire a clasificărilor şi grupelor tipologice de unităţi (în 
cazul nostru ţări). Cea mai „sensibilă” şi cu putere mai 
mare de cunoaştere ni se pare metoda analizei cluster 
Grupele constituite, precum şi gradele de rudenie („nivel 
de similitudine”) acoperă o realitate caracterizată, în 
general de diversitate şi sporesc mult capacitatea de ana
liză. Discuţiile sînt însă posibile. Xumărul de caracteristici 
incluse în calcul are o mare importanţă. Ce s-ar întîmpla 
dacă am fi luat în calcul o caracteristică puternică cum 
este produsul naţional brut pe locuitor ? Fără teama de a 
greşi răspundem că situaţia nu s-ar schimba esenţial, deoa
rece această caracteristică corelează puternic cu speranţa 
de viaţă la naştere şi cu rata totală de fertilitate. Facem 
abstracţie aici de ţările producătoare de petrol unde pro
dusul naţional brut pe locuitor nu exprimă real nivelul de 
dezvoltare. Or, speranţa de viaţă la naştere (ca şi rata 
mortalităţii infantile) are o putere de caracterizare mai 
mare — motivele au fost arătate în altă parte — fiind, 
în ultima analiză, şi o expresie a calităţii vieţii.

Metoda de analiză de tip cluster poate aduce servicii 
importante şi pentru caracterizarea schimbărilor în timp 
şi evaluarea eficacităţii strategiilor economice şi a politi
cilor demografice. Observaţia pe care o realizează este 
comparabilă cu aceea asigurată de sateliţii meteorologici — 
promptă, completă, sinoptică — chiar dacă prognoza nu 

• are întotdeauna fiabilitatea dorită.
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CAPITOLUL X II

POPULAŢIE SI DEZVOLTARE

1. Noţiuni, teorii, modele

Sintagma „populaţie-dezvoltare”, atîb de frecvent 
folosită astăzi de specialişti şi de marele public, este o 
creaţie relativ recentă, deşi preocupările în jurul raportu
lui dintre populaţie şi celelalte sisteme din societate — 
teritoriu, alimentaţie, agricultură, sistem politic — sînt 
vechi, după cum atestă istoria gindirii filosofice şi sociale. 
Problema este prezentă în gândirea lui Platon — printre 
primii care s-a referit la „populaţia optimă” —, a fost 
abordată în Evul Mediu, dar mai ales, în perioada de' 
început a capitalismului, şcolile economice mercantilistă, 
fîzioerată, economia politică clasică s-au referit explici 
la raportul dintre populaţie şi economie. Un moment im 
portant în istoria acestei probleme îl reprezintă Malthus 
a cărui lucrare „Eseu asupra principiului populaţiei’ 
(1798) a încercat să stabilească o „lege” a populaţiei, 
cuantificare chiar a raportului dintre creşterea populaţi 
şi a mijloacelor de subsistenţă. După aprecierea unui dem 
graf recent „căsătoria dintre populaţie şi economie, of 
ciată sub patronajul lui Malthus, a fost furtunoasă şi 
scurtă durată” (F. Lorimer, 1958). Pentru raţiuni care 
pot fi dezvoltate aici, problema raportului dintre popula 
şi economie a fost abandonată sau tratată superficial 
decursul secolului al XlX-lea. Expansiunea economi 
a ţărilor Europei şi ritmurile moderate de creştere 
populaţiei din secolul al XlX-lea şi primele decenii 
secolului al XX-lea, desminţind previziunile pesimiste 
lui Malthus, au contribuit mult la ignorarea raportului 
tre populaţie şi economie. Abia în primii ani ai perioa 
postbelice, problema a fost repusă pe rol, în noile con ' 
care cereau răspuns la problemele acute generate, pe d 
parte, de situaţia demografică a ţărilor în curs de dez
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tare, desemnată de sintagma „explozia demografică ”, 
iar pe de altă parte, de problemele specifice ale ţărilor dez
voltate, în care se afirma tot mai mult mitul creşterii eco
nomice, intr-o lume în care resursele păreau inepuizabile, 
la un preţ foarte scăzut. Este perioada din anii ’50, domi
nată de teoriile creşterii economice; economia politică neo
clasică, ca şi alte şcoli, elaborau modele spectaculoase şi 
promiţătoare — să ne amintim de Harrod, Domar, Kaldor, 
Lewis şi mulţi alţii —. Dacă ţările dezvoltate, după un scurt 
intermezzo (1950—1964) cu redresarea natalităţii (,,ba- 
by-boom”), au început să fie confruntate cu scăderea fer
tilităţii şi cu simptomele îmbătrînirii demografice a 
populaţiilor lor, în schimb, ţările în curs de dezvoltare după 
o perioadă de scădere a mortalităţii, în condiţiile menţi
nerii unei fertilităţi ridicate, au început să cunoască ritmuri 
de creştere a populaţiei fără precedent în istoria ţărilor 
dezvoltate, de 2 pînă la 4 % anual, şi să se confrunte cu 
grave probleme economice. Numeroase teorii încercau să 
explice aceste tendinţe noi, să demonteze mecanismul 
raportului „populaţie-dezvoltare” şi, bineînţeles, să reco
mande strategii demografice şi social-economice care să 
„armonizeze” acest raport. în  aceste condiţii, în care ţările 
dezvoltate cunoşteau o creştere economică ce părea infi
nită, iar ţările în curs de dezvoltare făceau eforturi mari 
pentru a pune în aplicare propriile strategii de dezvoltare, 
se produce criza economică, al cărei început este marcat 
de criza petrolului (1973), urmată de o recesiune econo
mică — unii analişti o compară cu marea criză din 1929 — 
1933 —, aparatul conceptual începe să fie schimbat radical. 
Apar noi teorii, se elaborează noi modele, în care variabila 
„populaţie” este examinată mai aprofundat, relaţiile dintre 
variabilele demografice şi cele social-economice sînt supuse 
unor noi interpretări.

Noţiunea de „creştere economică” cedează locul unui 
concept mai larg, a celui de dezvoltare, în care alături de 
componenta economică sînt luate în considerare, dimen
siunile socială şi culturală, începe să se afirme conceptul 
de „calitate a vieţii”, teoria nevoilor este şi ea reformulată 
prin ierarhizarea lor într-o „piramidă”, avînd la bază 
nevoile primare („basic needs”), se propun noi indici ai 
dezvoltării, supunîndu-se unei critici severe indicele clasic 
»produsul naţional brut pe locuitor” sau „venitul naţional 
pe locuitor”, se propun noi sisteme de indicatori — indi-
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catorii sociali — care să măsoare complexitatea procesu
lui de dezvoltare, în toată amploarea şi multilateralitatea 
sa. Din exogene, populaţia, principalele fenomene demo
grafice — mortalitatea şi fertilitatea — devin variabile 
endogene. însăşi noţiunea de dezvoltare este profund amen
dată, îmbogăţită şi diversificată — ca urmare a noilor 
evoluţii si a experienţei strategiilor de dezvoltare — ; 
într-un cuvînt, schimbări fundamentale pe plan conceptual 
— analitice, cu repercusiuni în politicile demografice şi 
cele social-economice. Marea varietate a teoriilor şi mode
lelor — de care nu ne putem ocupa — este prezentată ex
haustiv, în mod riguros ştiinţific, în lucrarea O.N.U. „Cau
zele şi consecinţele evoluţiei demografice” (versiunea en
gleză 1973; versiunea franceză 1978), cu informaţii mer- 
gînd pînă în 1971. Dezbaterea problemei „populaţie-dez- 
voltare” în cadrul O.N.U. şi al organismelor sale de spe
cialitate, atestând conştientizarea problemei la nivel mon
dial, culminează cu un moment de importanţă istorică : 
Conferinţa Mondială a Populaţiei (Bucureşti, 1974), prima 
manifestare de o asemenea amploare, la nivel guvernamen
tal şi ale cărei lucrări s-au desfăşurat sub deviza „Populaţie 
şi dezvoltare”. Se poate afirma că de la această dată pro
blematica este abordată sub semnul acestui binom, iar 
politicile demografice au început să fie integrate în stra
tegiile dezvoltării, dobîndind statutul de părţi compo
nente ale acestora.

Conferinţa Mondială a Populaţiei din Mexic (1984) a' 
confirmat şi a dezvoltat noua orientare, a evaluat Planul. 
Mondial de Acţiune în domeniul populaţiei adoptat la 
Conferinţa de la Bucureşti, i-a potenţat anumite principii 
şi obiective.

Astăzi, problema raportului „populaţie-dezvoltare” 
este analizată mult mai complex decît cu trei decenii î 
urmă — ca să nu mai vorbim de modul cum era înţeleas 
problema cu un secol sau două în urmă —, instrumente! 
de analiză s-au perfecţionat şi ele. Cunoaştem astăzi mul 
mai bine mecanismul care guvernează relaţiile dintr 
populaţie şi dezvoltare, consecinţele social-economice 
care le generează evoluţia demografică, impactul pe ca 
dezvoltarea îl exercită asupra populaţiei. La începu 
lucrurile se prezentau mult mai simplu. De aceea vo 
încerca să arătăm succint evoluţia raportului dint 
populaţie şi celelalte sisteme din societate. Vînăt
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neolitic avea nevoie de cîţiva kilometri pătraţi pentru a-şi 
dobîndi mijloace'e de subsistenţă necesare pentru el şi 
pentru familie. Odată cu inventarea agriculturii şi a creş
terii animalelor, cu sedentarizarea omului, raportul dintre 
om, teritoriu şi subsistenţe intră într-o fază nouă. OM — 
NATURĂ—HRANĂ—ADĂPOST ! Aceasta este relaţia 
fundamentală pe care, sub o formă mai mult sau mai 
puţin evoluată, o regăsim şi astăzi. Tradusă în limbaj 
demografic, relaţia presupune un număr al populaţiei, o 
suprafaţă ocupată, de unde decurge densitatea populaţiei, 
o cantitate de subsistenţe pentru traiul cel de toate zilele. 
Atunci — ca şi astăzi — unii oameni (bărbaţii adulţi, în 
primul rînd) — erau ocupaţi cu dobîndirea celor necesare 
vieţii, fiind înzestraţi — atunci ca şi astăzi — cu unelte 
de muncă. O parte din populaţie era „activă” (după ter
minologia de astăzi), alta era „inactivă” ; producători şi 
consumatori. Munca avea o anumită înzestrare „tehnică” 
şi se caracteriza printr-o anumită „productivitate”. în 
aceste condiţii, raportul fundamental era cel de „populaţie 
— subsistenţe alimentare”. întrebări care s-au pus mai 
tîrziu — se pun, evident, şi astăzi, în alţi termeni — erau : 
Cîte persoane putea întreţine o anumită suprafaţă de 
pămînt din care se obţinea o anumită cantitate de sub
sistenţe ? Ce se întîmpla dacă populaţia se înmulţea ? Ce 
însemna, în acele timpuri, creşterea densităţii populaţiei?

Nu né propunem reiterarea istoriei economice a ome
nirii, dar vom sublinia că la început problema se reducea 
la acest raport simplu, numit astăzi „relaţia demo-alimen- 
tară”, căreia i s-a asociat aceea de „presiune demogra
fică”. Neconcordanţa dintre cei doi termeni crea ceea ce 
se numeşte cu un termen „tensiune demo-alimentarâ”. 
Urmarea era fie extinderea teritoriului, fie părăsirea lui, 
fie — cel mai ades — creşterea productivităţii muncii şi 
a solului, prin perfecţionarea uneltelor şi a tehnicilor de 
producţie.

Astăzi nu este nici o îndoială că „presiunea demogra
fică” a jucat un rol pozitiv. Este firesc să ne întrebăm : 
Care a fost efectul evoluţiei economice asupra natalităţii 
şi mortalităţii populaţiei şi care a fost influenţa numărului 
populaţiei şi a creşterii acestuia asupra economiei?

Avem aici in nuce raportul dintre populaţie şi dezvol
tare, astăzi atît de complex; tot aici vom găsi începutul 
teoriilor despre populaţie şi economie. Este pozitivă creş-
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terea populaţiei sau, dimpotrivă, negativă pentru dezvol
tarea economică, pentru asigurarea mijloacelor de subsis- 
tenţă ? Ou timpul — ne arată istoria — problema a început 
să se pună şi altfel. Un număr al populaţiei putea însemna 
şi putere militară; crearea şi dezvoltarea instituţiilor sînt 
legate şi ele de evoluţia numărului populaţiei. Multe alte 
relaţii se creează treptat între populaţie şi celelalte com
ponente ale societăţii.

Odată cu revoluţia industrială, urbanizarea, progresul 
economic, modernizarea întregii societăţi, rolul populaţiei, 
influenţa ei asupra economiei s-au modificat mult, au 
devenit tot mai complexe. Important este faptul că nevoile 
s-au schimbat: alături de nevoile primare (alimente, adă
post, îmbrăcăminte) au apărut nevoile secundare, terţiare, 
atît de caracteristice omului de astăzi.

Problema fundamentală — căreia gîndirea economică, 
sociologică, politică caută să-i dea răspuns — este aceeaşi, 
dar în condiţii schimbate : Este pozitivă sau negativă 
creşterea populaţiei ? în  raport cu ce caracteristici se face 
această judecată? Evident, astăzi am spune că criteriul 
suprem este bunăstarea individului. Şi totuşi, — recent 
de tot, se precizează că satisfacerea acestui obiectiv tre
buie să ţină seama de contextul social, se subliniază astfel 
dimensiunea socială a bunăstării individului. în interpre
tarea acestui raport fundamental dintre populaţie şi eco
nomie a dominat concepţia lui Maltlius şi a neo-maltliu- 
sienilor şi cea a adversarilor lui Malthus. Teza era reduc- 
ţionistă : creşterea populaţiei, cu o rată relativ ridicată, 
este un obstacol în calea creşterii economice. Reacţia de 
sistem — pe plan demografic — este creşterea mortalităţii 
(în absenţa emigraţiei), fiind vorba de un „feed-back” 
negativ pentru un sistem cibernetic cu autoreglare.

Dacă o mărime a populaţiei cu o anumită rată de creş
tere pot fi considerate ca. factori negativi pentru creşterea 
economică, atunci tot atît de firesc este să se pună şi 
problema unui număr optim al populaţiei, a unei rate 
optime de creştere a populaţiei.

Toate teoriile se rezumă la această problemă funda
mentală. Optica — se remarcă uşor — este reducţionistă, 
simplistă. Abia în ultimii ani se fac încercări pentru o înţe
legere aprofundată a relaţiei amintite, făeîndu-se apel la 
noi variabile, în special la cea ecologică şi la resurse, şi 
stabilindu-se noi relaţii între cele două categorii de varia-
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bile. în literatură s-a pus — şi continuă să se pună — 
problema în termenii următori: avantajele şi dezavanta
jele economice (şi de altă natură) ale creşterii populaţiei; 
avantajele şi dezavantajele unei populaţii. în declin demo
grafic (unele ţări dezvoltate se află în această situaţie), 
într-o formulare mai generală este problema consecinţelor 
evoluţiei populaţiei (în creştere, staţionară sau în declin) 
asupra tuturor sistemelor din societate şi problema fac
torilor (sociali, economici, culturali) care influenţează 
populaţia şi fenomenele demografice. Or, aceasta presu
pune definirea riguroasă a celor două mărimi ce se com
pară, a indicilor de măsură. Operarea cu macro-agregate 
de tipul „numărul populaţiei” şi „economia naţională”, 
exprimată prin produsul naţional brut sau venitul naţio
nal, se dovedeşte insuficientă. Sici compararea dintre rata 
medie de creştere a populaţiei şi rata medie a creşterii 
economice nu este suficientă, deşi sînt folosite pe scară 
mare.

Populaţia — s-a văzut din capitolele respective — în
seamnă mai întîi o mărime, un număr, ea este însă şi o 
structură (repartiţia pe vîrste şi sexe); numărul şi struc
tura sînt influenţate în permanenţă de fluxul naşterilor 
şi al deceselor, deci de regimul de natalitate şi cel de mor
talitate. Să mai reamintim că fiind un sistem, în sinul 
populaţiei au loc conexiuni, din care şi conexiunea inversă, 
intrări şi ieşiri, relaţii cu alte sisteme.

Dar cum este economia ? Ea poate fi privită — ca şi 
populaţia — ca un macrogregat. Dezvăluind-o, vedem şi 
aici o structură (pe cele trei sectoare, pe ramuri etc.) Ca 
sistem, economia are intrări (mijloace fixe, forţă de muncă) 
şi ieşiri (produsul final). Mijloacele fixe presupun crearea 
lor din fondul de acumulare, forţa de muncă este intrare 
în sistemul economic şi ieşire din sistemul demografic. 
Produsul final sau venitul naţional se repartizează în 
acumulare şi în consum. Din această prezentare schema
tică se poate observa cît de numeroase şi complicate pot 
fi inter-relaţiile dintre populaţie şi economie. Mai trebuie 
precizat faptul că ele trebuie văzute în dinamică.

Un spor pozitiv al populaţiei înseamnă solicitări supli
mentare la adresa tuturor sistemelor din societate : sanitar, 
educaţional, economic, ecologic, habitat. Altfel spus, un 
număr sporit la instituţiile sanitare, locuri în plus la şcoală,
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un număr corespunzător de locuri de muncă, spaţiu locativ 
suplimentar, produse alimentare în cantităţi suplimentare. 
Acestea toate ar intra în categoria generală a consecin
ţelor creşterii populaţiei. Economia, la rîndul ei, trebuie 
să răspundă acestor solicitări sporite. Cum ? Prin creşterea 
producţiei, în primul rînd, pentru a nu reduce nivelul de 
trai al populaţiei prezente. Trebuie să se facă investiţii 
demografice, după expresia lui Alfred Sauvy. Fiind vorba 
de raportul fundamental dintre populaţie şi economie — 
am luat cel mai important sistem care asigură cele necesare 
traiului — avem obligaţia de a reaminti că populaţia este 
producătoare (o parte a ei) şi consumatoare (în totalitatea 
ei). Or, aşa cum spunea un critic contemporan al lui Mal- 
thus „Dumnezeu trimite nu numai o gură în plus care tre
buie hrănită ci şi o pereche de braţe în plus care vor lucra” . 
Desigur, forţa de muncă suplimentară are nevoie de o pre
gătire generală, de o calificare, de o înzestrare cu mijloace 
de muncă. Deci, are nevoie de investiţii. Acestea însă vor 
fi recuperate într-un termen mai scurt sau mai lung, după 
nivelul productivităţii muncii.

Creşterea economică, la rîndul ei, exercită o influenţă 
asupra populaţiei pe multiple planuri. Prin crearea de 
locuri de muncă asigură utilizarea populaţiei apte de 
muncă; prin sporirea producţiei şi creşterea productivi
tăţii influenţează nemijlocit mortalitatea — prima varia
bilă demografică care înregistrează „feed-back”-ul pozitiv 
al creşterii. Cum influenţează fertilitatea, aici mecanismul 
este mai complex.

Excursul, uneori didactic, a fost necesar pentru a 
clarifica cîteva aspecte fundamentale ale raportului ,,po- 
pulaţie-dezvoltare”. Şi nu ne-ain referit decît la sistemul 
economic, făcînd abstracţie pentru moment de cel social, 
politic, ecologic. Aşadar ce comparăm şi cum comparăm 
atunci cînd vorbim de populaţie şi dezvoltare f La un 
nivel de maximă generalitate vom compara rata de creştere 
a populaţiei cu rata de creştere a produsului naţional brut. 
La acelaşi nivel, se va pune faţă în faţă rata medie anuală 
de creştere a populaţiei cu rata medie anuală de creştere 
a producţiei agricole, aceasta în special pentru ţările în 
curs de dezvoltare. La nivelul al doilea, cele două agre
gate — populaţia şi economia — vor fi „dezagregate” : 
pe rînd, se vor examina consecinţele structurii populaţiei 
după sex şi vîrstă asupra sistemului economic. în  acelaşi
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timp, consecinţele demografice vor fi învederate în raport 
cu acumularea, investiţiile, consumul, cu structura sec
torială a economiei (agricultură, industrie, servicii). Abia 
la ultimul nivel vor fi examinate relaţiile cu mortalitatea 
şi fertilitatea, iar acestea — cu dinamica populaţiei şi 
structurile demografice.

Pentru eficienţa analizei, problemele trebuie tratate — 
mai este nevoie să spunem? — interdisciplinar şi siste- 
mic; numeroasele teorii sociologice, economice, antropolo
gice ale fertilităţii şi familiei vor trebui integrate şi sub
ordonate unei paradigme generale care — după părerea 
noastră — trebuie concepută ca o istorie complexă socială, 
economică şi culturală a dezvoltării. Pentru a răspunde la 
întrebarea formulată iniţial care sînt efectele pozitive sau 
negative ale creşterii populaţiei în raport cu obiectivele 
social-econoinice, analiza este obligată să ţină seama de 
perioada de timp, caracteristicile ţării respective, „stilul 
d.e dezvoltare” adoptat, modelele culturale etc. Răspun
surile generale, globale, cu pretenţia de a fi universal vala
bile, in orice timp şi spaţiu, sînt total neavenite. Vom exa
mina cîteva studii mai recente consacrate acestei probleme 
— din care unele studii O.ÎL II. — pentru a evidenţia 
marile progrese în cercetarea şi înţelegerea raportului dintre 
populaţie şi dezvoltare.

2. Dinamica economică şi dinamica demografică

îa  virtutea tradiţiei, cel mai adesea se compară rata 
medie anuală de creştere a populaţiei cu rata medie de 
creştere a produsului naţional brut pe fiecare ţară, pe 
diferite perioade, p? grupe de ţări etc. Pentru partea eco
nomică datele cele mai complete sînt cele ale Băncii Mon
diale -. Paradoxal, aceleaşi date, sistematizate însă în 
mod diferit de la autor la autor, tratate cu metode sta- 
tistico-matematice riguroase, sînt folosite pentru a de
monstra concluzii uneori diametral opuse. Desigur, are o 
mare importanţă existenţa unor serii statistice pe perioade 
lungi de timp, cum sînt cele pentru ţările dezvoltate, reali-

1 The World. Bank Atlas 1987, Gross National Product. Gross national 
product per capita. Life expectancy. Total fertility. School enrollment. The 
World Bank. Washington, D.C., precum şi rapoartele anuale ale Băncii 
Mondiale.
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zate de iluştri oameni de ştiinţă, cum este economistul 
american S. Kuznets, laureat al Piemiului Kobel pentru 
economie 2 sau profesorul P. Bairoela, de la Universitatea 
din Geneva 3.

Pentru S. Kuznets, analiza pe o perioadă de un secol 
ajunge la concluzia că rata de creştere a populaţiei Euro
pei şi altor ţări dezvoltate a fost în permanenţă inferioară 
ratei de creştere economică şi ca atare nu a constituit un 
obstacol în calea expansiunii economice. Este adevărat 
că Europa nu a cunoscut rate de creştere demografică atît 
de înalte cum este cazul ţărilor în curs de dezvoltar e de 
astăzi.

Printre primii care au demonstrat că nu există o core
laţie semnificativă între creşterea demografică şi cea eco
nomică a fost A. Sauvy 4. Făi’ă a intra în detalii, se cuvine 
spus că discuţiile s-au polarizat în jurul a două concepţii: 
creşterea populaţiei este un fenomen negativ (malthusi- 
enii şi neo-malthusienii) şi, dimpotrivă, este un factor 
pozitiv pentru creşterea economică (populaţioniştii, anti- 
malthusienii), cu numeroase poziţii intermediare. Un stu
diu recent, datorat economistului şi demografului francez 
Jean-Claude Chesnais 5 6, face bilanţul tuturor încercărilor 
din ultimii ani în acest domeniu, formulînd constatări şi 
concluzii care merită toată atenţia. Autorul pleacă de la 
întrebarea : A fost oare rata de creştere a populaţiei ţări
lor în curs de dezvoltare din ultimele trei decenii un obsta
col pentru creşterea economică ? Răspunsul: datele sta
tistice după 1950 nu sprijină părerea că creşterea demo
grafică rapidă ar fi împiedicat creşterea economică rapidă 
şi, în general, se constată cu cit sînt mai înalte ratele creş
terii populaţiei cu atît mai înalte sînt sporurile produsului 
naţional brut pe locuitor. Este adevărat, dacă pentru anii 
1950—1970 relaţia este pozitivă, pentru perioada de după

3 în special S. Kuznets, P o p u la t io n  a n d  E c o n o m ic  G rouith , Proceedings 
of the American Philosophical Society. June, 1967. Alte două materiale 
au fost prezentate la Conferinţele Mondiale ale Populaţiei de la Roma 
(1954) şi de la Belgrad (1965).

3 P. Bairocb, P o p u la t io n  G r o w th  a n d  lo n g -te rm  in te r n a ţ io n a l  eco n o m ic  
g ro w th , in: International Population Congress, I.U.S.S.P., Manila, 1981.

4 Printre altele : A. Sauvy, L e s  charges e t Ies a sv a n la g e s  de la  c ro issa n -
ce de  la  p o p u la t io n , in: Population (INED) No. 1, 1972.

6 J.C. Chesnais, P o p u la t io n  a n d  d e v e lo p m m t- . a n  u n e x p la in e d  boom , 
in : Population Bulletin of the United Nations Nos. 21/22—1987, New York, 
1988.
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1970 ea este negativă. Faptul ca relaţia este în general 
nesemnificativă — statistic vorbind — s-ar explica şi prin 
diferenţa de timp dintre schimbările demografica şi evolu
ţia economică. Sînt necesare deci perioade lungi do timp 
pentru a formula concluzii par binante. Dar — arată J.-O. 
Ghesnais — creşterea demografică şi creşterea economică 
sînt capabile să se influenţeze reciproc pozitiv, adică „ex
plozia demografică” cu „expansiunea economică” să se 
influenţeze reciproc. Factorul crucial — cel mai adesea 
ignorat în analizele da acest fel — este impactul scăderii 
rapide a mortalităţii in ţările in curs de dezvoltare care — 
subliniază J.-O . Ghesnais — a influenţat pozitiv atitudinile 
populaţiei faţă de problemele dezvoltării6.

ideomaltliusienii consideră că o creştere demografică 
rapidă este un obstacol pentru dezvoltarea economică 
folosind următoarele argumente : creşterea presiunii asu
pra resurselor naturale limitate (pămînt, spaţiu, reducerea 
suprafeţei medii arabile, legea randamentelor descrescinde), 
împiedicarea modernizării, fertilitatea înaltă forţează majo
ritatea populaţiei adulte să consacre timp şi eforturi pentru 
creşterea copiilor (activitatea productivă în special a fe
meilor se reduce), investiţiile pentru a garanta acelaşi 
standard de viaţă (investiţiile demografice) afectează for
marea capitalului. Acestor argumente J. O. Chesnais le 
opune pe cele care pledează pentru caracterul pozitiv al 
creşterii demografice. Greşterea economică stimulează 
creşterea demografică prin sporirea natalităţii (reducerea 
sterilităţii şi a mortalităţii intrauterine), prin încurajarea 
imigraţiei şi mai ales prin reducerea mortalităţii. Condi
ţiile mai bune de sănătate au uu impact fundamental, 
deoarece se realizează economii de vieţi la decesele pre
mature, duc la creşterea capacităţii fizice şi intelectuale 
care, in ultima analiză, determină schimbări socio-econo- 
mice. Exemplul tipic îl oferă reducerea incidenţei bolilor 
tradiţionale (infectoparazitare) care — afirmă Chesnais — 
reprezintă o cotitură istorică. După el cercul virtuos (spre 
deosebire de cel vicios) este următorul s „ . .  .reducerea 
mortalităţii este principala forţă a creşterii populaţiei în

6 Ideea este expusă pe larg In lucrările lui J.-C. Chesnais : La transition 
démographique, Etapes, formes, implications économiques. I.N.E.D. Cahier 
No. 113, P.U.F., 1986 şi La revanche du tiers-monde, Robert taffon-t) 
Paris, 1987. Ambele cărţi au fost recenzate de V. Trebici, tn revista , .Viito
rul Social” , No. 2, 19S7 şi No. 1, 1988.
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timpurile noastre” (p. 22). La rlndul său, creşterea demo
grafică influenţează creşterea economică pe mai multe 
planuri. Ea influenţează oferta şi cererea unităţilor econo
mice, creşterea numărului locuitorilor duce la creşterea 
rapidă a nevoilor şi a consumului, generînd o creştere a 
investiţiilor, schimbările care au loc în sistemul locurilor 
de muncă generează creşterea productivităţii muncii, 
există o corelaţie puternică pozitivă între rata de creştere 
a populaţiei neagricole şi creşterea productivităţii muncii. 
Un argument puternic este acela că generaţiile de munci
tori analfabeţi sau semianalfabeţi sînt înlocuite cu generaţii 
noi cu pregătire şi cu o concepţie mai modernă. Experienţa 
Europei din ultimele două secole arată că creşterea demo
grafică a fost paralelă cu creşterea economică, fără să se 
poată stabili o corelaţie evidentă între cele două rate.

Pentru ţările în curs de dezvoltare de astăzi explozia 
demografică a coincis cu o expansiune („boom”) economică 
fără precedent. Scăderea mortalităţii nu este un factor 
exogen : ea este o premisă pentru acumulare şi investiţii 
pe termen lung. Iată şi concluzia lui J. C. Chesnais : 
, , . .  .creşterea venitului şi creşterea populaţiei sînt legate 
între ele apriori : ele sînt două faţete ale aceluiaşi fenomen : 
dezvoltarea” (p. 24). Desigur, discuţiile pe tema rapor
tului dintre creşterea demografică şi creşterea economică 
vor continua, dar analizele se vor face mai aprofundat, 
eliminînd afirmaţiile apodictice, insuficient fundamentate.

3 .  A b o r d a r e a  i n t e g r a t ă  : p o p u l a ţ i e ,  r e s u r s e ,  m e d i u l  
î n c o n j u r ă t o r  ş i  d e z v o l t a r e

în analizele în care sînt puse faţă în faţă creşterea demo
grafică şi creşterea economică se subînţelege că o rată 
demografică superioară celei de creştere economică în
seamnă — ipso fado — o deteriorare a nivelului de trai. 
Mecanismele acestei relaţii nu sînt explicite : alte abordări 
sînt necesare pentru a cunoaşte mai detaliat acest meca
nism. Cercetările si studiile din ultimii cinsprezece ani 
inai precis de la Conferinţa Mondială a Populaţiei (1974) 
— au aprofundat aceste probleme. Fenomene precum 
criza şi stagnarea economică, eşuarea unor strategii mon
diale de dezvoltare dar mai ales dezechilibrele ecologice 
au contribuit substanţial la progresul cercetărilor. Este
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suficient să se compare modul cum a fost analizat raportul 
dintre populaţie şi dezvoltare la cele două conferinţe mon
diale ale populaţiei (1974 şi 1984), precum şi studiile apă
rute în ultimii ani. Raportul pregătit de experţi pentru 
Conferinţa Mondială — a Populaţiei din Mexic (1984) 7 ne 
dă măsura schimbărilor teoretice şi metodologice survenite 
în această perioadă. Conceptele folosite anterior au fost 
revizuite şi precizate, altele noi au fost propuse.

Dezvoltarea a fost lărgită pentru a include alături de 
componenta economică — multă vreme considerată drept 
unică — alte componente; aşadar dezvoltarea nu se 
reduce la creşterea produsului naţional brut în total şi pe 
locuitor, ci „un proces de schimbări economice, sociale şi 
politice interdependente al cărui ultim scop este promo
varea bunăstării întregii populaţii” (p. 14). în această 
definiţie intră şi ideea participării tuturor membrilor la 
procesul de dezvoltare clar şi aceea a repartiţiei echitabile 
a beneficiilor.

Conceptul de resurse trebuie să includă nu numai re
sursele materiale, luate direct din natură ci şi bunurile ăe 
capital (mijloacele fixe) şi resursele umane. Mai mult, re
sursele sînt un aspect al mediului înconjurător, acesta 
fiind definit drept „un ecosistem care furnizează resurse 
şi serveşte drept depozit de deşeuri” (p. 11). Aşadar con
ceptul de mediu înconjurător trebuie să includă în mod 
explicit dimensiunea socială şi cea ecologică.

Conceptul de populaţie este propus să fie înlocuit cu 
cel de popor, cu motivarea că „bunăstarea indivizilor este 
organizată în unităţi sociale” (p. 9). Se face în felul acesta 
un pas mare de la concepţia hedonistă, consumatoristă şi 
individualistă spre un concept social larg.

Un concept nou este acela de „capacitate de susţinere 
sau capacitate portantă” (în engleză : „carrying capaeity) 8.

7 Population, Resources, Environment and Development, Proceedings, 
of the Expert Group on Population, Resources, Environment and Develop
ment, Geneva, 25—29 April, 1983. United Nations (Population Studies 
No. 90), New York, 1984.

8 Verbul ,,to carry” înseamnă a duce, a purta, a căra, a susţine, a 
sprijini, a suporta, a duce (greul). în  limba română expresia a fost tradusă 
diferit. Ideea de bază este aceea a capacităţii agriculturii (sau altor sisteme) 
de a „suporta” un anumit număr al populaţiei. I-am dat sinonimul de „ca
pacitate portantă” , împrumutat din mecanică şi construcţii (,,portanţă” =  
forţă care asigură sustentaţia unui corp în mişcare cufundat într-un lichid” ; 
„portan t” =  care susţine ceva, care poartă ceva, cf. DEX, p. 724).
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Termenul are un înţeles resfcrîns şi altul mai larg. Capaci
tatea de susţinere (portantă) înseamnă numărul de per
soane care pot fi hrănite în mod corespunzător de producţia 
agricolă a unei zone” (p. 19). în sensul mai larg înseamnă : 
„nivelul populaţiei care poate fi susţinut (suportat), intr-un 
viitor previzibil, de către o ţară în condiţiile standardului 
fizic dat al nivelului de trai” (p. 39). Dacă prima noţiune 
se referă la suprafaţă şi la agricultură, pornind de la numă
rul de kilocalorii necesare unui individ, cea de a doua — 
ni se spune în acelaşi material — poate creşte prin desco
periri tehnologice, schimbări în valorile culturale, îmbună
tăţirea sistemelor şcolare, sehimbări juridice, descoperiri 
de noi surse minerale, mobilizarea factorilor politici. 
Dezvoltarea a cunoscut şi continuă să cunoască modele 
(„pattern”) regionale în rîndul ţărilor în curs de dezvol
tare, denumite eufemistic „stiluri de dezvoltare” („styles 
of development”). Or, numeroase ţări în curs de dezvoltare 
au adoptat „stiluri” necorespunzătoare ale căror simp- 
t-ome sînt : concentrarea avuţiei în mîinile unui număr 
redus de persoane, în creşterea şi concentrarea urbană 
excesivă, degradarea agriculturii. Koul concept propus 
este cel de „dezvoltare viabilă sau durabilă (engl. „sustai
ned development” şi franc, „developpement durable”) 9. 
Aşadar o dezvoltare raţională, care să ţină seama de re
sursele disponibile („capacitatea de susţinere”), de pre
zervarea lor şi a mediului înconjurător, de realizarea unei 
justiţii sociale în fiecare ţară şi de echitate pe plan inter
national, în scopul ridicării bunăstării tuturor oamenilor. 
Se va fi observat că acest concept de „dezvoltare viabilă”, 
împreună cn acela de „capacitate de susţinere”, sugerează 
ideca unei populaţii „optime”, nu o dată formulată în 
decursul istoriei, de la Platon la A. Sauvv, cu determinări 
mai mult sau mai puţin riguroase, dar cu o certă raţiona- 
litate. La întrebarea: „Oîţi oameni poate hrăni planeta 
noastră”, căreia i s-au dat atîtea răspunsuri fanteziste — 
de la 600 000 000 de locuitori la 36 miliarde — i se va 
putea răspunde corect numai atunci cînd se va calcula 
„capacitatea de susţinere”, şi aceasta înţeleasă ca un con
cept dinamic.

* In lucrarea Lester Brown (coord.), Probleme globale ale omenirii, (trad, 
rom.), Editura Tehnică, Bucureşti, 1988, expresia, ,sustaind development” 
s-a tradus cu „dezvoltare viabilă” , iar „sustainability” — cu „viabilitate”, 
în lipsa unor alte expresii în limba română le adoptăm şi noi.
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Constatările formulate la Conferinţa Mondială a Popu
laţiei din Mexic (1984), precizate şi actualizate în anii 
următori, aşa cum întâlnim recent în Raportul O.N.U. c u  
privire la tendinţele demografice mondiale şi politicile 
demografice şi în Raportul Fondului Naţiunilor Unite pen
tru populaţie, intitulate „Starea populaţiei lumii” (19881 
sînt de natură să genereze multă îngrijorare. Populaţia 
regiunilor în curs de dezvoltare cont inuă să crească cu o 
rata''înaltă (2—4—2,0°/0O anual), datorită unei fertilităţi 
foarte înalte, cum s-a putut vedea din capitolele anterioare 
ale lucrării noastre. Persistă disparităţi mari în ce priveşte 
speranţa de viaţă la naştere şi la mortalitatea infantilă. 
Urbanizarea excesivă a devenit, în mare măsură, un feno
men necontrolat, criza economică, şomajul, datoriile 
externe sînt tot atâtea fenomene grave care afectează 
nivelul de trai al unui număr mare de locuitori ai planetei, 
circa 750 000 000 de locuitori (Banca Mondială, 1970) 
trăiesc în sărăcie lucie („absolute poverty”), mediul încon
jurător este grav ameninţat — ne vom ocupa de aceasta 
în capitolul următor —, cheltuieli militare uriaşe sînt 
sustrase în loc să fie folosite pentru dezvoltare, iată doar 
cîteva din caracteristicile tabloului economic şi demografic 
contemporan. Vom vedea ceva mai tîrziu ce întreprind 
ţările, comunitatea mondială pentru a atenua şi a preveni 
aceste tendinţe care afectează grav viitorul omenirii.

4 . V a r i a b i l e  d e m o g r a f i c e  ş i  s o e io - e e o n o m ic e ,  m o d e le  
d o m o - e c o n o m ic e

Tabloul variabilelor demografice şi socio-economice ne 
arată o textură de mare complexitate. Este explicabil deci 
numărul mare de modele care au fost propuse în ultimele 
decenii pentru a identifica rolul diferitelor variabile. O 
preocupare importantă este selectarea însăşi a acestor 
variabile. Sînt scheme care operează cu cîteva variabile, 
socotite esenţiale, altele pun în joc zeci şi chiar sute de 
variabile. Simularea la calculator permite un joc nesfârşit 
de ipoteze ; scenarii impresionante au fost elaborate pentru 
a descrie evoluţia probabilă.

De la primele modele globale, legate de numele profe
sorului Jay Forrester, de la Massachusets Institute of 
Technology (M.I.T.), specialist î n  domeniul dinamicii
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sistemelor la cererea Clubului de la Eoma 10 11, au continuat 
să apară numeroase asemenea modele. Cel mai cunoscut — 
întîmpinat însă cu vii critici — a fost studiul grupului 
Meadows „Limitele creşterii” (1972), amplu prezentat în 
literatura noastră. I-au urmat modelele Mesaroviă-Pestel, 
J. Tinbergen, modelul latino-american Bariloche, modelul 
Leontief, modelul Botkin şi multe altele, din care nume
roase au fost traduse în limba românău . Nu vom face 
analiza acestora, dar vom remarca efortul considerabil al 
oamenilor de ştiinţă de pretutindeni de a descifra situaţia 
actuală, sprijinită pe tehnici şi metodologii foarte complexe, 
şi de a descrie traiectoriile posibile ale omenirii. Am mai 
reţine că în toate aceste modele populaţia este reprezen
tată prin variabile foarte importante cum sînt : speranţa 
de viaţă la naştere, rata mortalităţii infantile, rata totală 
de fertilitate, rata medie de creştere a populaţiei. Este o 
mare distanţă de la modelele creşterii economice de tip 
neo-clasic din anii ’50 şi ’60, în care populaţia era con
siderată drept variabilă exogenă, iar singura mărime luată 
în calcul era rata medie anuală de creştere a populaţiei, 
aceeaşi valoare fiind acordată şi forţei de muncă. Cele mai 
recente studii şi modele subliniază necesitatea ca varia
bilele demografic,e să fie considerate drept variabile endo
gene şi nu exogene. în  studiul amintit anterior pentru 
Conferinţa Mondială a Populaţiei din Mexic (1984) se 
atrage atenţia : . .variabilele demografice sînt tratate
în lucrările de planificare ea variabile exogene şi de aceea 
ele eşuează atunci când trebuie să ia în considerare efectele 
lor asupra situaţiei demografice” (p. 46).

Modelele pot fi puternic agregate sau mai slab agre
gate ; vom întîlni modele explicative care se referă la o 
variabilă sau alta (cele mai numeroase se referă la fertili
tate), folosind analiza factorială. Au apărut şi s-au dez
voltat modele demo-economice, cu un mare număr de 
variabile demografice, din care cel mai recent model este

10 J. Forrester, Dinamica industrială-, 1971, Editura Tehnică, 1981.
11 M. Mesarovié, Omenirea la răspintie.. Gol. Idei contemporane, Editura 

Politică, 1975. Restructurarea ordinii internaţionale (RIO), Col. Idei con
temporane, Editura Politică, 1977 ; W. Leontief, Viitorul economiei mondiale, 
E ditura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977; A. Herrera (coord.), Catastrofă 
sau o nouă societate? Un model latino-american al lumii, Col. Idei contempo
rane, Editura Politică, 1981 ; J. Botkin, M. Elmandjra, M. Maliţa, Orizon
tul fără limite ale învăţării — IAchidarea decalajului uman, Col. Idei con
temporane, Editura Politică, 1982.
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cel propus de Ph. Bourcier de Carbonia. Ne yom referi 
însă nu la un model ci la o schemă de analiză a interrela- 
ţiiîor dintre variabilele demografice şi cele socio-economice, 
in care demograful australian Geoffrey McNicollia aduce 
un punct de vedere nou şi face un bilanţ al studiilor publi
cate pînă în prezent pe această temă.

O analiză a consecinţelor creşterii populaţiei rapide 
asupra celorlalte sisteme din societate urmează — în 
concepţia lui McNicoll — următoarele faze : a) demogra
fia creşterii rapide a populaţiei; b) efectul creşterii popu
laţiei asupra economiei; o) efectele creşterii populaţiei 
asupra organizării sociale şi politice; d) nivelul individual 
şi consecinţele în domeniul repartiţiei; e) valorizarea con
secinţelor creşterii populaţiei. Ideea nouă a lui McNicoll 
este aceea a sistematizării variabilelor şi a introducerii 
unui concept nou cel al „consecinţelor proxime” ale creş
terii populaţiei. Ideea este preluată după modelul lui 
J. Bongaarts care a introdus noţiunea de „factori proximi”

CONSECINŢE IMEDIATE SAU PROXIME ¡NI_E.S 0 Ci0 -E CONOMTCE
' iPROXIMATE") SISTEME NIVEL IN D ffl-

( --------------------------------------------------------^  d u a l

i r

CREŞTEREA l 
POPULAT ‘

V . --

L.

\\ÎSTP.gCTURĂV 
\  I  PE VIRSTE N  J  r
\ ‘-------------J Va. C

ESTRUCTURA - -T H FAMILIEI 
DE RUDENIE

Fig. 56. Analiza consecinţelor creşterii populaţiei.

15 Philippe Bourcier de Carbon, Contribution à l ’analyse de la baisse 
séculaire de la fécondité et des interactions entre populations : vers une théorie 
socio-économique de l ’implosion démographique de Vaprès-transition, 1987. 
Citât de J. Bourgeois Pichat. Du XX e au X X I e siècle : L’Europe 
et sa population après l’an 2000, in : Population (INED), N o . 1, 1988.

13 Geoffrey McNicoll, Consequences of rapid population growth : Over
View and assessemenl, in : Population and Development Review. Volume 
10, Number 2, June 1984, pp. 177—240.
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(„proximate determinants”) ai fertilii aţii (va fi esa- 
minată la „Tranziţia demografică”). Aceste „consecinţe 
proxime” (în sensul, de cele mai apropiate), sînt „factori 
in cadrul domeniului demografic în care şi plin care creş
terea poate afecta sistemul socio-economic mai laig” (p. 
179). Iată şi scliema variabilelor (fig. 56).

Comportamentul individual, prin natalitate şi morta
litate, determină creşterea populaţiei, care se exprimă 
în cele patru consecinţe proxime : mărimea, structura pe 
vîrste şi sexe, structura etnică, migraţie şi structura pe 
rudenie, abia aceste consecinţe devin factori care influen
ţează sistemul economic ca şi cel politic, precum şi siste
mul familiei. O persoană intră în acest sistem de variabile 
cu următoarele caracteristici: sexul, vîrsta, starea civilă 
şi apartenenţa etnică (inclusiv migraţia).

Mărimea populaţiei este funcţie de rata de creştere a 
ei. Creştere rapidă înseamnă 2% anual, creştere foarte 
rapidă 2—4%; perioada de dublare a populaţiei, lungimea 
unei generaţii (circa 30 ani). Ca şi J.-C. Chesnais, se subli
niază că prima componentă care intră în tranziţie este 
mortalitatea. Dar scăderea ei în ţările în curs de dezvol
tare este alta decît aceea din ţările dezvoltate, atingînd 
rate ale creşterii naturale şi totale pînă la 4%. Or, o ţară 
cum este Suedia, pentru care există serii complete de date 
pentru două secole şi mai bine, arată că în perioada 1750 — 
1800 rata excedentului natural a fost de 0,6 %; în perioada 
scăderii mortalităţii rata a fost de 0,8% (1800—1850). 
Scăderea fertilităţii a mărit această rată la 1,2% (1850 — 
1900), deci atunci a avut loc mica „explozie demografică” ; 
în anii 1900—1950 rata s-a micşorat la 0,7%, pentru a 
ajunge la 0,4% în perioada 1950—1980. Celelalte ţări 
dezvoltate au avut acelaşi model („pattern”), cu excepţia 
ţărilor care au avut o nuternică imigraţie.

Ţările în curs de dezvoltare contrastează puternic cu 
ţările dezvoltate; rata creşterii naturale a populaţiei din 
aceste ţări este de şase ori mai mare decît în ţările dezvol
tate. în felul acesta se schimbă balanţa demografică si — 
aşa cum arată proiectările demografice O.Î7.U. — va con
tinua să se schimbe. în 1980 ponderea Europei era de 
11%; în anul 2100 va ajunge la 5%. Africa, cu aceeaşi 
pondere ca a Europei, în 1980, va reprezenta 26%, în anul 
2100.
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Structura pe vîrste indică o populaţie tinără pentru 
ţările în curs de dezvoltare şi una îmbătrînită pentru cele 
dezvoltate.

Gospodăria şi familia cunosc şi ele schimbări semnifi
cative în tranziţia demografică, după cum se vede din 
schema propusă de demograful american hi. B. Ryder14.

Tabelul nr. 75

Structura  fam iliei în  raport cu tranziţia

F aza
p re tran z i-

ţ io n a lă

F aza
tra n z i
ţio n a lă

Faza
p o sttran -
z iţio n a lă

1 R a ta  de n a ta l i ta te  (°/0o) 42 42 14
2 R a ta  de m o rta lita te  (°/oo) 42 10 4
3 R a ta  excedentu lu i n a tu ra l (% ) 0 3 o 0
4 M ărim ea fam ilie i nucleare*) 3 .2 4 ,7 3 ,4
5 D u ra ta  m edie  de la căsă to rie  la 

m o artea  u n u i so ţ (an i) 13 30 45

*1 N um ăr m ed iu  dc persoane.

Ţările dezvoltate se află în faza posti ranziţională; 
cele în curs de dezvoltare, în faza tranziţională, cu o rată 
a excedentului natural de 3,2 %. în cadrul lor sarcina de 
dependenţă în sinul familiei este ridicată.

Din punct de vedere etnic, apar probleme particulare : 
în S.U.A., populaţia spaniolă, în Africa de Sud, populaţia 
neagră, în Liban, populaţia musulmană.

Dar efectele creşterii rapide a populaţiei asupra econo
miei ? La modul cel mai general, efectele proxime ale creş
terii demografice rapide constituie realităţi demografice 
noi cărora trebuie să le facă faţă societăţile şi, în ultima 
analiză, familiile şi indivizii. Această situaţie este esenţial 
diferită de ceea ce a cunoscut Europa la timpul său.

Modelele din anii ’50 şi ’60 (R. Solow, Kaldor, W. A. 
Lewis) luau în considerare populaţia numai ca număr, 
fără să se refere la structură. Or, dacă luăm structura pe 
vîrste ajungem la o nouă clasă de efecte demografice. Meca
nismul relaţiei dintre variabilele demografice şi cele econo
mice este complex. Desigur, mărimea populaţiei influen

14 N .B . R y der, la  : O .N .U ., The Population Debate, voi. 2.
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ţează tehnologia şi productivitatea muncii. C. Clark şi E. 
Boserup susţin că creşterea populaţiei stimulează inova
ţiile şi organizarea economică. Efectele unei creşteri rapide 
a populaţiei se regăsesc şi la productivitatea muncii, la 
investiţiile publice, la gradul de ocupaie. Identificarea lor 
şi mai ales cuantificarea se dovedesc exerciţii foaite difi
cile. Cit priveşte efectele creşterii populaţiei asupra siste
mului economic şi sistemului politic ele se manifestă pe 
numeroase planuri. Creşterea populaţiei urbane este per
cepută uneori ca o ameninţare la stabilitatea socială; 
creşterea numărului populaţiei totale suprasolicită apara
tul de stat. Consecinţele internaţionale ale creşterii rapide 
a populaţiei sînt şi ele importante.

Trebuie recunoscut că schema de analiză propusă de 
Geoffrey McMcoll oferă un cadru mai convenabil şi că 
îmbunătăţirile ce i se vor aduce vor dota demografia — 
ca şi ştiinţele învecinate — cu un instrument valoros, 
dîndu-le posibilitatea să adîncească studiul relaţiilor dintre 
variabile.

5. Un indicator sintetic sau mai mulţi indicatori?

în comparaţiile internaţionale s-a folosit şi continuă 
să se folosească ca indicator al creşterii economice produsul 
naţional brut (în dolari), în special în varianta sa de PA'B 
pe locuitor şi ca rată de creştere. Criticile ce i s-au adus 
privind puterea sa de caracterizare sintetică — de care 
este atît de bogată literatura economică din ultimele de
cenii — nu l-au detronat din această calitate. Evident, 
numeroase dimensiuni ale societăţii contemporane — mai 
ales cele ce ţin de calitatea vieţii, de modelele culturale, 
de factorii psihologici — nu sînt sesizate de acest indica
tor. Totuşi, în lipsa unui alt indicator, el este folosit; vom 
recurge şi noi la el, nu înainte de a preciza că Banca Mon
dială nn are calcule pentru toate ţările, unele sînt simple 
estimaţii.

Vom face unele consideraţii, pentru un număr de 105 
de ţări. Nivelul minim (1985) este de 110 dolari pe locui
tor ; este cazul Etiopiei; nivelul maxim este de 19 270 
dolari pe locuitor : este cazul Emiratelor Arabe Unite. 
Decalajul: 1 la 180 ! Dacă însă facem abstracţie de ţările 
arabe producătoare şi exportatoare de petrol (Libia, Ara-
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bia Sandii fi, Kuwait, Emiratele Arabe Unite), decalajul 
se reduce întrucâtva : Etiopia (110 dolari) si S.U.A. 
(16 690 dolari), deci 1 :152. Distanţa este enormă şi nu 
are echivalent în domeniul demografic. Corelaţia dintre 
produsul naţional brut pe locuitor si speranţa de viaţă 
la naştere este relativ strînsă : coeficientul de corelaţie a 
rangurilor Spearman este de 88%. Dar sînt şi abateri sem
nificative ale ţărilor din punct de vedere al rangului deţi
nut după speranţa de viaţă la naştere şi produsul naţional 
brut pe locuitor.

Ţări precum India, China, Birmania, Sri Lanka. Ja 
maica şi Costa Sica ocupă poziţ ii mai bune in ierarhia după 
speranţa de viaţă la naştere decât la indicele economic. 
Au parcurs deci o parte importantă din tranziţia morta
lităţii. Altfel spus, deşi sânt mai sărace, au o stare sanitară 
mai bună. în situaţia cealaltă se află : Mauritania, Nigeria, 
Congo, Bepublica Sud-Africană, Algeria, Oman, care au o 
situaţie economică mai bună decât cea sanitară. Există 
însă o explicaţie economică pentru fiecare din aceste ţări. 
Cit priveşte tabloul general, vom întâlni situaţia care o 
cunoaştem de la analiza indicilor demografici : la un pol, 
numeroase ţări africane, cu un produs naţional brut pe 
locuitor de 270 dolari; la celălalt pol, ţările dezvoltate cu 
11 810 dolari pe locuitor. Decalajul mediu : 1 la 44. O 
poziţie deosebită au India (270 dolari) şi China (310 dolari), 
dar cu valori mai înalte ale speranţei de viaţă la naştere : 
55,4 ani (India) şi 67,1 ani (China).

Un număr de 26 de ţări din Africa au un PNB pe locui
tor între 110 şl 500. America Latină este într-o situaţie 
privilegiată. Să mai spunem că cele 13 ţări din grupa I, 
cele mai defavorizate, (10 din Africa .şi 3 din Asia de Sud), 
au o speranţă de viaţă la naştere cuprinsă între 40 şi 50 
de ani, cu un PNB pe locuitor între 130 şi 240 dolari. 
Polarizarea sărăciei ca şi corelaţia strînsă cu speranţa de 
viaţă la naştere sînt evidente. Ţările dezvoltate, 25 la număr 
iu statistica noastră, au un evantai destul de larg : Portu
galia, cu 1 950 dolari şi S.U.A., cu 16 690 dolari; decalaj 
1 : 8,5 ori. Cu un produs naţional brut pe locuitor mai 
mare de 10 000 dolari sînt : Australia (10 830), Finlanda 
(10 890), R. F. Germania (10 940), Danemarca (11 200), 
Japonia (11300), Suedia (11890), Canada (13 680), Nor
vegia (14 370), Elveţia (16 370) şi S.U.A. (16 690). Nu
meroase corelaţii cu alţi indici se pot face : cu mortalitatea
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infantilă, cu rata totală de fertilitate, cu rata medie de 
creştere, cu gradul de urbanizare. Toate ne duc la conclu
ziile pe care nu o dată le-am amintit în cuprinsul lucrării 
noastre.

Tabelul nr. 76

F,('partiţia unui număr de SO de ţări tn curs de dezvoltare după 
PNB pe locuitor (19S5) — in dolari

G rupe după  
PN B /loc.

|
| N um ăr 

de ţă r i A frica

i
A m erica
L atin ă

Asia 
de E s t

Asia de 
Sud (inel. 
Oceania)

TOTAL 80 38 21 2 19
1 0 0 -  249 13 10 — — 3
2 5 0 -  499 22 16 2 1 3
5 0 0 -  749 10 4 1 — 5
7 5 0 -  999 9 3 5 — 1

1 0 0 0 - 1  249 6 3 2 — 1
1 2 5 0 - 1  499 4 — 4 — —

1 5 0 0 - 1  749 4 — 2 — 2
1 7 5 0 - 1  999 — — — — —

2 0 0 0 - 2  249 5 1 3 1 —

2 2 5 0 - 2  499 — — — — —
2 5 0 0 - 2  749 i 1 — —

2 7 5 0 - 2  999 — — — — —

3 000 şi peste*) 6 — 2 — 7

*) Pcste  3 000 d o la r i : V enezuela (3 080), Israel (4 990), T rin id ad - 
Tobago (6 020), H ong K ong  (6 230), O m an (6 730), S ingapore (7 420).

Cu toate imperfecţiunile sale, produsul naţional brut 
pe locuitor rămîne un indice util pentru aprecierea puterii 
economice şi a nivelului de trai ca şi pentru compaiaţiile 
internaţionale. Un indice sintetic, aşa cum am arătat în 
Cap. XI este insă indispensabil; puterea sa de caracterizare 
este mult mai mare decît a unui singur indice economic.
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CAPITOLUL X III

POPULAŢIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

în raportul directorului executiv al Fondului Naţiu
nilor Unite pentru Populaţie pe anul 1988, intitulat „Sta
rea populaţiei lumii 1988” 1, avînd ca subtitlu „Să sal
văm viitorul”, se spune — printre altele — : „Cerinţele 
umane în creştere aduc daune resurselor naturale de bază 
— sol. apă şi aer — de care depinde întreaga viaţă. . .  în 
ţările in curs de dezvoltare, creşterea mai înceată şi o repar
tizare mai egală a populaţiei vor ajuta să se reducă pre
siunea asupra terenurilor agricole, a surselor de energie, 
a surselor vitale de apă şi a zonelor cu păduri, dînd un 
răgaz de timp pentru elaborarea strategiilor necesare pen
tru o dezvoltare viabilă (durabilă)”.

Semnificativ, raportul Comisiei Mondiale pentru Me
diul înconjurător 1 2 pe anul 1987 şi prezentat Adunării 
Generale a Naţiunilor Unite, poartă titlul „Viitorul nostru 
este al tuturor”, avînd subtitlul: „Un singur pămînt, 
o singură lume”. Ziua Mondială a Mediului înconjurător, 
proclamată de O.N.U., pentru o iunie 1989, s-a desfăşurat 
sub lozinca „încălzire globală — alarmă globală”. Dacă 
mai amintim numeroasele luări de poziţie ale guvernelor 
şi studiile oamenilor de ştiinţă exprimînd preocuparea 
pentru situaţia dramatică a mediului înconjurător şi a 
dezechilibrelor ecologice ne dăm seama cit de importantă 
este necesitatea studierii aprofundate a acestor probleme 
şi a elaborării unor strategii care să salveze viitorul ome
nirii.

1 The State of World Population 1088, by Dr. Nafis Sadik, Executive 
Director of the United Nations Population Fund.

2 Notre avenir à tous. Une terre, un monde : Aperçu de la Commission 
Mondiale sur l ’environnement et le développement (C.M.E.D.), 1987.
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Populaţia este prezentă în acest proces, pe de o parte, 
ca factor care a generat această situaţie, iar pe de altă 
parte, populaţia este aceea care suportă consecinţele nega
tive ale dezechilibrului ecologic. Se vede imediat că pro
blema are un caracter mult-i- şi interdisciplinar, demogra
fiei revenindu-i numai o parte, foarte importantă însă. 
De aceea în capitolul de faţă vom examina numai acele 
aspecte care se referă nemijlocit la populaţie. Vom ica- 
minti definiţia O.X.U. pentru mediul înconjurător : ..eco
sistemul care furnizează resursele şi serveşte în acelaşi 
timp drept depozit de deşeuri”, subliniindu-se că mediul 
înconjurător nu se reduce la componenta sa fizică, mate
rială, la dimensiunea economică; el are şi o dimensiune 
socială şi politică. Caracterul global al problemei mediului 
înconjurător, dimensiunea sa mondială nu mai necesită 
argumentare. Totodată, a devenit limpede că în locul unei 
tratări simpliste, unilaterale, în cadrul raportului ,,po- 
pulaţie-subsistenţe” sau „populaţie şi dezvoltare”, se 
impune o tratare sistemică care să integreze „populaţia, 
resursele, mediul înconjurător şi dezvoltarea”. în  mod 
corespunzător, strategiile naţionale şi internaţionale tre
buie să aibă în vedere concomitent toate aceste elemente. 1

1. Istoricul problemei
în euforia generată de creşterea economică cu ritmuri 

înalte, impresia generală era aceea că resursele sînt inepui
zabile. Consumul lor, facilitat şi de preţurile scăzute, a 
devenit tot mai neraţional. în  plus, au început să apară 
tot mai multe semne de poluare a aerului, apei şi solului. 
Oamenii de ştiinţă au tras semnalul de alarmă încă înamte 
de anii ’70 : aceştia au fost insă biologi, geologi, ecologi. 
Dar aceste avertismente erau interpretate ca vizînd situa
ţii particulare. în unele medii politice şi chiar ştiinţifice 
a început să fie pusă în circulaţie ideea că atît epuizarea 
resurselor cît şi fenomenele de poluare s-ar datora . . .  ex
ploziei populaţiei din ţările în curs de dezvoltare, devenite 
astfel ţapi ispăşitori ai crizei amintite. Este adevărat, 
populaţia mondială creştea intr-un ritm fără precedent; 
de la 1 miliard de locuitori la începutul secolului al XIX-3ea 
la 2 miliarde, în anii 1920, apoi la 3 miliarde, în 1960, apoi 
la 4 miliarde, în 1974... Oamenii de ştiinţă realişti (A. 
Sauvy, de pildă) au atras atenţia că epuizarea resurselor
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ca şi poluarea sînt fenomene legate de creşterea economică 
şi eă în cea mai mare parte ele au loc în ţările dezvoltate. 
Cit priveşte situaţia din lumea a treia, „explozia demogra
fică'’, ea însăşi este un efect al subdezvoltării şi nu o cauză 
directă a acesteia.

Un rol important în conştientizarea dimensiunii mon
diale a crizei resurselor şi a poluării l-au jucat modelele 
globale, începînd cu cele ale lui J. Forrester şi ale grupului 
Meado ws, precum şi activitatea Clubului de la Roma —, 
materializată în cunoscutele rapoarte. Criza petrolului 
din 1973, criza şi recesiunea economică au accentuat situa
ţia negativă, contribuind la crearea unei opinii mondiale 
în jurul acestei probleme. în  aceste condiţii Naţiunile 
Unite au organizat prima Conferinţă Mondială asupra 
mediului înconjurător (Stockholm, 1972), ale cărei rezul
tate au fost pe larg dezbătute la Conferinţa Mondială a 
Populaţiei (Bucureşti, 1974). Problema figurează de atunci 
pe agenda reuniunilor internaţionale ; noi piese s-au adău
gat la dosar. Au luat fiinţă, pe rînd : Comisia O.N.U. 
pentru Coordonare ţn Domeniul Mediului înconjurător, 
Sistemul Mondial de Supraveghere Continuă a Mediului 
înconjurător, Proiectul Internaţional pentru Geosferă şi 
Biosferă (IGBP), Programul Naţiunilor Unite pentru 
Mediul înconjurător (P.N.U.E.), Fondul Mondial pentru 
Natură (WWF) şi alte organisme.

în 1983, Adunarea Generală a O.N.U. a cerut să se 
iniţieze „un program global de schimbare” ; în acelaşi an 
secretarul general O.N.U. a luat iniţiativa de a constitui 
o comisie independentă, compusă din proeminente perso
nalităţi politice şi ştiinţifice, ca să studieze problema şi 
să prezinte un raport Adunării Generale a O.N.U. După 
ani de studii şi cercetări, cu consultarea unui număr mare 
de persoane, Comisia Mondială pentru Mediul înconjură
tor (preşedinte : Gro Harlem Brundtland, fost prim mi
nistru al Norvegiei) a întocmit acest raport, pe care l-a 
înaintat, în 1987, Adunării Generale a O.N.U. Din acest 
raport, vom folosi informaţiile necesare.

O activitate importantă în acest domeniu desfăşoară 
Worldwatch Institute din S.U.A. („Institutul pentru 
veghea lumii'5), director Lester Brown, care, din 1975, 
publică studii documentare în legătură cu subiectele cele 
mai acute : energia, ecologia, apa, demografia, problema 
alimentaţiei, urbanism, exploatarea spaţiului cosmic, re
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ciclarea materiilor prime şi a materialelor. Din 1984 Insti
tutul publică anual rapoarte intitulate „Starea lumii” 
(The State of World), cunoscute publicului din ţara noastră 
mai ales printr-o lucrare de sinteză apărută în 19S8 3, 
de care vom face de asemenea uz în lucrarea noastră. Să 
mai spunem că presa zilnică aduce la cunoştinţă aspecte 
noi privind dezechilibrele ecologice, precum şi activităţile 
oamenilor de ştiinţă, ale guvernelor şi comunităţii inter
naţionale în acest domeniu.

2. Resursele naturale, folosirea lor excesivă şi poluarea
O clasificare mai veche4 împarte resursele naturale 

astfel :
a) „Atmosfera”, care cuprinde : aerul, spaţiul, timpul 

şi clima;
b) „Hidrosfera”, elementul lichid al Terrei;
c) „Litosfera”, care cuprinde pămîntul şi solul, pre

cum şi mineralele, combustibile sau provenind din pămînt 
şi mare ;

d) „Noi resurse energetice”, cuprinzînd surseneclasice 
ca : energia solară, energia geotermică, energia mareelor 
şi energia atomică.

Există şi împărţirea resurselor în : reînnoibile (regene
rabile) şi nereînnoibile (neregenerabile). Materiale O.N.U. 
mai recente includ în resurse nu numai pe cele care sînt 
obţinute direct din natură ci şi bunurile de capital (mij
loace fixe) şi resursele umane.

Om-natură, această relaţie fundamentală a cunoscut 
o evoluţie în cadrul căreia, multă vreme, a existat un 
echilibru. Omul a extras din natură ceea ce îi era necesar 
traiului său, progresului societăţii. Omul a „cucerit” na
tura supunînd-o necesităţilor sale. Odată cu revoluţia 
industrială, al cărei început datează din secolul al XYIII- 
lea, această relaţie a intrat într-o fază nouă. Exploatarea 
excesivă a resurselor, dezechilibrele ecologice sînt mai 
recente; ele coincid cu creşterea economică din ultimele 
decenii, fiind legate, in primul rind, de noua revoluţie

3 Lester Brown (coord.), Probleme globale ale omenirii, Worldwatch 
Institute S.U.A. Ediţia română : Ion Iliescu, Adrian Gheorghe, Serghei 
Celac, Editura Tehnică, Bucureşti, 1988.

4 Causes et conséquences de l’évolution démographique, Volume I, Nations 
Unies, 1978, pp. 391 — 408.
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industrială şi noua revoluţie tehnico-ştiinţifică, dar şi de 
creşterea rapidă a populaţiei lumii. Formele extreme le 
cunoaştem; unele din daunele aduse naturii de către om 
sînt ireversibile, ceea ce l-a făcut pe cunoscutul istoric 
englez Arnold Toynbee să afirme : „Din stăpînul creaţiu- 
nii, omul a ajuns cancerul planetei”, punct de vedere pe 
care îl împărtăşesc numeroşi biologi, geneticieni, ecologi. 
Omul valorifică resursele, modifică natura cu ajutorul 
tehnologiilor care devin tot mai complexe şi sofisticate, 
cu aspecte pozitive dar şi cu consecinţe negative asupra 
mediului înconjurător.

Vom începe cu pămîntul, resursa naturală cea mai 
importantă, cu raportul dintre populaţie şi resurse ali
mentare. De altfel, cum am arătat în paragraful anterior, 
cea mai importantă „capacitate de susţinere sau portantă” 
este cea agricolă : cîţi oameni poate „duce” suprafaţa pă
mântului în condiţiile unei „dezvoltări viabile”. Suprafaţa 
uscatului Terrei este de 135 793 000 kmp, o pătrime din 
suprafaţa totală a Terrei, trei pătrimi sînt suprafaţa ocea
nelor şi mărilor. Or, din această suprafaţă de 13 580 000 000 
ha, doar 10% reprezintă terenuri cultivate (circa 1,4 mi
liarde ha). Terenurile agricole s-ar ridica la 4,4 miliarde 
ha, pajiştile şi păşunile permanente, cam 3 miliarde ha, 
restul de 33% ar fi terenuri cu alte destinaţii. Densitatea 
populaţiei pe kmp este astăzi de 36 locuitori, la o populaţie 
de 5 miliarde; în 1950 ea era de circa 18 locuitori. Supra
faţa totală ce revine la un locuitor este de 3,67 ha, cea 
agricolă, de 1,21 ha, iar cea cultivată, de 0,39 ha. Acest 
indicator cunoaşte mari disparităţi pe continente, regiuni 
şi ţări. în timp ce suprafaţa cultivată pe un locuitor este 
de 0.97 ha în U.E.S.S. şi de 0,98 ha în America de I\ord, 
ea este de 0,35 ha/loeuitor în Europa, de aproape trei ori 
mai mică, iar în Africa de 0,65 ha/locuitor. Diferenţele sînt 
însă foarte mari în ce priveşte recoltele la ha. Astfel, la 
grîu recolta medie la ha din Danemarca este de 13 ori 
mai mare ca în Birmania, la orez, la o recoltă medie mon
dială de 18,4 chintale la ha, recolta din Spania este de 
nouă ori mai înaltă ca în Puerto Kico. Altfel spus, teh
nologiile, sistemele de exploatare a solului, folosirea iriga
ţiei şi îngrăşămintelor duc la niveluri foarte diferite ale 
recoltelor la îia. Calcule efectuate cu ani în urmă au ajuns 
la concluzia că suprafaţa cultivată ar putea fi aproape 
triplată, ajungînd la circa 4 miliarde ha. De aici şi calcule
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simpliste potrivit cărora pămîntul ar putea hrăni o ome
nire de 15—20 miliarde de locuitori. Investiţiile ar ajunge 
la cifre uriaşe, barierele instituţionale şi politice sînt mai 
importante decît cele economice şi tehnologice. Cit despre 
consecinţele negative ale supraexploatării solului, ele se 
înscriu printre cele mai grave.

Dacă luăm resursele minerale, remarcăm o mare dis
paritate între ţările dezvoltate si cele în curs de dezvoltare. 
Factori precum creşterea demografică şi industrializarea 
rapidă au dus la consumul excesiv al acestor rezerve. Cal
cule efectuate de experţii O.N.U. arată că pentru minerale, 
resursele pot ajunge doar pentru 10—15 ani, iar pentru 
altele — sute de ani. Dar în ipoteza că s-ar generaliza pe 
glob consumurile din S.U.A., perioadele respective se reduc 
drastic.

Consumul de energie pe locuitor a crescut în medie cu 
2,8% în perioada 1950—1970. Şi aici frapează disparită- 
ţile. La o medie mondială de 1 727 kg/echivalent cărbune, 
în ţările dezvoltate cu economie de piaţă el a fost de 5 436 
kg, în ţările în curs de dezvoltare, de aproximativ 300 
kg ; extremele sînt : S.U.A., cu 10 773 kg şi Etiopia, cu 29 
kg. Decalaj : 1 la 372. Factorii care influenţează cererea 
de resurse naturale sînt : creşterea demografică, venitul 
mediu, nivelul tehnologiei, structura preţurilor şi costuri
lor, structurile instituţionale. Nici o problemă nu este 
sectorială; toate se întrepătrund şi duc, în final, la nece
sitatea unei noi dezvoltări („viabile” sau „durabile”) la 
remodelarea lumii contemporane, la instaurarea echităţii 
mondiale.

Să evocăm pe scurt tabloul actual al relaţiei dintre 
populaţie, mediul înconjurător şi resurse, aşa cum este 
acesta descris în raportul O.N.U. „Starea lumii 1988”. 
Planeta noastră, în întregul ei, a început să plătească un 
preţ mare pentru a fi neglijat „conturile ambientale” s. 
Deşi nu se cunoaşte suficient — afirmaţie frecventă în 
studiile O.N.U. — relaţia complexă între populaţie, resurse 
şi mediul înconjurător, cîteva tendinţe sînt evidente.

5 Aceasta este o noţiune nouă, pusă in circulaţie in documentele O.N.U. : 
..environmental accounting” pe care o traducem cu „conturi ambientale”. 
Consumul excesiv de resurse, dezechilibrele, poluarea ar urma deci să fie 
contabilizate pentru fiecare ţară in parte. De aici şi noţiunea de „principiul 
poluant-plătitor” (PPR), adică cine poluează trebuie să plătească.
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a) în  regiunile rurale din ţările în curs de dezvoltare 
creşterea numărului populaţiei defavorizate, în special a 
celei fără pămînt, precum şi concentrarea ei, au dus la 
distrugerea bazei de resurse naturale. în căutare de hrană, 
apă, combustibil se consumă excesiv resursele de apă, 
pămînt si lemn. Lipsa de lemn de foc afectează aproxima
tiv 1,3 miliarde de locuitori, cifră care va ajunge — după 
F.A.O. — la 3 miliarde, în anul 2000.

b) Defrişarea pădurilor tropicale se datorează şi siste
mului de ardere practicat de cultivatori, pentru a obţine 
terenuri agricole.

c) Comerţul internaţional este o altă cauză a distru
gerii pădurilor tropicale.

d) Consumul de apă pentru irigaţii şi industrie a cres
cut ; dar şi creşterea populaţiei sporeşte cererea de apă 
pentru consum casnic.

e) Sărăcia de la sate şi lipsurile în general au produs o 
emigrare a ţăranilor fără pămînt spre oraşe; acestea au 
devenit supraaglomerate şi incapabile de a face faţă cerin
ţelor in creştere.

f) Tehnicile agricole tradiţionale nu mai pot face faţă 
cererii creseînde • cele moderne, chiar dacă oferă unele 
avantaje pe termen scurt, nu sînt adecvate unei dezvol
tări viabile.

g) Femeile din ţările în curs de dezvoltare, deşi repre
zintă un potenţial considerabil, nu sînt antrenate oficial 
în marile procese de schimbare economică şi demografică. 
Or, — se arata în raportul O.N.U. — munca neremunerată 
a „dublei zi de muncă” a femeilor în activitatea lor casnică 
este evaluată Ia 3 mii de miliarde dolari.

Consecinţele pe care le suportă populaţia sînt drama
tice. Suprafaţa de teren pe o persoană care, în 1969, a 
fost de 0,40 hectare de locuitor, a ajuns în prezent la 0,20 
ha. Urbanizarea excesivă este una din tendinţele cele mai 
alarmante. O estimaţie O.N.U. arată că un oraş cu 1 000 000 
de locuitori consumă zilnic : 625 000 de tone metrice de 
apă, 2 000 de tone metrice de alimente, 9 500 tone metrice 
de combustibil; totodată el produce zilnic : 500 000 de 
tone metrice de apă uzată ; 2 000 de tone metrice de deşeuri 
solide si 950 de tone de poluanţi ai atmosferei. Migraţia — 
în special cea determinată de secetă şi foamete — a atins 
cifre alarmante. Serviciile sanitare nu pot ţine pasul cu

19 — c. 600
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necesităţile crescînde. Sărăcia împiedică populaţia să 
beneficieze de avantajele sanitare, educaţionale, economice. 
Cit priveşte apa, O.M.S. arată într-un studiu că circa 1,2 
miliarde de locuitori (24% din populaţia mondială) sînt 
lipsiţi de apă potabilă, iar 1,4 miliarde de locuitori, nu 
dispune de instalaţii sanitare. De aici, bolile infecto-para- 
zitare (holera, febra tifoidă, malaria şi viermii intestinali) 
care fac ravagii, în special în rîndul populaţiei sărace din 
ţările în curs de dezvoltare. Locuinţele ridică probleme 
serioase, atît în oraşe, cît şi la sate. Cea mai afectată cate
gorie de populaţie sînt copiii : o treime din totalul dece
selor sînt copiii sub 5 ani. Peste 11 000 000 de copii mor 
în fiecare an în ţările în curs de dezvoltare din cauza dia
reei, altor boli infecto-parazitare, adesea agravate de mal- 
nutriţie. Circa 100 milioane de copii sub 5 ani suferă de 
malnutriţie (deficit de proteine), iar 40% din aceştia sînt 
cronic malnutriţi. O populaţie de 10,2 miliarde, în anul 
2100, va exercita o presiune extraordinară asupra resur
selor. Problema se pune cel mai acut în Africa şi în Asia 
de Sud.

Agricultura a ţinut pînă acum pasul cu creşterea demo
grafică : producţia de cereale a fost de 700 000 0006 tone 
metrice, în anul 1950, crescînd la 1,8 miliarde tone, în 1985 ; 
rata anuală de creştere a fost de 2,7% anual, superioară 
ratei de creştere a populaţiei. Această creştere s-a datorat 
în mare măsură unor soiuri perfecţionate, aplicării pe 
scară largă a îngrăşămintelor chimice şi irigării, generînd 
— la rîndul lor — consecinţe negative. Cu toate acestea, 
circa 730 000 000 de oameni nu se nutresc satisfăcător 
pentru a putea desfăşura o activitate productivă cores
punzătoare.

Deşertificarea — fenomen deosebit de grav mai ales 
în Africa la Sud de Sahara — ameninţă aproximativ o 
treime din suprafaţa uscatului Terrei, adică 40 000 000 
kmp, în care trăiesc 850 000 000 de locuitori. în Africa la 
Sud de Sahara 65 000 000 ha teren agricol s-a transformat 
în deşert. Lipsa de ploi are drept urmare seceta prelun
gită. Dilema Africii constă în creşterea rapidă a populaţiei, 
schimbarea climei, falimentul practicilor agricole tradi
ţionale şi dificultăţile aproape insurmontabile în ceea ce 
priveşte investiţiile şi mijloacele pentru a realiza o creştere

6 Cifre din T h e  S ta te  o f  W o r ld  P o p u la t io n  1 9 8 8 , p. 7.
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viabilă. La aceasta contribuie esenţial şi situaţia economică 
internaţională : datoria externă a ţărilor africane a atins 
aproape 230 miliarde de dolari.

Irigarea terenurilor agricole este o măsură pozitivă care 
a contribuit la creşterea producţiei alimentare. în prezent, 
la nivel mondial, suprafaţa irigată este de circa 271 000 000 
ba, fiind în continuă creştere. Totuşi, consecinţele negative 
au apărut şi aici sînt cei trei „duşmani silenţioşi” ; salini- 
zarea, alcalizarea şi proasta gospodărire a apelor.

Apele de suprafaţă de care depind clima şi precipita
ţiile sînt şi ele ameninţate. Şi mai grave sînt despădurirea 
şi dispariţia speciilor ceea ce va influenţa nu numai o ţară 
sau alta, ci viitorul întregii omeniri. între 7,6 şi 10 000 000 
de ha do păduri tropicale se pierd anual; după estimaţiile 
F.A.O. circa 150 000 000 de ha sau 12% din pădurile 
tropicale s-ar putea pierde pînă în anul 2000. în felul acesta 
sînt afectate resursele genetice deosebit de valoroase. Dacă 
există identificate circa 1 700 000 de specii de plante şi 
animale — s-ar putea ca numărul total să fie de 10 000 000 
sau chiar 30 000 000 — în schimb dispariţia lor se produce 
foarte rapid : prin defrişare excesivă vor dispare, pînă la 
sfîrşitul secolului al XX-lea, 1 000 000 — dacă nu şi mai 
mult — din aceste specii. Conservarea şi protejarea păduri
lor şi a speciilor se înscriu printre priorităţi. Or, rezerva
ţiile şi parcurile protejate reprezintă circa 400 000 000 ha, 
suprafaţă ce ar trebui cel puţin triplată — afirmă biologii 
şi ecologii.

Industrializarea — proces profund pozitiv — are o serie 
de consecinţe negative. Printre acestea se înscriu „efectul 
de seră” şi încălzirea globală a planetei. Ploile acide stau 
la baza „morţii pădurilor” (Waldsterben), în numeroase 
ţări din Europa şi America de Nord. Procesul afectează 
7 000 000 ha sau 14% din pădurile din cele 15 ţări din 
Europa (în E. F. Germania circa 52% din păduri). Cei 
mai importanţi poluanţi se formează în coridoarele care 
cuprind : coasta răsăriteană a S.U.A., valea Euhr-ului din 
E. F. Germania, zona industrială din sud-vestul Poloniei 
şi nordul Cehoslovaciei, precum şi zona Londra—Man- 
chester—Liverpool, din Marea Britanie. Deosebit de gravă 
prin consecinţele sale pe termen lung este diminuarea 
stratului de ozon care protejează viaţa pe pămînt. Consta
tarea că s-a produs o breşă de cîteva milioane de kmp 
deasupra calotelor polare a produs o vie nelinişte nu numai
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în símil opiniei publice mondiale, ci şi la nivelul statelor 
şi comunităţii internaţionale. Deşeurile toxice reprezintă 
un alt „produs secundar” al industrializării : o estimaţie 
arată că este vorba de 375 000 000 tone pe an. Instalaţiile 
de epurare cer investiţii uriaşe (20—100 miliarde dolari 
în S.U.A., de exemplu), pe care ţările în curs de dezvoltare 
nu sînt în stare să le efectueze.

Informaţii mai detaliate se găsesc în „Probleme glo
bale ale omenirii” a Institutului Worldv atch; toate pun 
în evidenţă situaţiile critice care au apărut în ultimele 
decenii şi a căror continuare ameninţă grav viitorul planetei 
noastre, a întregii omeniri.

3. Creşterea demoţjraiieă şi dezechilibrele ecologice

Urmărind evoluţia problemei populaţiei în cadrul 
O.N.U., unde ea figurează de multă vreme, se poate re
marca cum s-a modificat concepţia privind rolul populaţiei 
în procesele amintite. La început, în faţa „exploziei demo
grafice” din ţările în curs de dezvoltare, oamenii de ştiinţă 
şi factorii politici au ajuns la concluzia simplistă, nefon
dată pe analize cuprinzătoare, potrivit căreia creşterea 
rapidă a populaţiei în lumea a treia ar fi cauza consumu
lui excesiv de resurse naturale, a dificultăţilor în calea 
creşterii economice, a poluării. De aici şi strategia reco
mandată : oprirea creşterii excesive a populaţiei prin pro
grame de planificare a familiei („soluţia demografică”). 
Treptat însă concepţia s-a schimbat, mai ales atunci c-înd 
programe ambiţioase de planificare a familiei (India, de 
pildă) au eşuat. Raportul dintre creşterea demografică şi 
dezvoltarea (inclusiv resursele) a trebuit să fie regîndit, 
remodelat, ceea ce a şi întreprins Conferinţa Mondială a 
Populaţiei (1974). S-a ajuns astfel la „soluţia economică”.

„Explozia demografică” şi celelalte fenomene negative 
sînt legate de alte fenomene generale : subdezvoltarea, 
sărăcia, foametea, analfabetismul. Este, altfel spus, o 
componentă asociată eu subdezvoltarea şi nu cauza aces
teia. Strategiile menite să rezolve situaţia nu pot fi decît 
cele globale ale dezvoltării, în care se integrează şi politi
cile demografice. Fără a fi socotită o concepţie de origine 
malthusiană, teza acceptată de O.N.U. şi de comunitatea 
ştiinţifică internaţională în ultimii ani este aceea că intr-o 
lume finită, ca suprafaţă şi ca resurse naturale, populaţia
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nu poate creşte infinit. Menţinerea unei rate de creştere 
de 2%, cu care a crescut populaţia mondială în perioada 
1965—1975, ar însemna, în secolele următoare, un număr 
de sute şi sute de miliarde locuitori. Şi aceasta, cu atît mai 
mult cu cît ratele de creştere cele mai înalte sînt caracte
ristice ţărilor celor mai sărace (Africa, de pildă). Dar mă
surile ce se cer întreprinse trebuie să vizeze întregul con
text social şi economic, lichidarea subdezvoltării, a sărăciei 
şi a foametei, oprirea cursei înarmărilor, lichidarea focare
lor de conflict, dezarmarea, prevenirea unui război nuclear, 
prin remodelarea întregii ordini politice şi economice a 
lumii contemporane. îfumai în acest cadru integrat, redu
cerea creşterii demografice excesive — obiectiv al politi
cilor multor ţări, în curs de dezvoltare, atribut al suvera
nităţii statelor respective — poate fi întreprinsă şi poate 
avea succes. Oamenii de ştiinţă au arătat clar necesitatea 
unei asemenea abordări; cele mai recente studii ale O.N.U. 
promovează cu fermitate această concepţie. Analiza cu
prinsă în raportul Comisiei Mondiale asupra Mediului în 
conjurător 1987 este instructivă din acest punct de vedere. 
Problemele cruciale de supravieţuire a omenirii ţin de 
dezvoltarea inegală, de sărăcie şi de creşterea demografică. 
Toate acestea împreună creează presiuni asupra solului, 
apei, pădurilor şi altor resurse naturale. Sărăcia şi degra
darea generează o risipă a posibilităţilor şi resurselor, în 
mod particular a resurselor umane. Aşadar sărăcia — se 
subliniază în raport — este efect şi cauză a problemelor 
ambientale mondiale (faimoasa „capcană demografică” 
a lui Lester Brown). Ecologia şi economia sînt tot mai 
interdependente la scară locală, naţională şi mondială. 
Inegalitatea este problema principală a dezvoltării şi a 
mediului înconjurător. în prezent, produsul naţional brut 
pe locuitor este mai mic decît în 1980. Şomajul, inflaţia, 
datoria externă, tensiunile internaţionale, povara cheltuie
lilor militare agravează situaţia existentă. De aceea stra
tegia propusă este aceea a unei „dezvoltări viabile (dura
bile)” care să aibă ca obiectiv satisfacerea tuturor nevoilor ; 
cei săraci să beneficieze de rezultatele ei, cei bogaţi să 
respecte limitele ecologice ale planetei. în acest context 
trebuie situată problema creşterii demografice : „dezvol
tarea viabilă (durabilă) nu este posibilă decît cu condiţia 
ea demografia şi creşterea să evolueze în armonie cu poten
ţialul productiv al ecosistemului” (p. K-ll). Problema
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demografică trebuie rezolvată în parte prin eforturi care 
să elimine sărăcia maselor, să asigure un acces mai echita
bil la resurse. Orientările politice trebuie să vizeze, în mod 
integrat, populaţia şi resursele umane, securitatea alimen
tară, ocrotirea speciilor şi ecosistemelor, energia, industria, 
creşterea urbană. în acest cadru, cooperarea internaţio
nală şi reformele instituţionale sînt chemate să aibă un rol 
important.

Pe primul plan se situează securitatea alimentară. Ce 
ne arată calculele? La 1,5 miliarde hectare consacrate 
producţiei alimentare, cu un randament sporit de la 2 tone 
la 5 tone echivalent cereale pe ha, „potenţialul” total este 
evaluat la 8 000 milioane de tone echivalent cereale. Con
sumul mediu mondial este de 6 000 calorii pe zi, cu o varia
ţie mare pe regiuni şi ţări. în  aceste condiţii producţia 
potenţială ar putea hrăni circa 11 miliarde oameni. Dacă 
creşte consumul mediu la 9 000 de calorii, atunci capaci
tatea demografică a Terrei se reduce la 7,5 miliarde per
soane. Întrucît însă numărul populaţiei ar putea ajunge 
la 10 miliarde, la sfîrşitul secolului XXI, eforturile de a 
asigura producţia alimentară vor fi considerabile. După 
calculele şi estimaţiile O.X.TJ. pe termen lung scenariile 
ar fi următoarele :

— dacă s-ar atinge o rată totală de fertilitate care, în 
anul 2010, să asigure numai înlocuirea generaţiilor, 
populaţia mondială se va stabiliza la 7,7 miliarde locui
tori şi, aceasta, în anul 2060 ;

— dacă acest indice se va realiza în anul 2035, populaţia 
se va stabiliza la 10,2 miliarde în anul 2095 ;

— dacă indicele de înlocuire a generaţiilor se va atinge 
abia în anul 2065, numărul populaţiei mondiale ar ajunge la
14,2 miliarde, în anul 2100 7.

Importanţa unor politici demografice active nu are 
nevoie de demonstraţie. Aceasta este valabil în special 
pentru ţările în care creşterea demografică este excesivă. 
De altfel ţările respective au adoptat şi promovează ase
menea politici cum este cazul „giganţilor demografici” : 
China, India, Brazilia, Indonezia, Bangladesh, Pakistan, 
Mexic 8. Dar rezolvarea marilor probleme ale lumii con
temporane nu este posibilă decît prin adoptarea unor

7 Problema va fi reluată tn Cap. XVI „Perspectivele demografice”.
8 Mai pe larg, in Cap. XV „Politici demografice”.
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strategii integrate ale dezvoltării durabile din care o com
ponentă reprezintă politicile demografice.

Baportul dintre populaţie şi mediul înconjurător, în 
accepţia complexă de astăzi, nu este numai o problemă a 
comunităţii mondiale şi a tuturor statelor ; ea este proble
ma fiecărui locuitor al planetei noastre. La urma urmelor, 
populaţia nu este — după expresia inspirată a unui 
ginditor — decît „omul la plural”. Crearea unei opinii 
mondiale ecologice active va putea să devină o forţă 
uriaşă în remodelarea şi conservarea echilibrului dintre 
om şi natură. îndemnurile lansate de biologi şi ecologi, 
uneori foarte pesimiste, ar trebui să fie pentru fiecare om 
un memento. Iată ce spune un eminent genetician şi me
dic 9 : „Vom reuşi noi oare să conservăm planeta aşa cum 
era ? Ne este teamă că nu. Mediul se degradează continuu. 
Ameninţător. Avertismentele vin de pretutindeni şi se 
aud mai clar. Vom fi în curînd şase miliarde de oameni, 
pe o planetă finită. Cu resurse limitate. Dar peste alte 
puţine decenii vom fi 10 sau 12 miliarde. în căutarea unei 
soluţii urgente... de supravieţuire”.

Un alt eminent om de ştiinţă, de astă dată agrobiolog, 
academician Nichifor Ceapoiu10, după ce inventariază 
dezechilibrele ecologice, încheie cu un apel patetic : „ . . .  tre
buie să iubim natura... şi pentru faptul că ea ne oferă 
splendorile cele mai autentice, care ne umple sufletul de 
bucurii, admiraţie, uimire şi extaz. Pentru binele său şi al 
generaţiilor viitoare, omul este dator să ocrotească na
tura”.

Depinde de voinţa politică a fiecărei ţări, într-un con
text de cooperare internaţională activă, pentru depăşirea 
momentelor de criză intervenite între om şi natură, intre 
populaţie şi mediul înconjurător şi asigurarea supravieţuirii 
omenirii.

9 Constantin Maximilian, Drumurile speranţei. Editura Albatros, Bucu
reşti, 1989, p. 220.

10 Nichifor Ceapoiu, Evoluţia biologică. Microevoluţia şi macroevoluţia, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1988, p. 273.
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CAPITOLUL XIV

TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ

1. De la descriere la teorie

Paradigma cea mai importantă în demografia contem
porană, de care ţin seama şi celelalte ştiinţe ce se ocupă 
de populaţie, este tranziţia demografică. Arogîndu-şi titlul 
de „teorie”, cu mult înainte de a fi putut argumenta acest 
drept, astăzi ea poate emite această pretenţie, în mod 
justificat. Dar drumul a fost lung : numeroşi oameni de 
ştiinţă au adus contribuţii importante la lămurirea unuia 
din procesele cele mai importante ale istoriei moderne şi 
contemporane. Totul a pornit de la o constatare statistică 
făcută în urmă cu 6 — 7 decenii : natalitatea şi mortali
tatea ţărilor europene — în speţă, a celor occidentale — 
s-au înscris într-un proces de scădere, cu anumite regulari
tăţi ce sugerează existenţa unor legi. De la niveluri foarte 
înalte ale celor două componente ale mişcării naturale, 
aşa cum erau ele consemnate cu 150—200 ani în urmă, 
natalitatea şi mortalitatea au cunoscut o tendinţă lungă 
(„trend secular”) de scădere, în aşa fel încît excedentul 
natural pozitiv, realizat odinioară cu o natalitate înaltă 
care să contracareze o mortalitate foarte înaltă, a început 
să se asigure cu sacrificii şi eforturi demografice mai eco
nomice. Dacă recurgem la cifre globale şi aproximative, un 
excedent natural de 6—10°/oo se obţinea cu o natalitate 
oscilînd în jurul a 35—40 născuţi-vii la 1000 locuitori şi 
cu o mortalitate de 30—35 decese la 1000 locuitori. Să 
mai spunem că mortalitatea înregistra mari oscilaţii în 
jurul nivelului amintit . Cauze : multe epidemii de ciumă sau 
de holeră, războaie, foamete. . .  toate acestea făceau ca 
în unii ani mortalitatea să salte pînă la 40 şi 50 de decese 
la 1000 locuitori. Erau ani cînd excedentul natural deve
nea negativ. Nu ne referim la fenomene de amploare, cum 
a fost epidemia de ciumă din Europa din anii 1348—1350,
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care a redus drastic numărul populaţiei Europei. Mai 
aproape, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea şi începutul 
secolului al XlX-lea asemenea evenimente excepţionale 
aveau loc. Să ne gîndim la variolă căreia copiii îi plăteau 
un tribut înfricoşător. Chiar după descoperirea vaccinului 
de către Dr. E. Jenner (1796), boala a continuat să facă 
ravagii. Abia în ultimii ani — după cum anunţă Organi
zaţia Mondială a Sănătăţii — boala a fost eradicată. Exem
plele pot fi multiplicate. „Ofensiva împotriva morţii” a 
durat — şi va mai dura — cu rezultate pozitive pe care le 
consemnează seriile statistice demografice. în condiţiile 
în care trendul secular al scăderii mortalităţii îşi continua 
drumul, un alt fenomen demografic s-a instalat în Europa 
— în Franţa, în primul rînd — anume scăderea natalită
ţii. în  cea de a doua jumătate a secolului al XlX-lea în 
ţările Europei occidentale nivelurile natalităţii au ajuns 
la valori scăzute, iar între cele două războaie mondiale, în 
cursa dintre natalitate şi mortalitate rezultau valori foarte 
reduse ale excedentului natural, uneori chiar negative, 
ameninţînd perspectivele populaţiei. A început să se 
vorbească de „depopulare”, „declin demografic”, „po
pulaţie stagnantă” — o terminologie diametral opusă celei 
preconizate de Malthus. Pericolul perceput de oamenii de 
ştiinţă şi apoi de factorul politic era cel al scăderii numă
rului populaţiei, ca urmare a reducerii considerabile a 
natalităţii. Procesul, numit mai tîrziu „tranziţia demo
grafică”, afecta ţările Europei occidentale, înainte de a se 
extinde şi asupra Europei Centrale şi de Est. Mortalitatea 
oscila în jurul valorii de 10 decese la 1000 locuitori, în 
timp ce natalitatea „spărsese” plafonul de 20 născuţi-vii 
la 1000 de locuitori, situîndu-se între 14—18°/00, cu un 
excedent natural modest. Franţa — astăzi se ştie bine 
acest lucru — a intrat prima în procesul tranziţiei demo
grafice. Aceasta şi explică preocupările oamenilor de ştiinţă 
francezi de a explica fenomenul, încă din cea de-a doua 
jumătate a secolului al XlX-lea; tot această împrejurare 
face ca Franţa să fie patria conceptului de „revoluţie demo
grafică” (A. Landry); şi nu în ultimul rînd, explică poli
tica natalistă a Franţei, cu momentele semnificative din 
1920 şi 1939 („Codul Familiei”). Să mai amintim că scăr- 
derea natalităţii căreia i-ar fi urmat reducerea numărului 
populaţiei era percepută nu numai ca factor generator 
de consecinţe economice şi sociale negative : mai mult,
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fenomenul era considerat ca fiind potenţial negativ pentru 
puterea politică şi forţa militară a unui stat. Să nu uităm 
că sîntem imediat după primul război mondial, cu uriaşele 
sale pierderi în oameni, cu multe învăţăminte demografice, 
că perioada interbelică asistă la mari tensiuni şi antago
nisme care aveau să ducă la declanşarea celui de-al doilea 
război mondial.

După ce de-al doilea război mondial problema tranzi
ţiei demografice a dobîndit o actualitate excepţională, 
datorită condiţiilor specifice ale noilor ţări independente, 
cu problematica lor demografică şi economică. Problema 
căruia i se căuta un răspuns era dacă şi aceste ţări vor 
urma drumul tranziţiei demografice aşa cum l-au parcurs 
ţările europene şi celelalte ţări dezvoltate. în patru decenii 
s-au acumulat informaţii statistice, s-au formulat teorii, 
s-au elaborat modele ale tranziţiei demografice, ceea ce a 
permis trecerea la o sinteză. în retrospectivă longitudinală, 
primii care au formulat idei în legătură cu tranziţia demo
grafică sînt francezul Adolphe Landry (1909 şi 1934) şi 
americanul Warren S. Thompson (1929) ; perioada modernă 
al cărui început a fost marcat de studiile americanului 
F. W. Notestein (1949 şi 1953), cunoaşte o serie de contri
buţii importante, cea mai recentă fiind a demografului şi 
economistului francez Jean-Claude Chesnais (1986) h

Să reiterăm această evoluţie, subliniind principalele 
contribuţii teoretice şi metodologice, precum şi progresele 
înregistrate în cunoaşterea şi explicarea tranziţiei demo
grafice. Landry a pus în circulaţie expresia de „revoluţie 
demografică”, dîndu-i şi o fundamentare teoretică 1 2. Ideea 
de bază, sprijinită pe analiza datelor privind mişcarea 
naturală a populaţiei din Europa, este aceea a trei „regi

1 în literatura română : VI. Trebici, T r a n z i ţ ia  d e m o g ra fic ă  i n  R o m â n i a ,  
In: Viitorul social, Nr. 2, 1978, pp. 235 — 344. VI. Trebici şi I. Ghinoiu, 
D e m o g r a fie  ş i  e tn o g r a fie , Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1986 (Cap. II, pp. 36—74). VI. Trebici, L a  t r a n s i t io n  d é m o g r a p h iq u e  d a n s  
le s  p a y s  de l ’E u r o p e  de l ’E s t  : le  ca s  d e  la  R o u m a n ie ,  în : Collana di studi e 
monografie délia Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica. 
Nuova Serie, 1981, N. 7, pp. 137 — 170.

2 Pentru prima dată In lucrarea : L e s  tr o is  th é o r ie s  p r in c ip a le s  d e  la  
p o p u la t io n ,  1909 . Dezvoltate aceste idei slut expuse în: La révolution 
démographique. E tu d e s  e t e s sa is  s u r  les p ro b lè m e s  d e  la  p o p u la t io n ,  1934. 
Ea a fost recent reeditată de către Institutul Naţional de Studii demogra
fice (1982), 229 p., cu o prezentare de Alain Girard. Folosim această reedi
tare.
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muri demografice” : primitiv, intermediar şi modern. Cel 
intermediar corespunde deci tranziţiei demografice; tre
cerea de la niveluri înalte ale mortalităţii şi natalităţii 
la niveluri scăzute, sub influenţa unui număr mare de fac
tori : sociali, economici, culturali. Limitîndu-se la populaţia 
Europei şi avînd în vedere situaţia specială a Franţei, 
constatările lui A. Landry sînt sumbre şi pesimiste; pen
tru atenuarea lor A. Landry propune o serie de măsuri 3. 
întrucât procesul amintit are o amploare considerabilă 
neputînd fi separat de întreaga dezvoltare politică, socială 
şi economică a ţărilor din Europa, ar fi fost justificată 
păstrarea sintagmei „revoluţia demografică”, expresie 
care mai este folosită şi astăzi de unii autori. A învins 
totuşi expresia de „tranziţie demografică” . ..

Al doilea părinte al teoriei tranziţiei demografice este 
W. S. Thompson 4, care stabileşte o clasificare a populaţii
lor în trei tipuri după nivelurile şi tendinţele mortalităţii 
şi natalităţii. Vom remarca la ambii autori că la baza con
sideraţiilor lor se găsesc indici relativ simpli: rata brută de 
natalitate şi de mortalitate, pentru o perioadă relativ 
mare, atît cît permiteau datele statistice din acea perioadă. 
Mai tîrziu, au început să fie folosiţi indici mai perfecţio
naţi : rata totală de fertilitate, rata netă de reproducere, 
speranţa de viaţă la naştere, rata mortalităţii infantile. 
Progresele demografiei istorice s-au materializat — printre 
altele — în reconstituirea evoluţiei demografice pe o- 
perioadă de timp, acoperind — în cele mai multe cazuri — 
epoca începută cu revoluţia industrială din a doua jumă
tate a secolului al XVIII-lea. S-a putut astfel face o legă
tură între „regimurile demografice” şi etapele dezvoltării 
economice.

în accepţie modernă, teoria tranziţiei demografice a 
fost creată de F. W. Notestein5 6 — termenul îi aparţine —,

3 A. Landry care a fost nu numai profesor şi om de ştiinţă, a deţinut 
şi funcţii politice — deputat şi ministru — avînd o contribuţie hotăritoare 
la fundamentarea politicii nataliste şi profamiliale din Franţa. Codul Fami
liei (1939) este în mare măsură opera sa.

4 W.S. Thompson, , ,P o p u la t io n ”, în American Journal of Sociology,
XXXIV, may 1929 şi , , P o p u la t io n  P r o b le m s " , New York, 1930.

6 F.W. Notestein, P o p u la t io n  : T h e  lo n g  v ie w , în Theodore W. Schultz 
(ed.) F o o d  fo r  th e  W o r ld , University of Chicago Press, Chicago, 1945, p. 41; 
de acelaşi : E c o n o m ic  p ro b le m s  o f  p o p u la t io n  ch a n g e . 8<h International Con
ference of Agricultural Economists, Oxford University Press, London, 
1953.

299
V.TREBICI



dezvoltată apoi de o serie întreagă de demografi, sociologi, 
economişti, istorici. Pentru îTotestein, dezvoltarea econo
mică din Europa în epoca modernă a fost însoţită de scă
derea mortalităţii, legată de procesul general de moder
nizare şi, în special, de ridicarea nivelului de trai şi de 
noile mijloace de combatere a bolilor. Fertilitatea, iniţial 
puţin influenţată de procesul de modernizare, s-a înscris 
mai tîrziu intr-o tendinţă de scădere. El ajunge astfel la 
trei tipuri demografice sau la trei faze ale evoluţiei demo
grafice : a) populaţiile care încep să scadă sau pentru 
care faza de creştere „tranzitorie” s-a terminat (Europa,
S.U.A., Australia), caracterizate prin scăderea fertilităţii 
în aşa fel încît populaţia rămîne staţionară sau tinde să 
se micşoreze; b) populaţiile care se găsesc în stadiu tran
zitoriu, dar unde se constată începutul scăderii fertilităţii;
c) populaţiile cu posibilităţi de creştere considerabile 
(Africa, America Latină, Asia) : rata lor de fertilitate 
rămîne ridicată şi nu manifestă nici o tendinţă de reducere, 
dar principalul motor al creşterii este rata de mortalitate 
care, deşi încă înaltă, s-a înscris într-o fază de scădere.

O teorie a „stadiilor” este propusă de demograful şi 
sociologul american Blacker6, după care ar exista cinci 
stadii: a) staţionar (natalitatea şi mortalitatea foarte 
ridicate); b) stadiul de expansiune incipientă (mortalitatea 
începe să scadă); c) stadiul de expansiune în terminare 
(natalitatea începe să scadă şi ea, dar mortalitatea scade 
mai repede); d) stadiul staţionar (reechilibrarea natalităţii 
şi mortalităţii la niveluri mai scăzute); e) stadiul declinului 
(natalitatea mai scăzută decît mortalitatea, de unde un 
excedent natural negativ).

Din aceeaşi perioadă trebuie amintiţi D. O. Cowgill 
(1953), K. Davis (1949) şi încă mulţi alţii. Descrierea — 
se poate bine observa — era făcută relativ corect, în spe
cial în modelul celor cinci stadii. Şi totuşi ! Criticile nu au 
întîrziat să apară. Să le sistematizăm. S-a făcut observa
ţia că aşa-numita teorie a tranziţiei demografice nu este 
decît o simplă descriere, sprijinindu-se pe serii statistice 
mai lungi sau mai scurte. Lipsa unui model explicativ 
al mecanismului tranziţiei a fost nu o dată semnalată în 
studiile ulterioare. De aici decurgea o lipsă şi mai gravă;

6 C.P. Blacker, S ta g es  in  P o p u la t io n  G ro w th , tn „The Eugenics Review” , 
39, No. 3, 1947.
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absenţa unui model predictiv al tranziţiei. Problema nu 
era doar de ordin teoretic şi metodologic, ci mai ales de 
acută actualitate pentru ţările în curs de dezvoltare. Mai 
concret, aceste ţări vor intra şi ele în tranziţia demogra
fică? în  cazul afirmativ, calea urmată va fi aceeaşi cu a 
ţărilor dezvoltate („modelul european”) ? Care vor fi 
etapele caracteristice scăderii mortalităţii şi natalităţii? 
Şi, bineînţeles, care vor fi condiţiile economice, factorii, 
strategiile necesare pentru a determina tranziţia demo
grafică.

Treptat, studiile întreprinse în această perioadă au 
reuşit să dea răspuns la multe din întrebările puse. Tran
ziţia demografică este un proces legic pentru toate ţările ; 
căile şi formele sale vor diferi de la o ţară la alta. Cît pri
veşte factorii, în afară de cei economici şi sociali, un rol 
important îl joacă cei culturali. A fost demonstraţia demo
grafului american Ansley J. Coaie, pe baza proiectului 
Universităţii din Princeton 7. Tipologia tranziţiei demo
grafice s-a diversificat mult : în locul unei singure tranziţii 
au apărut numeroase tranziţii în Europa. S-a realizat astfel 
un important pas în nuanţarea tranziţiei europene. Un 
punct de vedere original îl aduce demograful australian 
J. Caldwell8.

Alte studii au pus în evidenţă noi aspecte ale tranzi
ţiei demografice. Reducerea la tranziţia mortalităţii şi la 
tranziţia fertilităţii era simplistă; s-a arătat că există o 
tranziţie a structurii pe vîrste, care, în final, înseamnă îm- 
bătrinirea demografică (J. Bourgeois-Picbat); o tranziţie 
a nupţialităţii (J. Hajnal); o tranziţie a familiei, de la fami
lia extinsă la cea nucleară, o tranziţie a ratelor de activitate, 
în special de activitate feminină (J. Durând); o tranziţie 
a mobilităţii (W. Zelinski, A. Rogers, Fr. Willekens), în 
sensul de tranziţia migraţiei, o tranziţie a urbanizării 
(„revoluţia urbană”).

7 A.J. Coaie, T h e  D e m o g r a p h ic  T r a n s i t io n  R e c o n s id e r e d , în: „Inter
national Population Conference”, Liège, 1973, volume 1, pp. 55—72. Pro
iectul a cuprins aproape toate ţările Europei, acestea fiind Împărţite pe 
provincii pentru a evidenţia rolul factorilor etnici, culturali, religioşi etc. 
in evoluţia natalităţii şi mortalităţii, a nupţialităţii, a trecerii de la fer
tilitatea „naturală” la cea „dirijată”.

s J.C. Caldwell, T o w a r d  a  re s ta te m e n t o f  d e m o g r a p h ic  t r a n s i t io n  th e o ry , 
în : Population and Development Review, 2, No. 3 — 4,1976 (in special cos
tul şi valoarea copilului ca factori ai fertilităţii).
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naturale a populaţiei ţărilor dezvoltate şi a celor în curs 
de dezvoltare în perioada 1750—1990, după un studiu al
O.N.U. în felul acesta vom dispune de puncte de refe
rinţă. Am luat Suedia pentru mai multe considerente. în 
primul rind, statistica demografică a acestei ţări acoperă 
o perioadă de circa 250 de ani, fiind considerată cea mai 
completă şi fiabilă. în  al doilea rind, Suedia nu a mai 
cunoscut războaie — ultimele la care a participat au fost 
războaiele napoleoniene — drept care structura pe vîrste 
şi fenomenele demografice au cunoscut o evoluţie norma
lă 11. în al treilea rind, populaţia Suediei a încheiat tran
ziţia demografică, intrind într-o fază nouă. Am transfor
mat datele anuale în medii cincinale, sursa fiind lucrarea 
citată a lui J.-C. Chesnais.

Graficul ne aminteşte schema tranziţiei din Europa. 
O perioadă pretranziţională cu niveluri ridicate ale natali
tăţii şi mortalităţii (cu unele oscilaţii care au explicaţii 
istorice) ; apoi începutul scăderii mortalităţii, urmată ceva 
mai tîrziu de scăderea natalităţii ; o „cursă” de scădere a 
ambelor în perioada interbelică, apoi o uşoară redresare 
a natalităţii (cunoscutul „baby boom” din perioada 1945 — 
1960), continuarea scăderii natalităţii şi o uşoară creştere 
a mortalităţii (efectul îmbătrînirii demografice). în  ulti
mii ani, un excedent natural negativ anunţând declinul 
demografic. După proiectările demografice O.N.U. numă
rul populaţiei Suediei, de 8 351 000, în 1985, va ajunge la 
7 707 000, în anul 2025.

Sînt însă cîteva particularităţi ale tranziţiei „clasice” 
a Suediei. Natalitatea nu a ajuns niciodată la 40% (38,1°¡m, 
în 1771), excedentul natural în perioada de tranziţie a 
fost moderat, cu un maximum de 1 3 , 4 ° în anii 1861 — 
1865, ceea ce ar corespunde unei rate medii de creştere 
de 1,3% anual. Se va remarca de asemenea că mortali
tatea a început să se situeze sub plafonul de 20 decese la 
1000 locuitori după 1860, iar natalitatea a ajuns sub acest 
plafon după 1920 ; ambele rate tinzînd recent spre nivelul 
de 10°/'oc îu anii foarte recenţi.

Datele prezentate în diferitele capitole ale lucrării 
noastre arată deosebirile importante între ţările în curs de

u  Multă vreme, populaţia Suediei, cu structura ei pe sexe şi virste, 
era folosită ca etalon, pentru comparaţiile internaţionale, la „standardiza
rea” mortalităţii.
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■m

dezvoltare şi Suedia. Drumul este însă acelaşi, după cum] 
se va vedea în continuare. Care este situaţia globală a l  
■evoluţiei demografice pe cele două grupe mari de ţări ? 1

Tabelul nr. 18 j
Natalitatea, mortalitatea şi excedentul natural din regiunile dezvoltate j 

şi cele In curs de dezvoltare in perioada 1150 — 1990

Perioada

R eg iu n i dezvoltate R eg iu n i in  curs 
de d ezvo ltare  1

N
at

al
it

at
ea

 
j

M
or

ta
li

ta
te

a

E
xc

ed
en

tu
l

na
tu

ra
l

N
at

al
it

at
ea

M
or

ta
li

ta
te

a

—

E
xc

ed
en

tu
l

na
tu

ra
l

. 
_ 

, . 
..

1750-1800 38 34 4 41 37 4 11800-1850 39 32 7 41 36 5 11850-1900 38 29 9 40 38 2 1
1900-1910 34 21 13 41 34 7 j
1910-1920 26 23 3 40 37 3 j
1920-1930 28 16 12 41 31 10 j
1930-1940 22 14 8 41 29 12
1940-1950 20 15 5 40 28 12 j
1950-1960 22 10 12 43 22 21 1
1960-1970 20 9 11 41 17 24 |
1970-1975 17 9,2 2,8 37,2 13,4 2 3 , aj
1975-1980 15,9 9,4 6,5 32,9 11,8 21,1]
1980-1985 15,5 9,6 5,9 31,0 10,8 20,21
1985-1990 15,1 9,5 5,6 29,4 10,0 19,îl

Sursa : O.N. U., La situation démographique mondiale en 1910 (pentr 
3950—1910); O .N .U . W orld P o p u la tio n  1984 (1988), p e n tru  a n ii  1910—1990%

A fost o perioadă cînd nivelurile natalităţii şi mortali-| 
tăţii din ambele grupe de regiuni erau aproape aceleaş 
(1750—1800). Tranziţia mortalităţii în regiunile in cu 
de dezvoltare este decalată cu un secol faţă de cea 
regiunile dezvoltate, dar scăderea ei este foarte rapid 
Aceasta este trăsătura cea mai importantă a tranziţia 
în aceste ţări. Natalitatea — se vede bine în tabelul 
78 — ezită să se înscrie în tranziţie ; abia după 1975 exist 
asemenea simptome. Aşa se explică creşterea tranzitor' 
considerabilă în regiunile în curs de dezvoltare, ajun« 
la 24°/00, ceea ce înseamnă o rată de creştere de 2,4°, 
anual, cum n u au cunoscut regiunile astăzi dezvoltate.
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folosit indici simpli — rate brute de natalitate şi mortali
tate — pentru eă -alţi indici mai rafinaţi — speranţa de 
viaţă la naştere, rata totală de fertilitate şi rata netă de 
reproducere — nu sînt disponibili pentru perioade mai 
mari de timp. Fiindcă am vorbit de „stadiile” tranziţiei 
demografice propuse de diverşi autori, să dăm şi pe cele 
preconizate intr-un studiu pregătit pentru Conferinţa 
Mondială a Populaţiei din 1974 12.

Tabelul nr.
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 f
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 d
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de

 f
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e)

T radiţion al 6 ,4 3 8 0 ,6 9 0 5 4 4 ,4 7 7 4 0 ,4 5 7 8 6 1 ,0
T ranzitoriu 6 ,4 3 8 0 ,9 1 1 3 4 5 ,9 0 9 0 0 ,8 7 0 1 0 2 ,5 0 7 9
D e zv o lta t  sau  p o st-  
tran z itor iu 2 ,1 2 0 2 0 ,9 8 8 1 8 2 ,0 9 5 1 0 ,9 7 8 4 6 1 ,0

Notă :* P ro b a b ilita tea  de su p rav ie ţu ire  a m am elor p în ă la  term inarea  
perioad ei fer tile  (50 ani).

‘ ♦P rob ab ilita tea  fe te lor  de a su p r a v ie ţu i de la  n aştere  p în ă  la  v îrsta  
de că să to rie  (15 ani).

Să reamintim şi schema propusă de N. B. Ryder (tabe
lul nr. 75), unde cele trei faze sînt caracterizate cu alţi 
indici, printre care şi mărimea familiei nucleare (3,2 ; 4,7 
şi 3,4). în regimul tradiţional, o femeie aducea pe lume 
circa 6,4 copii; din cauza mortalităţii ridicate supravieţu
iau circa 4,5 copii (6,4 x 0,69054), din aceştia 2,2 erau fete- 
(descendenţa feminină netă); la o probabilitate de supra
vieţuire scăzută (0,45786) se asigura o fată supravieţui
toare (rata netă de reproducere =  1), adică nivelul de 
înlocuire al generaţiilor. în faza tranzitorie, cu acelaşi 
număr de copii, (6,4), se asigură o reproducere lărgită 
(2,5 fiice) : este efectul scăderii mortalităţii atît la mame 
cît şi la fiicele lor. în sfîrşit, în regimul post-tranzitoriu 
înlocuirea simplă a generaţiilor se face la niveluri foarte 
scăzute ale fertilităţii (2,1 copii) şi ale mortalităţii (pro
babilitatea de supravieţuire este aproape 1).

12 O .N .U ., La population et la famille, C onférence M ondiale de la  P o p u 
lation , B u ca rest, 1 9 —30 a o û t, 1974.
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Cu această idee a stadiilor şi fazelor tranziţiei mortalii 
taţii şi a natalităţii să ne întoarcem la tezele lui J.-Cj 
Cliesnais. O analiză aprofundată a teoriilor formulate 
legătură cu tranziţia demografică, însoţită de un examenj 
al constatărilor statistice îl conduce pe autor la cîteva 
puncte de vedere noi. în primul rînd, nu există o sinj 
tranziţie demografică, ci mai multe tipuri care se deose-J 
bese între ele prin durată şi prin ritmurile de creştere. înj 
al doilea rînd, scăderea mortalităţii a precedat în toat 
timpurile şi în toate ţările scăderea fertilităţii. Afirmaţiile 
că în unele cazuri scăderea fertilităţii s-ar fi produs înaintea 
scăderii mortalităţii nu au nici un temei. în al treilea rine 
raportul dintre tranziţia demografică şi creşterea economică 
modernă trebuie reinterpretat: tranziţia demografică 
trebuie considerată nu numai drept variabilă dependentăJ 
rezultînd din schimbările socio-economice, ci şi ca variabilă 
independentă, capabilă să influenţeze, la rîndul său, îr 
mod pozitiv sau negativ, prin diferite mecanisme (mail 
ales prin scăderea mortalităţii), creşterea economică. Aşa-J 
dar, tranziţia demografică trebuie scoasă din schema de 
dependenţă şi repusă în schema mai largă, aceea a inter-| 
acţiunii. O aplicaţie deci nouă a teoriei generale a siste
melor. în  esenţă, se formulează trei propoziţii centrale :| 
caracterul prealabil al scăderii mortalităţii, existenţa ai 
două faze în controlul fertilităţii, influenţa contextului1] 
„modernizare” . O optică nouă, care asigură tranziţiei 01 
fundamentare riguroasă, posibilităţi sporite de predicţie.i 

în  această lumină, J.-C. Chesnais analizează diferitele! 
teorii evidenţiind punctele slabe ale acestora. Bineînţeles^ 
o serie de metode şi de indici noi sînt necesare pentru 
descriere şi analiza procesului. Printre acestea figurează :j 
durata tranziţiei şi efectul multiplicativ al tranziţiei, nc 
ţiuni create de autor. Pentru a defini durata tranziţiei şi 
a fixa punctele extreme ale acesteia : Ta (începutul) ş| 
Tm (sfîrşitul) tranziţiei, autorul stabileşte următoarei^' 
criterii : Ta marchează epoca începutului aparent al unti' 
recul continuu al mortalităţii, adică al unei scăderi care nţţj 
este urmată de o redresare a mortalităţii: Tu va marca 
epoca reîntoarcerii de durată a ritmului de creştere naturali 
egal sau inferior faţă de cel existent în perioada anterioar 
lui Ta. Prin urmare D =  Ta — Ta este durata perioadej 
de tranziţie şi în acest cadru trebuie examinaţi parametr" 
elementari ai mişcării naturale a populaţiei : natalitate
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mortalitatea şi creşterea naturală. Sint necesare — adaugă 
autorul — analize şi ale unor tranziţii parţiale : tranziţia 
sanitară, tranziţia reproductiva, tranziţia migratorie. Ku 
mai puţin importantă este necesitatea de a defini mult 
mai larg conceptul de dezvoltare, deoarece aceasta include 
dimensiuni calitative multiple : culturală (religie, limbă, 
cutume), sanitară (speranţă de viaţă, ciumă), economică 
(alimentaţie, venituri şi inegalităţi), socială (structura 
familiei, organizare şi ierarhie socială), educaţională (nivel 
de instruire, profesia), sexuală (statutul femeii, diferenţie
rea rolurilor între sexe), politică (toleranţă, stabilitate, 
maturitatea instituţiilor). Autorul atrage atenţia asupra 
complexităţii proceselor şi deci a dificultăţilor pe care le 
are de întîmpinat analiza, mai ales atunci cînd are ambiţia 
de a descifra cauzalitatea. Un element nou în analiza tran
ziţiei sint migraţiile internaţionale care nu erau luate în 
calcul. Prin tip sau formă a tranziţiei autorul are în vedere 
rezultatul efectiv al variaţiilor mortalităţii şi natalităţii, 
adică evoluţia soldului natural. Se disting astfel o tranziţie 
lungă şi o tranziţie scurtă, o durată a fazei de creştere, o 
înălţime a sporului natural. Se ajunge la trei grupe după 
nivelul creşterii maxime : ritmuri între 2 şi 2,5% anual; 
ritmuri între 2,5 şi 3% anual, ritmuri de 3% şi peste 
anual. Cele trei grupe comportă circa 14 tipuri. în  fond, 
fiecare ţară are profilul său propriu al tranziţiei demogra
fice. Cei „clasic” este reprezentat de Suedia.

Iată citeva tipuri şi sub tipuri ale tranziţiei demogra
fice. Tipul I  cuprinzînd ţările europene dezvoltate. Carac
teristicile acestui tip : plafonarea creşterii naturale la rate 
inferioare lui 2% anual (vezi cazul Suediei) şi tranziţia 
demografică foarte lungă (75 pînă la 200 ani). Diferenţele 
sint redate de trei „modele” -.

modelul nordic : tranziţie foarte lungă — un secol şi 
jumătate — maximum al creşterii, în jurul anilor 1870— 
1880 (Suedia);

— modelul occidental: tranziţie lungă — un secol apro
ximativ, maximum al creşterii spre 1900 (Germania) ;

— modelul sudic : durata tranziţiei relativ lungă (70 — 
90 ani), platoul creşterii maxime, după 1900 (Italia). (Se 
adaugă modelul estic.) Tranziţia s-a propagat de la nord- 
vest spre sudul şi estul continentului.

Tipul I I  cuprinzînd ţările de imigraţie (S.U.A., Canada, 
Australia, Aoua Zeelandă, Argentina, Uruguay).
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Tipul I I I  cu ţările în curs de dezvoltare, avînd drepl 
caracteristici: platoul creşterii maxime deasupra lui 2^J 
şi uneori chiar şi mai mult (4%) şi o durată a tranziţie 
relativ scurtă (40 pînă la 80 ani). Acestea sînt trăsăturii^ 
cele mai pregnante care separă tranziţia demografică di 
ţările dezvoltate de cea din ţările în curs de dezvoltare 
Varietatea mare a situaţiilor a impus şi aici şubtipurii 
ţări cu creştere mare, 2—2,5% (India); ţări cu creştere ma 
puternică, între 2,5 şi 3% (Egiptul); ţări cu creştere foart 
puternică, 3% şi peste (Mexic). Pentru a avea un termen 
de referinţă indispensabil pentru evaluarea perspectivelor 
tranziţiei demografice în ţările în curs de dezvoltare repro 
ducem tipurile tranziţiei demografice din ţările europei 
şi Japonia (J.-C. Chesnais, op. cit., p. 271).

Tabelul nr. 8$

Tipurile tranziţiei demografice din fările europene şi Japonia  J

M o d e lu l
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% Sf
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rt j ^  u, 1 Í-C  
S3 3  fi
O n e

P e r io a d a  c r e ş te r i i  
n a tu r a le  m a x im e
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a-

1. Nordic 1815 1965 150 1 8 5 5 -1 9 6 5 1 ,6
2. Occidental 1875 1965 90 1896—1905 1 ,5
3. Sudic* şi estic 1875 1965 90 1 9 1 1 -1 9 1 3

Şi
1 9 2 1 -1 9 3 0

1 , 2

* Tipul japonez este Înrudit cu cel din Grecia ş i Portugalia.

Aşadar — conchide Chesnais — nu există model unic 
al tranziţiei demografice ci o diversitate considerabilă 
Totuşi se poate reţine un prim criteriu de clasificare : ve 
chimea procesului legată de aria geografică şi culturali 
de apartenenţă. Cu cît tranziţia e^te mai recentă, cu atîţ 
ea are tendinţa de a fi scurtă şi înaltă. Dar nimic nu né 
indică că viitorul trebuie să fie replica trecutului : ţările 
mai puţin avansate în tranziţia demografică au caracterial 
tici numeroase care le diferenţiază profund de ţările care 
se află într-un stadiu avansat al tranziţiei demografice^ 
Modelul predictiv are încă limite serioase.

Atunci eînd am examinat mortalitatea (Cap. V) 
fertilitatea (Cap. VI) am făcut referiri Ia stadiile tranzij 
ţiei în care se află diferitele ţări. Am identificat modéle
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african, cu fertilitatea cea mai înaltă şi cu mortalitatea 
înaltă, dar cu un început în tranziţia mortaliţăţii ; modelul 
latino-american, avansat în tranziţia mortalităţii şi fertili
tăţii ; modelul european (al ţărilor dezvoltate în general), 
cu tranziţia încheiată, intrînd într-o nouă fază. Valorile 
pe care le-am folosit — rata totală de fertilitate şi speranţa 
de viaţă la naştere — pentru fiecare tip — arată clar „dis
tanţele” pe care trebuie să le parcurgă ţările cele mai 
rămase în urmă ; de la 8 copii la 3,5 copii, apoi la 2 copii, 
de la 40 de ani la 65 ani şi apoi la 80 de ani. Care va fi 
în viitor durata fiecărei faze ? Care vor fi factorii chemaţi 
să influenţeze ritmul schimbărilor? Răspunsurile vor pu
tea fi date pe baza unor studii aprofundate şi multilaterale, 
aşa cum a procedat J.-O. Chesnais în studiul său pentru 
perioada 1720—1984. iSfumai astfel se vor putea degaja 
tendinţele viitoare, identificate ştiinţific şi realist. Proiec
tările demografice ale O.îf.U. (Cap. XVI) ne vor da o primă 
indicaţie în acest sens.
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CAPITOLUL XV

P O L IT IC I  D E M O G R A F IC E

Ideea de a influenţa numărul populaţiei, tendinţele] 
demografice, într-un sens sau altul, considerat favorabili 
în raport cu alte obiective, este veche, mărturie sînt mă- ’ 
şurile pe care, de-a lungul istoriei, le-au adoptat diferite, 
state în privinţa căsătoriei, familiei, migraţiei etc. Ele! 
au fost, în general, sporadice, fără să fi fost integrate] 
într-un sistem coerent şi de aceea nu pot fi considerate' 
politici demografice, în sensul actual al cuvintului. Abiai 
în faţa creşterii complexităţii fenomenelor demografice şi a; 
consecinţelor social-economice pe care le pot genera, pre-j 
ocupările de politică demografică au început să devină, 
sistematice, cu caracter durabil. Nu este nici o îndoială] 
că asemenea preocupări s-au centrat în jurul celei mai] 
dinamice variabile demografice — fertilitatea —, cu inten-j 
ţia vădită de a o influenţa fie în direcţia reducerii nivelului 
ei — în ţările în care acesta era considerat prea înalt, 
constituind un obstacol în calea realizării obiectivelor] 
dezvoltării social-economice — fie în direcţia stimulării] 
ei sau, cel puţin, a menţinerii ei la un nivel convenabil] 
pentru societate şi familie. De aceea, în mod simplist,] 
politicile au început să fie încadrate în dihotomia : nata- 
liste şi antinataliste, de reducere a fertilităţii. Primele erau 
caracteristice unor ţări dezvoltate unde fertilitatea ajun
sese la nivelul de înlocuire a generaţiilor — uneori chiar 
sub acest nivel —, celelalte au început să fie formulaţi 
şi promovate de ţările în curs de dezvoltare, unde fertili^ 
tatea se situa la niveluri de 5—7 copii, avînd drept conse
cinţă accelerarea ratelor medii ale creşterii demografici 
(2,5—3,5% anual). Se observă imediat că o asemenea con 
cepţie a politicii demografice este restrictivă; mai exişti
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şi alte variabile demografice — le-am examinat in capito
lele respective — a căror evoluţie trebuie şi poate fi influen
ţată.

Un moment important în istoria conceptului de poli
tică demografică, a principiilor de care trebuie să se călău
zească, l-a jucat Conferinţa Mondială a Populaţiei (1974), 
prin Planul Mondial de acţiune în domeniul populaţiei — 
adoptat prin consens — în care se fac o serie de recoman
dări, printre care şi aceea ca fiecare stat, în virtutea suvera
nităţii sale, să-si formuleze expressis verbis o politică demo
grafică. Conferinţa Mondială a Populaţiei din Mexic (1984) 
a evaluat modul în care se aplică aceste recomandări şi a 
reconfirmat, în ansamblu, acest important document, 
stăruind asupra unor aspecte ale acestuia, ţinînd seama de 
evoluţiile demografice din deceniul 1974—1984. Ne vom 
referi pe larg la acest document în cele ce urmează şi la 
rapoartele guvernelor adresate Organizaţiei Naţiunilor 
Unite în legătură cu acest subiect.

1. Politica demografică în sens restrîns şi în sens larg

S-ar putea crede că noţiunea de politică demografică 
— aşa cum sugerează sintagma — ar avea un sens clar, fără 
ambiguităţi. Lucrurile nu stau însă aşa. Ce se înţelege prin 
„demografică” şi în ce măsură un asemenea cadru este 
suficient, care este legătura dintre „politica demografică” 
şi politica social-economică” — sînt printre primele între
bări. Vom proceda — fie şi numai succint — la un inventar 
al celor mai importante definiţii ale politicii demografice, 
remareînd că noţiunea este folosită în două variante : 
politica, demografică (engl. démographie policy ; franc. 
politique démographique) şi politica populaţiei (engl. 
population policy ; franc, politique de population), eon- 
siderîndu-le — pentru a nu complica lucrurile — drept 
sinonime, aşa cum procedează mulţi autori. Prin politică, 
în sensul cel mai general, se înţelege un ansamblu de decizii, 
coordonat şi concertat, care urmăresc să atingă un obiec
tiv precis, adoptat de instanţele responsabile ale unei 
colectivităţi umane, cel mai adesea, adoptat de stat. 
Ideea de ansamblu coordonat, cea de decizii şi de stat 
trebuie reţinute şi pentru politica demografică. în lumina 
definiţiei de mai sus, vom distinge o politică economică, 
o politică socială, o politică culturală şi educaţională, mai
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recent, o politică ecologică. Fiecare din ele reprezintă un' 
ansamblu de decizii care vizează un sistem bine definit 
din societate : sistemul economic, societatea în ansamblul 
ei, sistemul educaţional, mediul înconjurător. Fiind decizii 
adoptate de stat, ele se materializează în legislaţie (Consti
tuţie, legi, decrete etc.), emanînd de la autoritatea de 
stat şi organele sale. S-ar părea că politica demografică ar 
putea fi definită simplu ca un ansamblu de decizii vizînd 
influenţarea sistemului demografic — numărul populaţiei, 
structura acesteia, mişcarea naturală — natalitatea şi 
mortalitatea — repartiţia ei în spaţiu etc. Dar fiecare din j 
variabilele anñutite se află în interdependenţă cu alte] 
variabile : sociale, economice, educaţionale. într-un studiu j 
O.îLU.1 ni se dă o ,,bartă” a interdependenţelor între, 
variabilele demografice şi socio-economice care cuprind 
cinci blocuri de variabile : 1. Obiectivele dezvoltării, 15 la 
număr, 2. Variabilele demografice, în număr de 10 : mări
mea populaţiei, densitatea populaţiei, creşterea populaţiei, j 
mortalitatea generală, fertilitatea, migraţia, nupţialitatea, j 
structura pe sexe şi vîrstă, tipul familiei, mărimea şi struc- j 
tura familiilor şi gospodăriilor (menajelor); 3. Factorii ! 
economici, în număr de 13 (stocul de capital, utilizarea) 
pămîntului, producţia şi structura industriei etc.); 4. Instru- \ 
meritele (educaţia, ocrotirea sănătăţii, finanţe publice, pro- I 
grame de planificare a familiei, cercetarea, legislaţia etc.); | 
5. Factorii socio-culturali şi factorii exogeni, în număr de i 
15 printre care : instituţia căsătoriei, costul creşterii copi-1 
lului, structura de grup, distribuţia puterii, limba, adminis- ] 
traţia, sistemul politic, resursele naturale şi terminând 
cu războiul. Deci, în total 61 variabile, din care 10 demo- I 
grafice. Să mai spunem că acest model este tratat siste- ¿ 
mic, supus tehnicilor de simulare, pentru a ne da seama , 
de caracterul său ştiinţific. Deci o politică care are drept ! 
obiectiv influenţarea celor 10 variabile demografice tre- • 
buie să ia în considerare celelalte 51 de variabile, interde- , 
pendenţele care se formează între ele etc.

Se va înţelege acum de ce pot exista atîtea definiţii 1 
ale politicii demografice. într-o teză de doctorat, autorul 1

1 United Nations, The Work of the Task Force on Inter-relations between 
Population and Development, New York, 1981.
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ei2 a inventariat, pentru perioada 1940—1975, un număr 
de 34 de definiţii ale politicii demografice, formulate de 
proeminente personalităţi de demografi sau politologi. 
Multe elemente sînt comune acestor definiţii ; varietatea 
lor poate fi redusă la două tipuri : definiţia restrînsă şi 
definiţia lărgită a politicii demografice, în funcţie de nu
mărul de variabile incluse. Există, cu aproximaţie, trei 
tipuri de politici guvernamentale : a) politici care vizează 
să influenţeze direct fenomenele demografice ; b) politici 
care sînt adoptate pentru alte scopuri dar în care factorii 
demografici joacă un anumit rol ; c) politici care sînt adop
tate fără nici o preocupare demografică explicită, au totuşi 
consecinţe demografice imediate sau îndepărtate, deloc 
neglijabile. în  sensul restrîns, politica demografică nu 
cuprinde „decît măsurile luate cu intenţia de a modifica 
cursul evoluţiei demografice” 2 ; în sens larg, se ajunge să 
includem în „politica populaţiei totalitatea politicii sta
tului” 3 4. Aşadar, o politică demografică poate avea drept 
obiectiv influenţarea numărului populaţiei, a structurii ei, 
a natalităţii şi mortalităţii, a distribuţiei sale spaţiale 
(definiţia restrînsă) sau de a influenţa şi variabilele sociale, 
economice etc. care au consecinţe demografice.

Nu numai grammatici certant ! Demografii — şi nu nu
mai ei — ne-au dat numeroase definiţii ale politicii demo
grafice, adîneind şi îmbogăţind conţinutul şi sensul ei. 
Am aminti că există o publicaţie special consacrată acestei 
probleme, editată din 1983 pînă în prezent, de către De
partamentul de Demografie al Universităţii Catolice din 
Louvain, Departamentul de Demografie al Universităţii 
din Montreal şi Institutul Naţional de Studii Demografice 
(I.N.E.D.), din Paris, intitulată : „Politiques de popu
lation. Études et Documents”, în care apar studii valoroase, 
însoţite de bibliografii ale problemei politicii demogra
fice.

Adăugăm definiţia noastră în scopuri mai curînd opera
ţionale şi didactice : politica demografică reprezintă un

3 D.J.H. Oakley, The Development of Population Policfl in Japon, 
1945—1952, and American Participation, The University of Michigan, 
1977, Ann Arbor, Michigan, citât de Hubert Gérard. Politique de population : 
à la recherche du sens perdu. . . ou à donner.. ,în : Politique de population. 
Etudes et Documents, No. 1, November, 1983.

3 R. Pressât, Dictionnaire de démographie, P.U.F., Paris, 1979, p. 152.
4 J. Vervière, Les politiques de population, P.U.F., Paris, 1978, p. 16.
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sistem de măsuri luate cu scopul de a influenţa variabilele 
demografice în sensul pe care statul îl consideră dezirabil, 
pe termen scurt dar mai ales pe termen lung, pentru so- 

' cietatea globală, în conformitate cu interesele globale ale 
acesteia, cu respectul drepturilor fundamentale ale indi
vidului şi ale cuplului. Sensul propoziţiilor de mai sus va 
apare clar la examinarea principiilor şi obiectivelor formu
late în acel document important adoptat de Conferinţa 
Mondială a Populaţiei (Bucureşti, 1974) şi care şi-a păstrat 
integral actualitatea.

2. Planul mondial de acţiune în domeniul populaţiei

Este pentru prima dată în istoria omenirii, în viaţa 
Organizaţiei Naţiunilor Unite cînd se adoptă un act atît 
de important, pentru formularea şi aplicarea politicii demo
grafice. Este vorba, fireşte, de recomandări făcute ţărilor 
membre O.N.U., dar care au fost adoptate după deliberări 
îndelungate, după confruntări de poziţii şi de opinii, 
uneori foarte divergente. S-a ajuns, în final, la un acord : 
Planul mondial de acţiune în domeniul populaţiei a fost 
adoptat prin consens de reprezentanţii celor 137 ţări parti
cipante la Conferinţa Mondială a Populaţiei de la Bucu
reşti (1974) 5. Importanţa sa este istorică şi vădeşte efortul 
considerabil al comunităţii mondiale de a înţelege una din 
problemele fundamentale ale contemporaneităţii — pro
blema demografică — şi de a orienta acţiunea politică a 
statelor în direcţia rezolvării ei. Importanţa actului nu 
este numai politică; ea este şi ştiinţifică, deoarece adop
tarea sa a fost precedată de activităţi ştiinţifice laborioase. 
Fiind nevoit să ţină seama de situaţia demografică atît de 
diversă şi de puncte de vedere uneori diametral opuse — 
mai ales în ce priveşte soluţiile preconizate — documentul 
are uneori — au observat analiştii — un caracter eclectic. 
Cu toate acestea faptul să s-a ajuns la un asemenea acord 
are o importanţă ce nu poate fi subestimată.

Printre principiile politicii demografice figurează pe 
primul loc acela potrivit căruia formularea şi traducerea în 
viaţă a unei asemenea politici fac parte din dreptul suve
ran al fiecărei naţiuni; acest drept se exercită în eonformi-

5 Nations Unies, Conférence Mondiale de la population, Décisions pri
ses à Bucarest, New York, 1974.
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täte cu obiectivele şi necesităţile naţionale, fără nici o 
ingerinţă externă, ţinind seama de solidaritatea internaţio
nală, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor popu
laţiilor lumii. Politica demografică trebuie concepută ea 
parte integrantă din politica generală a dezvoltării • 
fenomenele demografice şi dezvoltarea sînt inter
dependente. Familia este unitatea de bază a societăţii şi 
ea trebuie protejată prin măsuri legislative şi programe 
corespunzătoare. întrucît politica demografică se referă 
la individ şi la familie, de cea mai mare importanţă este 
principiul: „fiecare cuplu şi fiecare individ are dreptul 
fundamental de a hotărî în mod liber şi cu toată răspunde
rea numărul copiilor săi şi eşalonarea in timp a naşterilor, 
de a fi instruit şi informat în suficientă măsură asupra 
acestei probleme şi de a beneficia de servicii corespunză
toare în această materie; în exercitarea acestui drept, 
cuplurile şi indivizii trebuie să ţină seama de nevoile copi
ilor lor in viaţă şi a copiilor următori şi de responsabilităţile 
lor faţă de comunitate” (B. 14 f.). Problema raportului 
dintre’individ şi familie, pe de o parte, şi statul, pe de 
altă parte, este formulată cu toată claritatea, în ce pri
veşte drepturile şi obligaţiile fiecăruia din cele două părţi. 
Cit priveşte obiectivele unei politici demografice planul 
reţine un număr de şase :

a) creşterea populaţiei;
b) morbiditatea şi mortalitatea;
c) procrearea, formarea familiilor şi condiţia femeii;
d) repartiţia populaţiei şi migraţia internă;
e) migraţia internaţională;
f) structura populaţiei.
Dacă ne aducem aminte de definiţiile date politicii 

demografice de diferiţi autori, vom observa că obiectivele 
formulate în plan intră în ceea ce am caracterizat drept 
definiţia restrînsă; dacă însă avem în vedere că politica 
demografică este o parte a politicii social-economice, că 
nu poate fi concepută în afara acesteia, ajungem la defini
ţia lărgită a politicii demografice.

Pentru fiecare obiectiv, politica demografică poate 
adopta o expresie numerică : o anumită rată medie de 
creştere, o anumită valoare a speranţei de viaţă la naştere, 
un anumit nivel al mortalităţii infantile, o anumită rată 
totală de fertilitate (număr de copii). Desigur, aici pro-
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blemele nu se pun în aceeaşi manieră, ca în politica econo
mică. Totuşi, prin măsuri social-economice, prin legislaţie 
se pot stabili unele obiective. De pildă, o ţară sau alta îşi 
propune ca în 10 ani să reducă rata brută de natalitate 
de la 35°/00 la 25°/00, să fixeze ca vîrstă minimă legală la 
căsătorie 20 de ani (bărbaţi) şi 18 ani (femei), sau să-şi 
propună ca în decurs de un deceniu speranţa de viaţă la 
naştere să crească de la 50 de ani la 55 ani. Se vede ime
diat că este vorba de măsuri (în mare măsură, legislative), 
de mijloace (în mare măsură, financiare), de mobilizarea 
factorilor social-economici şi, evident, de antrenarea popu
laţiei la realizarea obiectivelor politicii demografice. 
Pentru fiecare din cele şase obiective ale planului sînt 
formulate recomandări care ţin seama de diversitatea si
tuaţiilor şi necesităţilor naţionale. Pentru creşterea popu
laţiei — de fapt, rezultanta natalităţii şi mortalităţii — 
se fac recomandări atît pentru ţările unde rata de creştere 
este prea înaltă, considerată ca obstacol pentru dezvolta
rea social-economică cît şi pentru ţările în care o aseme
nea rată este scăzută. în  privinţa celui de-al doilea obiec
tiv— morbiditatea şi mortalitatea — aici recomandarea ge
nerală este aceea de a se adopta măsuri pentru reducerea 
incidenţei bolilor şi deceselor, prin măsuri corespunzătoare, 
dar cu preocuparea de a integra programele sanitare şi 
cele alimentare în strategia generală a dezvoltării.

Problema crucială este a fertilităţii, a familiei şi a 
condiţiei femeii. Planul subliniază chiar de la început că 
nu se poate recomanda o normă mondială a dimensiunii 
familiei şi a nivelului fertilităţii. Sînt ţări care intenţio
nează să reducă natalitatea; altele sînt preocupate să 
redreseze natalitatea, nivelul ei fiind considerat prea 
scăzut. Pentru primele, recomandarea este ca programele 
de planificare familială să fie integrate în programele sani
tare şi cele de dezvoltare social-economică, şi într-un 
caz, ca şi în celălalt, drepturile indivizilor şi ale cuplurilor 
trebuie respectate.

Repartizarea teritorială a populaţiei şi migraţia internă, 
inclusiv urbanizarea, ca al patrulea obiectiv, trebuie să 
se călăuzească de principii generale. Ele se referă la popu
laţia oraşelor pe tipuri de mărime, la populaţia rurală, la 
fluxurile migratorii. Al cincilea obiectiv — migraţiile inter
naţionale — se referă la drepturile şi obligaţiile ţărilor de
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imigrare şi ale ţărilor de emigrare, de situaţia persoanelor 
migrante, de legislaţia referitoare la aceste probleme. 
Ultimul obiectiv — structura populaţiei — este mai gene
ral ; practic, este vorba mai curind de consecinţele econo
mice şi sociale pe care le generează o populaţie cu structură 
tînără sau, dimpotrivă, îmbătrînită, de măsurile pe care 
trebuie să le întreprindă un stat sau altul pentru a putea 
face faţă diferitelor situaţii.

Din această foarte sumară enumerare a obiectivelor 
rezultă că politica demografică are un caracter complex, 
nu se reduce la un singur obiectiv, ci are în vedere mai 
multe obiective, că necesită măsuri legislative şi mijloace 
financiare, totul în cadrul suveranităţii şi competenţei 
fiecărui stat. într-o formă simplificată formularea şi apli
carea unei politici demografice, cu caracter integrat şi 
ştiinţific au nevoie de următoarele secvenţe : I. Analiza 
tendinţelor demografice şi soeio-economice, pentru o 
perioadă suficient de mare, însoţită de estimaţii prospec
tive ; II. Formularea politicii demografice, cuprinzînd 
alegerea obiectivelor (natalitatea, mortalitatea), expresia 
cifrică a acestora şi integrarea lor în politica generală a 
dezvoltării; III. Traducerea în viaţă a politicii, ceea ce- 
presupune afectarea mijloacelor, măsuri legislative, eva
luarea efectelor ,,ex ante”, mobilizarea opiniei publice, şi. 
in sfirşit: IV. Evaluarea, cuprinzînd cea a tendinţelor demo
grafice, a rezultatelor politicii demografice, încheindu-se 
cu concluzii privind cercetarea şi informarea. Aceasta ar 
însemna — după părerea noastră — un demers sistemic, 
ca proces continuu, ţinînd seama de dinamismul demogra
fic şi economic.

Deşi politica demografică urmăreşte mai multe obiec
tive, în practică se acordă o importanţă prioritară fertili
tăţii şi familiei, pentru raţiuni uşor de înţeles. Din cauza 
aceasta, în funcţie de orientarea lor, ele sînt împărţite 
în politici nataliste (de încurajare a natalităţii) şi antinata- 
liste (de reducere a nivelului natalităţii), denumite uneori 
maltliusiene. Este, evident, o tratare simplistă. Pot exista 
şi politici neutre în raport cu fenomenele demografice. 
Ximic nu împiedică ca un stat să-şi formuleze ca obiectiv 
demografic atingerea unei rate zero de creştere, a unei popu
laţii staţionare. Indiferent de orientare, o politică demo
grafică reclamă mijloace specifice, fonduri financiare, o> 
legislaţie adecvată.
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Ţările cu politici de limitare a naşterilor aplică de obicei 
programe naţionale de planificare familială. Ele cuprind 
trei momente : cunoaşterea, atitudinea şi practică, cunos
cute prin sigla KAP („knowledge, attitude, practice”). 
Informarea populaţiei, care induce motivaţia pentru o 
familie de dimensiuni reduse, punerea la dispoziţia popu
laţiei a mijloacelor necesare. Acestea pot fi: mijloace contra
ceptive moderne, sterilizarea şi, în ultima analiză, re
curgerea la practicile întreruperii cursului normal al sar
cinii.

Ţările cu politici nataliste folosesc mijloace incitative 
mai ales de ordin economic : alocaţii familiale, ajutoare 
pentru familiile cu mulţi copii, ajutoare şi avantaje eco
nomice, educaţionale, sanitare, degrevări de impozite şi 
multe altele din care nu lipsesc cele de ordin moral. Solici- 
tînd fonduri pentru atingerea unor obiective, uneori în 
expresie cifrică, orice măsură cu caracter demografic tre
buie apreciată prin efectele sale. Cel mai simplu este eva
luarea eficacităţii unor măsuri de reducere a morbidităţii 
şi mortalităţii. O campanie de eradicare a malariei, pentru 
care statul alocă anumite fonduri, în cadrul unor programe 
sanitare, poate avea ca efect salvarea unui număr de vieţi, 
acestea pot însemna o forţă de muncă suplimentară, 
creatoare de venit naţional, contribuind la creşterea bună
stării familiei etc. Aici se poate ajunge la calcule relativ 
precise : un dolar cheltuit pentru o asemenea măsură are 
un efect economic de atîţia dolari. Nu lipsesc metode şi 
modele (de pildă, metoda „cost—beneficiu”). Dar pentru 
evaluarea eficacităţii unei politici în domeniul stimulării 
sau reducerii natalităţii, problemele sînt mai complexe, 
deşi există şi aici metode şi modele. Cele mai dezvoltate 
sint metodele de evaluare a eficacităţii programelor de 
planificare a familiei. Nu vom intra în detalii, deoarece ar 
comporta o tratare amplă pe care spaţiul lucrării noastre 
nu o permite. Am reţinut faptul că mijloacele afectate fi
nanţării unei politici demografice pot intra în „concu
renţă” cu cele ce sînt destinate dezvoltării. Hotărîtor este 
volumul total al venitului naţional, cit se poate afecta 
unui obiectiv şi cit altuia. Reducerea mortalităţii este un 
obiectiv prioritar, justificat de raţiuni umanitare. Dar 
cit poate afecta acestui obiectiv o ţară în curs de dezvol
tare al cărui produs naţional brut pe locuitor este de 110 
dolari ? Opţiuni, motivaţii, strategii — toate acestea se
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leagă între ele, ducînd în final la dezvoltarea social-econo- 
mică — dezvoltare durabilă (viabilă) — şi la necesitatea 
remodelării relaţiilor internaţionale, la făurirea unei noi 
ordini politice şi economice internaţionale.

Conferinţa mondială a populaţiei din Mexic a recon
firmat justeţea principiilor şi obiectivelor Planului Mon
dial de acţiune în domeniul populaţiei8. S-a făcut cu acest 
prilej bilanţul tendinţelor demografice în perioada scursă 
de la Conferinţa Mondială din Bucureşti, s-au evaluat 
rezultatele aplicării recomandărilor formulate in p lan: 
multe constatări sînt pesimiste. Mortalitatea nu a urmat o 
tendinţă fermă de scădere; în unele ţări fertilitatea este 
foarte înaltă şi rata de creştere anuală înregistrează valori 
ridicate; urbanizarea s-a desfăşurat uneori alarmant, 
dezechilibrele ecologice s-au accentuat; cheltuielile mili
tare au sporit, situaţia economică mondială s-a înrăutăţit, 
în  final a fost adoptată „Declaraţia de la Mexic asupra 
populaţiei şi dezvoltării”, cu 23 de paragrafe, încheindu-se 
cu următoarele : „Publicînd prezenta declaraţie toţi par
ticipanţii la Conferinţa Internaţională asupra populaţiei 
reafirmă angajamentul lor şi reînnoiesc dorinţa lor de a 
continua aplicarea Planului”. Î5u-i mai puţin adevărat că 
în numeroase domenii ale politicii demografice — subli
niază Conferinţa din Mexic — s-au obţinut realizări pozi
tive. Decizia politică este chemată să sprijine activ for
mularea şi aplicarea unor politici demografice eficiente, 
chemată să rezolve problemele dificile ale lumii contempo
rane.

La Conferinţa Mondială a Populaţiei din Bucureşti s-a 
convenit ca tendinţele şi politicile demografice care au fost 
examinate în Planul Mondial să fie urmărite de O.ÎLU. în 
mod sistematic şi analizate din doi în doi ani, cu începere 
din 1977 ; de asemenea organismele O.N.U. trebuie să facă 
tot la cinci ani un examen şi o evaluare, de o manieră 
aprofundată, a progreselor atinse în realizarea obiective
lor şi aplicarea recomandărilor Planului de acţiune, primul 
examen fiind prevăzut pentru anul 1979. Le vom examina 
la finele acestui capitol.

* Rapport de ta Conférence Internationale sur la population, 1984, 
Mexico, 6—14 août 1984. Nationes Unies, New York, 1984.
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3. Legislaţia eu caracter demografic

Întrucît măsurile care vizează populaţia, fenomenele 
demografice şi cele social-economice, legate de populaţie 
pint luate de stat şi de organele acestuia, în cadrul suve
ranităţii naţionale, ele capătă expresie juridică — legi, 
decrete, decizii, ordonanţe, hotărîri judecătoreşti. Numă
rul acestora este foarte mare. De aceea O.N.U., prin Fon
dul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (U.N.F.P.A.) pu
blică anual repertoi'iul legislaţiei7. Actuala ediţie (a 
XlI-a) ne aduce informaţii despre organizaţiile internaţio
nale şi un număr de 117 ţări. Conceptul de legislaţie demo
grafică sau cu implicaţie demografică este foarte larg, 
cuprinzînd 12 clase :

1. Politica demografică generală.
2. Eeglementarea fertilităţii.
3. Eeglementarea căsătoriei.
4. Familia.
5. Copiii.
6. Femeile.
7. Persoanele vîrstnice.
8. Migraţia şi repartizarea în teritoriu a populaţiei.
9. Ocrotirea sănătăţii.
10. Educaţia.
11. Proprietatea pămîntului şi mediul înconjurător.
12. Eecensăminte şi statistica stării civile.
Fiecare „clasă” este împărţită în subclase. Vom da

cîteva exemple :
„Eeglementarea fertilităţii” se subdivide in : 21. Pla

nificarea familiei în general; 22. Contracepţia; 23. Ste
rilizarea ; 24. Terminarea sarcinii; 25. Eeproducerea asis
tată. La rlndul său „Eeglementarea căsătoriei” cuprinde : 
căsătoria, terminarea căsătoriei, drepturile şi datoriile 
soţilor în cadrul căsătoriei. Cît priveşte „Familia”, sub
clasele s în t: ocrotirea şi sprijinirea familiei, alocaţiile fami
liale, concediile şi beneficiile părinţilor, locuinţe etc. 
Schema acoperă deci domeniile politicii demografice şi, 
în general, corespunde cu tematica unui curs de demogra-

7 Annual Review of Population Laws, 1SSS, International Resolutions 
and Agreements, Constitutional Provisions, Legislation, Regulation, Judi
cial Decisions, Legal Pronouncements. Volume 12. Published by United 
Nations Population Fund and Harward Law School Library. Uni tad Nations, 
1988, 618 p.
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fie, în sens larg. Mai trebuie spus că de la Conferinţa 
Mondială a Populaţiei din 1974 s-a constituit treptat un 
concept juridic nou : dreptul populaţiei. Ar fi dificil să 
prezentăm, fie şi numai in rezumat, legislaţia diferitelor 
ţări in materie demografică. Unele aspecte vor putea fi 
cunoscute din rapoartele O.N.U.

4. A n a l i z a  p o l i t i c i l o r  d e m o g r a f i c e  l a  s c a r ă  mondială

Din prima categorie de rapoarte — cele tot la cinci 
ani -  au apărut două : pe anul 1979, şi pe anul 19848 9. 
Cel de-al treilea se va referi la anul 1989. Problematica 
din raportul al doilea urmează schema Planului Mondial 
de acţiune în domeniul populaţiei, consemnînd ceea ce 
s-a produs în deceniul 1974—1984, subiecte de altfel exa
minate la Conferinţa Mondială din Mexic. Vom folosi 
informaţia mai recentă a celeilalte surse O.N.U. care apare 
tot la doi ani (1977 ; 1979 ; 1981 ; 1983 ; 1985 ; 1987). 
în cronologia rapoartelor cel pe anul 1987 este al cincilea®. 
Spre deosebire de ediţiile anterioare care au apărut în 
două volume (unul consacrat tendinţelor demografice, 
al doilea politicilor demografice) actualul raport înglo
bează într-un singur volum ambele domenii. Constatările 
se bazează pe răspunsurile primite de la un număr de 170 
de state membre ale O.N.U. şi state cu statut de observa
tor.

a) Politici referitoare la creşterea populaţiei şi la struc
tură. în anul 1980 aproape 45% din numărul statelor amin
tite considerau că rata lor de creştere demografică era 
satisfăcătoare; 38 % apreciau că rata era prea înaltă, iar 
16% erau de părere că rata era prea joasă. Diferenţele 
sînt mari între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvol
tare.

8 R e v ie w  a n d  A p p r a i s a l  o f  the  W o r ld  P o p u la t io n  P la n  o f  A c t io n  (Popu
lation Studies, No. 99), United Nations, New York, 1986.

9 W o r ld  P o p u la t io n  T r e n d s  a n d  P o lic ie s ,  1987  M o n i to r in g  R e p o r t .  
Special Topics : fertility and women’s life cycle and socio-economic differen
tials in mortality (Population Studies, No 103), United Nations, New York, 
1988.
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Tabelul n r .  S I

Consideraţiile guvernelor in legătură cu rata de creştere demografică

Număr de ţări

Regiunea
Este de 
dorit o 
rată mai 

Înaltă

Rata este 
satisfă
cătoare

Este 
de dorit 
o rată 

mai joasă

Total

AIrica 3 18 30 51
Europa* 10 28 1 39
America Latină 3 14 16 33
Asia** 7 10 18 35
Asia de Sud-Vest*** 5 7 — 12
Ţări In curs de dezvoltare 20 46 65 131
Ţări dezvoltate 8 31 0 39

TOTAL 28 77 65 170

* Cele patru subregiuni, America de Nord, U. R. S. S. plus Cipru, 
Israel şl Turcia.

** Asia plus trei subregiuni din Oceania, minus Asia de Sud-Vest. 
*** Minus Cipru, Israel, Turcia.

Nici o ţară dezvoltată nu consideră că rata de creştere 
demografică ar fi prea mare. în schimb, 50% din ţările 
în curs de dezvoltare, reprezentînd 82% din populaţia 
acestor ţări, consideră că ratele lor de creştere sînt prea 
înalte. Eelaţia cu situaţia demografică este evidentă. 
Din rîndul ţărilor care consideră rata prea înaltă, 85% 
au adoptat politici de reducere a acestei rate. în Asia ţările 
consideră că ratele de creştere sînt prea înalte şi aceasta 
este valabil pentru ţările cu populaţii numeroase ale căror 
politici sînt îndreptate spre reducerea ratelor. Excepţie 
fac ţările arabe care deşi au rate ridicate de creştere le 
consideră ca acceptabile; altele sînt de părere că ratele 
sînt prea slabe.

b) Politici privind fertilitatea. Care este reacţia celor 
170 de ţări la această problemă atît de importantă? 
Mai puţin de jumătate din numărul acestora (31% din 
populaţia mondială) consideră că nivelul fertilităţii este 
satisfăcător; 2/5 consideră că nivelul este prea ridicat 
(64% din populaţia mondială), iar 14% din ţări (5% din 
populaţia mondială) sînt de părere că nivelul fertilităţii 
este prea scăzut. Chim era şi de presupus, bună parte din 
ţările dezvoltate, unde fertilitatea se află sub nivelul de
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Înlocuire, consideră că aceasta este prea scăzută. Politicile 
preconizate de ţările respective sînt în concordanţă cu 
situaţia demografică. Un număr de 55 de ţări, ele reprezen- 
tînd 61% din populaţia mondială, au adoptat politici de 
reducere a fertilităţii; 19 ţări (4% din populaţia mondială) 
intenţionează să facă ca fertilitatea să crească, iar 76 de 
ţări (27 % din populaţia mondială) au o poziţie de neinter
venţie în material de fertilitate.

Ţările cu politici de reducere a fertilităţii aplică măsuri 
variate : servicii de planificare familială, îmbunătăţirea 
statutului femeii, instituirea unei vîrste minime legale 
la căsătorie, acces la contracepţie, sterilizare, măsuri de 
încurajare sau de descurajare în privinţa fertilităţii. Oea 
mai importantă măsură este promovarea planificării 
familiei.

c) Politici privind mortalitatea, morbiditatea şi sănăta
tea. Un foarte mare număr de state au adoptat obiective 
în domeniul reducerii mortalităţii ca politică naţională, 
în ţările în curs de dezvoltare obiectivul principal este 
lozinca O.M.S. „Sănătate pentru toţi”, punîndu-se accen
tul pe aşa-numitele servicii medicale primare. Măsurile 
sanitare vizează un întreg complex în care intră : sistemul 
sanitar, legislaţia, mobilitatea resurselor, administrarea 
acestora. Personalul medical superior şi mediu este insu
ficient in numeroase ţări în curs de dezvoltare; resursele 
financiare sînt şi ele limitate.

d) Politici in domeniul distribuţiei geografice a populaţiei. 
Aici preocupările statelor, deşi sînt diferite, sînt concen
trate pe probleme acute cum ar f i : creşterea urbană 
excesivă, depopularea regiunilor rurale, dezechilibrele 
demografice regionale. Semnificativ este faptul că 77 de 
ţări (72 în curs de dezvoltare şi 5 dezvoltate) consideră că 
distribuţia spaţială a populaţiei este improprie. Cele mai 
multe măsuri de politică vizează reducerea fluxurilor 
migratorii interne, atenuarea fluxurilor de la sate la oraşe. 
Importante măsuri au fost adoptate pentru a reduce con
centrarea urbană şi a asigura creşterea oraşelor mijlocii şi 
mici.

e) Politici privind migraţia internaţională. în general, 
politicile în acest domeniu au rămas neschimbate în ultimii 
ani. Foarte jjuţine ţări sînt dispuse să stimuleze imigraţia, 
în schimb, multe ţări în curs de dezvoltare au o migraţie 
prea mare. De aceea politicile lor sînt de limitare a migra-
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ţiei. Ţările exportatoare de petrol din Asia de Test şi 
Africa de Nord nu şi-au modificat politica de încurajare a 
imigrării forţei de muncă.

Aşa cum tabloul demografic mondial se caracterizează 
printr-o mare diversitate, tot aşa si politicile demogra
fice cunosc un mare evantai. Remarcabil este însă efortul 
tuturor ţărilor de a formula şi de a promova, in spiritul 
Planului Mondial de acţiune în domeniul populaţiei, 
politici tot mai active, sub semnul preocupării generale a 
comunităţii internaţionale, de a rezolva marile şi comple- 
.xele probleme ale contemporaneităţii.
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C A P I T O L U L  X V I

P E R S P E C T I V E L E  P O P U L A Ţ I E I  M O M I I  A L E

1. P r o g n o z e ,  p e r s p e c t i v e ,  p r o i e c t ă r i  d e m o g r a f i c e

încercări de a estima evoluţia viitoare a numărului 
populaţiei unei ţări sau a globului pămîntesc au o îndelun
gată istorie. De multe ori fanteziste, asemenea estimări au 
început să devină mai riguroase, pe măsură ce creştea volu
mul informaţiei statistice şi se perfecţionau metodele şi 
modelele. De la simple extrapolări tendenţiale, predilecte 
pe baza analizei seriilor cronologice, s-a trecut la metode 
analitice complexe, în care macroagregatul demografic 
este descompus în componentele sale. 8-a ajuns astfel la 
metoda componentelor în care populaţia este descompusă 
pe clase de vîrstă, i se asociază probabilităţi de supra
vieţuire. Pentru estimarea numărului de născuţi-vii în 
perioada de perspectivă, şi aici metoda este analitică : 
pornindu-se de la un set de rate de fertilitate după vîrstă 
şi acceptîndu-se anumite ipoteze cu privire la evoluţia 
viitoare a fertilităţii, se determină numărul copiilor ce vor 
veni pe lume în anii sau deceniile următoare. Altfel spus, 
se determină numărul supravieţuitorilor, în funcţie (le o 
ipoteză de mortalitate ; apoi, numărul viitor al năseuţilor- 
vii, în funcţie de o ipoteză de fertilitate. Ar mai trebui şi o 
ipoteză cu privire la evoluţia migraţiei internaţionale. 
Aşadar, cîteva condiţii necesare — nu şi suficiente! — 
care se rezumă la asigurarea unei baze de informaţii, la 
folosirea unor instrumente, precum tabela de mortalitate 
şi tabela de fertilitate, toate într-o mare combinaţie avînd 
drept rezultat variante. Dacă la toate acestea adăugăm 
că în ultimele decenii asemenea estimaţii se sprijină pe 
concursul calculatoarelor electronice, permiţînd cele mai 
ingenioase simulări, s-ar putea crede că estimaţiile număru
lui viitor al populaţiei ar avea un caracter ştiinţific şi ar 
dispune de o fiabilitate incontestabile. Situaţia este de
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parte de a se prezent» în felul acesta; dovadă, sînt nume
roasele eşecuri ale unor asemenea prognoze, atunci cind 
se apreciază „ex post” exactitatea lor.

Cum se explică acest lucru? Oricît de riguroase ar fi 
calculele, oricît de sofisticată ar fi tehnica, folosită, esenţial 
într-o asemenea întreprindere este realismul ipotezelor 
cu privire la evoluţia viitoare a mortalităţii şi a fertilităţii. 
Estimaţiile numărului populaţiei făcute în preajma celui 
de-al doilea război mondial pentru un orizont de 3 —4 de
cenii (deci pînă în 1970) s-au dovedit greşite, deoarece ipo
teza cu privire la fertilitate se sprijinea pe tendinţa secu
lară de scădere a acesteia, fenomen caracteristic populaţiei 
Europei din această perioadă. Redresarea natalităţii sur
venită în primii ani ai perioadei postbelice a fost un feno
men neprevăzut, ceea ce a influenţat evoluţia numărului 
populaţiei. De aceea prelucrarea aprofundată a datelor 
statistice privind fenomenele demografice pe o perioadă 
suficient de mare. în vederea degajării tendinţelor pe ter
men lung (trendul secular), a oscilaţiilor pe termen mediu 
şi pe termen scurt, urmate de ipoteze raţionale cu privire 
la cursul posibil al mortalităţii şi natalităţii sînt condiţii 
esenţiale. Este şi explicaţia faptului că în asemenea calcule 
se adoptă mai multe variante, în special legate de evoluţia 
fertilităţii. însăşi terminologia folosită pentru asemenea 
estimaţii este specifică şi se deosebeşte de cea aplicată la 
prognoza economică sau tehnologică. Expresia folosită este 
aceea de proiectare demografică, definită astfel: „un ansam
blu de rezultate de calcul care ilustrează evoluţia viitoare 
a unei populaţii în anumite ipoteze care nu sînt în mod 
necesar verosimile. Cind se face alegerea unor ipoteze mai 
mult sau mai puţin neverosimile, în urma analizei unor 
situaţii concrete, se poate vorbi de perspective demogra
fice” l. Dar — se subliniază în continuare — aceste per
spective nu sînt previziuni demografice decît numai atunci 
cînd ipotezele pe care ele se bazează sînt foarte probabile, 
în acelaşi sens şi versiunea engleză a „Dicţionarului”2.

1 Dictionnaire démographique multilingue, Volume français, Deuxième 
édition préparée par Louis Henry, U.I.E.S.P., Ordina Editions, Liège, 
1981, pp. 1 0 2 -1 0 3 .

* Multilingual Demographie Dictionary, English section, Second edi
tion adapted by Etienne van de Walle, I.U.S.S.P., Ordina Editions, Liège, 
p . 90.
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Aşadar vom distinge „proiectări demografice” (//■., projec
tions démographiques ; engl., population projections) şi 
„perspective demografice” (fr ., perspectives démographi
ques ; engl., population forecast), iar metoda principală 
de proiectare este „metoda componentelor” (pe cohorte 
sau generaţii)3.

Cit priveşte variantele şi tehnicile pe care le-a elabo
rat în ultimele trei decenii ştiinţa viitorului (viitorologia 
sau futurologia), demografia recurge mai rar la proiecta
rea normativă (utilă în cazul proiectării unui anumit 
nivel al mortalităţii infantile) sau la tehnici precum Delphi, 
„brain storming” etc. Se afirmă, în ultimul timp, un inte
res pentru metoda scenariilor pe care o vom evoca cu 
exemplul demografului francez J. Bourgeois-Pichat. Ori
zontul unei proiectări demografice poate fi o perioadă de 
5, 10 sau 20 ani. Proiectările demografice pe termen scurt 
sînt cele mai fiabile : „inerţia demografică "este garanţia. 
Sînt însă proiectări pe o perioadă de 50 sau 75 de ani, 
cum sînt cele ale O.fST.U. ; există şi estimaţii pe termen mai 
îndepărtat : calculele Ü.N.U. pînă în anul 2150, scenariile 
pînă în anul 2250 sau 2400. Fireşte, fiabilitatea lor scade 
considerabil.

Erau necesare aceste consideraţii metodologice pre
liminare1? Cititorul trebuie prevenit asupra caracterului 
relativ şi limitat al proiectărilor demografice. Un singur 
exemplu este suficient. în perioada 1951—1984, experţii 
O.N.U. au efectuat proiectări demografice în zece runde, 
în majoritatea cazurilor pentru acelaşi orizont (anul 2000). 
De fiecare dată cifra estimată pentru anul 2000 a fost alta. 
Explicaţia este simplă : creşterea informaţiei statistice, 
pe de o parte, şi modificarea tendinţelor demografice 
(natalitatea şi mortalitatea) au obligat la revizuirea pro
iectărilor. Ultima proiectare a O.N.U., pe care ne vom 
sprijini şi noi, se referă la anul 1984 (publicată în 1986)4 
şi acoperă perioada 1950—2025, este deci o proiectare re
trospectivă continuată cu una prospectivă.

Evantaiul proiectărilor demografice cuprinde o pro
iectare fundamentală (populaţia după sex şi vîrste) şi mai 
multe proiectări derivate : populaţia urbană şi rurală,

* Mai pe larg : VI. Trebici, Demografia, Editura Ştiinţifică şi Enciclope
dică, Bucureşti, 1979 (Cap. XIII, Proiectări demografice).

* World Population Prospecls, Estimates and Projections as assessed 
in 1984 (Population Studies, No. 98), United Nations, New York, 1986.

329
V.TREBICI



populaţia activă economic şi inactivă, populaţia şcolară, 
populaţia pe sectoare mari economice, populaţia pe uni
tăţi teritorial-administrative, populaţia după numărul 
familiilor şi gospodăriilor, populaţia după starea civilă 
etc. Orice proiectare demografică este obligată să specifice 
in mod expres ipotezele cu priv ¡re la mortalitate şi fertili
tate ; această deontologie este indispensabilă pentru a 
sublinia ca numărul viitor al populaţiei se va realiza numai 
şi numai în condiţiile respectivelor ipoteze. în schimb folo
sul practic al proiectărilor demografice este imens : se 
pun in evidenţă consecinţele numărului proiectat al popu
laţiei pentru diferitele sisteme din societate : educaţional, 
sanitar, economic etc. Orice prognoză sau planificare sec
torială porneşte de la rezultatele proiectării demografice, 
ea trebuie să ţină seama de volumul cererilor pe care le 
generează o populaţie, aflată în evoluţie ; in creştere, sta
ţionai ă sau in declin. Mai dificilă este evaluarea efectului 
măsurilor de politică demografică sau social-economică asu
pra fenomenelor demografice (natalitatea şi mortalitatea).

2. E v o l u ţ i a  n u m ă r u l u i  p o p u l a ţ i e i  m o n d i a l e  p i u ă  î n  2 0 2 5

Ultima proiectare demografică a O.N.U. (a zecea) este 
cea mai completă sub raportul cuprinderii şi al metodelor 
folosite. Concret, ea se referă la populaţia globului pămîn- 
tesc, la populaţia regiunilor dezvoltate şi a regiunilor mai 
puţin dezvoltate, la populaţia celor 8 mari regiuni, a celor 
24 de regiuni şi la populaţia unui număr de 210 ţări şi 
zone5. Metoda folosită este metoda componentelor pe 
cohorte sau generaţii ; ipoteza asupra mortalităţii este 
cuantificată cu tabele de mortalitate naţionale sau cu 
tabele — tip, valoarea de bază fiind speranţa de viaţă 
la naştere şi modele de probabilităţi de supravieţuire, 
în ţările în care speranţa de viaţă este încă redusă, se pre
supune că aceasta va creşte cu cîte 2,5 ani în fiecare peri
oadă cincinală piuă va ajunge la 62,5 an i; după acest „prag” 
sporurile vor fi tot inai reduse. Pentru ţările în care spe
ranţa de viaţă este înaltă (cazul ţărilor dezvoltate) s-a 
adoptat ca nivel maxim posibil valoarea de 75 ani (băr
baţi) şi 82,5 ani (femei).

5 In prezentarea fenomenelor demografice din capitolele anterioare am 
folosit acelaşi cadru ; cit priveşte numărul ţărilor acesta a fost de 151, 
reprezentînd insă mai mult de 99% din populaţia globului pămintesc.
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Proiectarea fertilităţii — pe baza ratei totale de fer
tilitate, a ratelor de fertilitate şi a ratei de reproducere — 
s-a făcut în mai multe variante : fertilitate constantă, 
înaltă, medie, în scădere, ceea ce influenţează sensibil re
zultatele. De pildă, pentru anul 2025 varianta medie este 
de 8 206 milioane locuitori, varianta înalt 9 0S8 milioane 
şi varianta joasă 7 358 milioane, deci amplitudinea inter
valului este de circa 1,7 miliarde. Potrivit tradiţiei, se 
adoptă varianta medie. Ipoteza evoluţiei fertilităţii popu
laţiei ţărilor în care nivelul ei este foarte scăzut (ţările 
dezvoltate) este formulată astfel : nivelul fertilităţii va 
continua să scadă, va rămîne sub nivelul de înlocuire piuă 
la sfîrşitul secolului, după care se aşteaptă ca să se redre
seze în jurul nivelului de înlocuire a generaţiilor. Analiştii 
au remarcat că această ipoteză nu are integral o acoperire, 
fiind mai curînd un gest de bunăvoinţă din partea autori
lor proiectării. Evoluţia fertilităţii şi mortalităţii în peri
oada de perspectivă, pe cele două grupe mari de regiuni, 
este redată în tabelul nr. 82.

T a b e lu l  n r . 82

R a ta  lo ia lă  de fe r ti l i ta te  (n u m ă r  de c o p i i )  ş i s p e r a n ţa  de v ia tă  la  
n a ş te re  ( a n i )  ta  p e r io a d a  1980 — 2025

Perioada
Rata totală de fertilitate Speranţa de viaţă 

la naştere

Regiuni
dezvoltate

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate

Regiuni
dezvoltate

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate

1950-1955 2,80 6,12 65,8 41,1
1955-1960 2,79 5,93 68,2 44,3
1960-1965 2,66 6,07 69,7 47,5
1965-1970 2,41 5,98 70,5 52,0
1970-1975 2,17 5,40 71,3 54,1
1975-1980 2,01 4,51 72,2 55,6
1980-1985 1,97 4,06 73,1 57,3
1985-1990 1.97 3,69 74,0 59,1
1990-1995 2,00 3,41 74,8 60,8
1995-2000 2,02 3,20 75,5 62,5
2000-2005 2,04 3,01 75,9 63,9
2005-2010 2,06 2,85 76,3 65,2
2010-2015 2,07 2,71 76,7 66,7
2015-2020 2,09 2,54 77,0 68,1
2020-2025 2,12 2,40 77,2 69,5

Cifrele acoperă o mare varietate de situaţii. In perioa
da 1980—1985, rata totală de fertilitate se întindea între
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8,2 eopii şi 1,4 copii; speranţa de viaţă la naştere, între 35 
şi 77 ani. Desigur, aceste mari decalaje se vor estompa 
în cadrul general al creşterii speranţei de viaţă la naştere 
şi al scăderii generale a fertilităţii. Astfel, în 2020—2025 
rata de fertilitate pentru ţara care avea 8,2 copii va ajunge 
la 3,2 copii, în timp ce speranţa de viaţă, în cazul aceleiaşi 
ţări, va creşte de la 38,6 ani la 68,1 ani. Este posibilă o 
asemenea evoluţie? Viitorul ne va arăta; în orice caz, 
eforturile demografice şi social-economice, in condiţiile 
unei cooperări internaţionale eficiente, ar putea duce la 
asemenea rezultate, conforme, în general, cu legile evolu
ţiei social-economice şi ale progresului.

L a  1000 locuitori

Fig. 58. Natalitatea şi mortalitatea populaţiei regiunilor dezvoltate şi re-j 
glunilor in curs de dezvoltare, 1958—2025.
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Dia tabelul ar. 82 se va fi observat o tendinţă de con
vergenţă a indicilor demografici din cele două grupe de 
regiuni. în 1950—1955, fertilitatea din regiunile mai puţin 
dezvoltate era de 2,2 ori mai mare ca în regiunile dezvol
tate, in 2020 —2025, decalajul va fi de 1,1 ori. Speranţa 
de viaţă la naştere era, in 1950—1955, cu 00% mai mare 
iu regiunile dezvoltate, in 2020—2025, ea va fi cu numai 
1 1 % mai mare, datorită creşterii rapide a acesteia în regiu
nile mai puţin dezvoltate şi creşterii moderate în regiunile 
dezvoltate. Această convergenţă — valabilă şi pentru alţi 
indici — apare expresiv în fig. 58, în care se folosesc 
ratele brute de natalitate şi de mortalitate, indici — cum 
am arătat la timpul său — mai puţin precişi.

în aceste condiţii ipotetice, numărul populaţiei glo
bului pămîntesc (varianta medie) ar evolua astfel:

T a b e lu l  n r . S3

N u m ă r u l  p o p u la ţ ie i  m o n d ia le , a  r e g iu n ilo r  d e z v o lta te  ş i  a re g iu n ilo r  
m a i  p u ţ i n  d e zv o lla le , 1 9 3 0 — 2 0 2 5  (m i l io a n e )

Anul Populaţia
mondială

Populaţia regiunilor îu %
Dezvol

tate
Mai puţin 

dezvoltate Mondială Dezvol
tate

Mai puţin 
dezvoltate

1950 2516 832 1684 100,0 33,1 66,9
1955 2751 887 1864 100,0 32,2 67,8
1960 3019 945 2074 100,0 31,3 68,7
1965 33.35 1003 2332 100,0 30,1 69,9
1970 3693 1047 2646 100,0 28,4 71,6
1975 4076 1095 2981 100,0 26,9 73,1
1980 4450 1136 3313 100,0 25,6 74,4
1985 4837 1174 3663 100,0 24,3 75,7
1990 5246 1210 4036 îoo.u 23,9 76,9
1995 5678 1244 44.34 100,0 21,9 78,1
2000 6122 1277 4845 100,0 20,9 79,1
2005 6559 1305 5254 100,0 19,9 80,1
2010 6989 1331 5658 100,0 19,0 81,0
2015 7414 1355 6059 100,0 18,3 81,7
2020 7822 1.377 6446 100,0 17,6 82,4
2025 8206 1396 6809 100,0 17,0 83,0

Vom reţine ca repere numărul populaţiei mondiale diu 
anii 2000 (6,1 miliarde) si 2025 (8,2 miliarde). Populaţia 
anului 2000 va fi de două ori mai mare ca în anul 1960 
(3,0 miliarde), deci dublarea se produce in patra decenii; 
numărul populaţiei din 2025 (8,2 miliarde) este dublul
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populaţiei din 1975 (4,1 miliarde), dar perioada de dublare 
este de cinei decenii. Se va observa imediat că acesta este 
efectul încetinirii ratelor de creştere a populaţiei. Intr-ade
văr, valoarea maximă a ratei a fost de 2,04%, in perioada 
1965—1970, după care se instalează o tendinţă de scădere : 
iniţial, mai timidă, apoi mai rapidă, în aşa fel incit se 
estimează că ea va fi de 1,51%, în cincinalul 1995—2000 
şi de 0,56%, in anii 2020—2025. Cu această rată din ultima 
perioadă numărul populaţiei mondiale s-ar putea dubla 
în 35—40 ani. Dar chiar cu această rată modestă numărul 
populaţiei globului ar ajunge la circa 16 miliarde, în anul 
2065, o cifră considerabilă. Ratele de creştere sînt diferen
ţiate sensibil pentru cele două grupe mari de regiuni. în 
anii 1965—1975, rata a fost de circa 0,88% anual pentru 
regiunile dezvoltate şi de 2,5%, în anii 1965—1970, pentru 
populaţia regiunilor în curs de dezvoltare, cea mai înaltă 
rată globală atinsă în cursul istoriei omenirii. Apoi, rata 
începe să se micşoreze, în aşa fel incit-în anii 1995 —2000 
se estimează că ea va fi de 1,58%, pentru a ajunge Ia 
1,1%, în cincinalul 2020—2025. Dar chiar în aceste con
diţii, rata de creştere a populaţiei regiunilor mai puţin 
dezvoltate (1,1%) va fi de 3,8 ori mai mare ca in regiunile 
dezvoltate (0,29%). Urmarea firească a acestor rate dife
renţiate este aceea că greutatea specifică a populaţiei celor 
două grupe de regiuni se modifică esenţial. în anul 1950, 
populaţia regiunilor dezvoltate reprezenta o treime din 
populaţia lumii; în 1984 — anul Conferinţei Internaţio
nale a Populaţiei din Mexic, ponderea ei era de aproape 
o pătrime din populaţia mondială, în anul 2000, ea. va 
reprezenta o cincime, scăzînd continuu pentru a fi doar 
de o şesime în anul 2025. Tabloul demografie mondial se 
va schimba profund : ponderea populaţiei regiunilor mai 
puţin dezvoltate va creşte sistematic, reprezentînd ,87 % 
din populaţia mondială, în anul 2025. Acest tablou general 
apare mai nuanţat dacă trecem la nivelul celor 8 mari 
regiuni ale lumii.

„Deriva” demografică a continentelor şi marilor regiu
ni este evidentă : ponderea populaţiei Africii creşte de la 
circa 9% (1950) la aproape 20% (2025); a Americii- La
tine creşte de la 6,6%, la 9,5%, în 2025, a populaţiei Asiei 
de Sud. se deplasează de la 28% la 34,3%. Populaţia celor
lalte mari regiuni, inclusiv a Asiei de Est (China şi Japo
nia) va cunoaşte o scădere a ponderii lor. Cea mai impre-
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l'afeliil nr. S i
P o p u la ţ ia  m o n d ia lă  p e  S m a r i  r e g iu n i  a le  lumii (m il io a n e )

Mari regiun i

1950 19S5 2025

abs. % abs. O//O abs. %

M ondial 2516 100,0 4837 100,0 8206 100,0
A frica 224 8,9 555 11,5 1617 19,7
A m erica  L atin ă 165 6,6 405 8,4 779 9,5
A m erica  de N ord 166 6,6 264 5,5 345 4,2
A sia  de E st 671 26,7 1250 25,8 1721 21,0
A sia  de Sud 704 28,0 1568 32,4 2814 34,3
E uropa 392 15,6 492 10,2 524 6,4
O cea n ia 13 0,5 25 0,5 38 0,5
U .R .S .S . 180 7,2 279 5,8 368 4,5

sionantă este scăderea importanţei relative a populaţiei 
Europei : de la 15,6%, în anul 1950, la 6,4%, în anul 2025. 
Diu nou, efectul ratelor medii anuale ale creşterii demo
grafice. Populaţia Africii va cunoaşte un maximum de 
2,02%, în 1990—1995, menţinîndu-se la un nivel înalt şi 
în anii următori : 2,91%, în anii 2000—2005j 2,53%, în 
anii 2010—2015, pentru a ajunge la 1,93%, în anii 2020 — 
2025. America Latină a cunoscut un maximum (2,78%) 
în anii 1960—1965, după care urmează o tendinţă de 
reducere, relativ accelerată, după anul 2000. Cea mai 
accentuată diminuare a ratei de creştere înregistrează 
populaţia Europei: aici valoarea maximă s-a înregistrat 
în anii 1960—1965, de 0,91% anual; la sîir.şitul perioadei 
de perspectivă tendinţa este aceea a unei creşteri zero 
(0,04% in anii 2020—2025). Dacă recurgem la un alt indi
ce — sporul mediu natural — vom constata că în anii 
1950—1955 acesta a fost de 77 000 000 anual, apoi de 
90 000000 la sîirşitul secolului, pentru a reveni la 77 000000 
în anii 2020—2025. Aşadar, anual se adaugă câte 80 000 000 
de locuitori la populaţia existentă, ceea ce înseamnă cîte 
un miliard in plus la 12—13 ani. ,.Rangurile” ţărilor în 
clasificarea mondială se schimbă şi ele în decursul timpului 
uneori de-a dreptul spectacular.

în anul 1950 cele douăzeci şi cinci de ţări cu populaţiile 
cele mai numeroase se etalau între 1 059 521 000 (China) 
şi 37 187 000 (Polonia). Din acest „club” făceau parte 9 
ţări dezvoltate, din care 6 din Europa. în anul 2000, ţările 
care au intrat în această clasificare aveau populaţii cu-
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prinse între 1255895000 (China) şi 47581000 (Zair). Din 
acestea 7 erau ţări dezvoltate (4 di» Europa). în sfîrşit, în 
anul 2025 „ştacheta” a fost urcată şi mai sus : condiţia de 
intrare in club : 5S 431000 (Franţa).

Cele 25 ţări deţin 75% din populaţia lumii; două din 
ele (China şi India) reprezintă o treime (33%) din populaţia 
mondială. Doar 4 ţări dezvoltate mai fac parte din această 
nouă constelaţie : U.R.S.S., S.U.A.. Japonia şi Franţa, 
dar cu ponderi mult schimbate faţă de trecut. Europa 
este reprezentată doar de Franţa. în schimb, Africa care, 
în 1950, era reprezentată de Nigeria, Turcia, Egipt şi 
Etiopia, în 2025 va mai „câştiga” patru locuri : Zair, 
Tanzania, Kenya, Republica Sud-Africană. Densitatea 
populaţiei creste şi ea : în Bangladesh ea va ajunge la 
1 524 locuitori pe kmp ! Coreea de Sud va avea 625 locui
tori pe kmp, India 375, Japonia 355, Filipine 343, Viet
nam 328. Ţările din Africa care in trecut aveau densităţi 
reduse, vor cunoaşte şi ele o creştere a acestui important 
indicator : Nigeria (267), Etiopia (100), Kenya (142). 
Creşterea numărului populaţiei, sporirea densităţii, schim
barea echilibrelor demografice între regiuni şi ţări sînt tot 
atîtea subiecte de reflecţii pentru politologi, sociologi, 
geografi, ecologi şi demografi, pentru fiecare stat în parte, 
pentru întreaga comunitate mondială.

Repartiţia populaţiei pe seve şi vîrste se va modifica 
în perioada de perspectivă. în regiunile dezvoltate va 
continua procesul de îmbătrinire; populaţia regiunilor în 
curs de dezvoltare, cu o structură tînără, va cunoaşte şi 
ea simptome de îmbătrinire, dar mult mai tîrziu. Să luăm 
un singur indicator — vîrsta mediană a populaţiei, pentru 
a ilustra schimbările structurii pe vîrste.

Tabelul nr. 86
Virsln ¡mediană (ani) a populaţiei regiunilor dezoollaie .fi a celor în curs 

de dezvoltare, 1960—2025

Amil Regiuni
dezvoltate

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate

|

1 Anul 

1

Regiuni 
dezvol tal e

Regiuni 
mai puţin 
dezvoltate

1250 28,2 21,2 | 2000 36,1 24,5
1960 29,2 20,0 1 2010 37,6 26,5
1970 30,2 19,0 ! 2020 38,3 28,7
1980 31,4 20,0 1 2025 38,6 29,9
1990 33,6 22,2 1
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REGIUNI DEZVOLTATE

Virsta

Fig. 59. Piramida vtrsteior populaţiei regiunii»*

în timp ce în regiunile dezvoltate îmbătrînirea derno- 
fică se continuă cu fermitate, populaţia regiunilor mai puţin 
dezvoltate cunoaşte chiar o tendinţă de întinerire pînă in 
anul 1990; abia după aceea virsta mediană începe să 
crească. Virsta mediană a populaţiei din aceste regiuni 
va ajunge la circa 30 ani, în anul 2025, adică eu circa 
60 ani mai târziu de cînd fusese atinsă această cifră în regiu
nile dezvoltate. Să mai amintim că o asemenea structură 
tînără reprezintă un potenţial demografic considerabil 
pentru reproducere al cărui efect se va resimţi pu
ternic în secolul ai XXI-lea, întârziind stabilizarea 
populaţiei. Este avertismentul inerţiei demografice. Pira
mida vîrstelor populaţiei in anul 2025, potrivit proiec
tărilor O.N.U., va putea arăta aşa cum se vede in fig. 59.

Comentariile slut de prisos : pe de o parte, structura 
tipică a unei populaţii îmbătrînite, pe de altă parte, a 
unei populaţii încă tinere, bine echilibrată. Iată şi alţi 
indici semnificativi.

338
V.TREBICI



REGIUNI ÎN CURS DE DEZVOLTARE  .

Vîrsta

dezvoltate şi a regiunilor In curs de dezvoltare (2025).

Tabelul nr. ST

Structura populaţiei pe grupe mari de virsle (%) şi unii indici (2025)

Regiuni dezvoltate Regiuni mai puţin, 
dezvoltate

Populaţia 0—14 ani 19,7 25,8
Populaţia 15 — 59 ani 54,7 61,8
Populaţia 60 ani şi peste 25,6 12,4
Vîrsta mediană (ani) 38,6 29,9
Raportul de dependenţă* total 85 62

0 — 14 ani 36 42
■ 60 ani şi peste 49 20

* Numărul persoanelor în vîrstă sub 15 ani şi peste 60 ani la 100 
persoane în vîrstă de 15 — 59 ani.

Continuarea îmbătrânirii demografice în regiunile dez
voltate are drept consecinţă creşterea „presiunii” populaţiei 
vîrstmce : raportul de dependenţă (de vîrstă) este de 85
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persoane la 100 persoane în vîrstă de 15—.“9 ani. din care 
„presiunea” populaţiei vîrstnice este de 49. Reechilibra
rea populaţiei din regiunile în curs de dezvoltare se vădeşte 
în faptul că „presiunea” este mai mică decifc in regiunile 
dezvoltate — în trecut situaţia era inversă — şi revine in 
cea mai mare parte populaţiei tinere (12).

3. Populaţia urbană si rurală

Desigur, prezintă interes evoluţia diferitelor subpopu- 
laţli prin prisma proiectărilor demografice : populaţia şco
lară, populaţia activă şi inactivă, populaţia pe marile 
sectoare (primar, secundar şi terţiar). Ne rom mărgini 
la cîteva scurte consideraţii pe marginea evoluţiei proba
bile a populaţiei urbane şi rurale®. „Explozia urbană” 
este, alături de „explozia demografică”, un proces al lumii 
contemporane care provoacă consecinţe negative. El 
afectează în special ţările in curs de dezvoltare ; formele 
sale cele mai evidente sînt creşterea urbană foarte rapidă 
şi concentrarea urbană excesivă. Frînarea acestui fenomen, 
cu ajutorul unei strategii adecvate, cere analiza multila
terală a cauzelor care îl generează şi il întreţin, ceea ce 
conduce la necesitatea unei dezvoltări viabile (durabile) 
în condiţiile unei noi ordini economice internaţionale.

Potrivit proiectărilor O.N.U., numărul populaţiei urbane 
a nivel mondial va fi de 2 854 000 000, in anul 2000, şi de 

4 932 000 000, in anul 2025, altfel spus, proporţia populaţiei 
urbane in populaţia totală va creşte de la 37,1% iu anul 
1970, ia 40,6%, în anul 2000 şi la 60,1%, în anul 2025. 
Gradul de urbanizare în regiunile dezvoltate va fi de 
174,4%, în 2000, şi de 77,8%, în anul 2025, în timp ee în 
regiunile mai puţin dezvoltate cifrele vor fi 39,3% şi res
pectiv 56,5%. Ritmurile medii anuale de creştere a popu
laţiei urbane au fost şi vor continua să fie superioare rit
murilor de creştere a populaţiei totale. Pe cele 8 mari 
regiuni gradul de urbanizare se va modifica astfel:

8 The Prospects of World Urbanization. Revised as of VtSt — 85, (Popu
lation Studies, No. 101), United Nations, New York, 1987.
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Tabelul nr. 88

Gradul de urbanizare (%) în regiunile dezvoltate ţ i  în regiunile mai 
puţin dezvoltate şi în cele 8 mari regiuni

1985 2000 2025

MONDIAL 41.0 46,6 60,1
Regiuni dezvoltate 71.5 74,4 77,8
Regiuni mai puţin dezvoltate 31,2 39,3 56,5

1. Africa 29,7 39,0 55,3
2. America Latină 69,0 76,8 84,2
3. America de Nord 74,1 74,9 77,3
4. Asia de Est 28,6 32,9 49,3
5. Asia de Sud 27,7 36,5 55,0
6. Europa 71,6 75,1 79,5
7. Oceania 71,1 71,4 76,3
8. U.R.S.S. 65,6 70,7 74,1

America Latină va atinge cel mai înalt grad de urbani- 
zare ; ea va fi urmată de Europa şi America de Nord. De
sigur, nu trebuie uitat că este vorba de „definiţia naţio
nală” a urbanului.

în tabelul nr. 57 au fost prezentate 30 de oraşe avînd 
populaţii peste 5 000 000 de locuitori, în anul 1985. Iată 
situaţia lor în anul 2000 (v. tabelul nr. 89).

în anul 2000 vor apare oraşe eu peste 20 000 000 locui
tori, C'iudad de Mexieo şi Sâo Paolo. Dintre aglomerările 
urbane neincluse în tabelul nr. 89, trebuie amintit Dacca 
(Bangladesh) a cărui populaţie va creşte de la 1,54 mi
lioane (1970) la 11,16 milioane, Lagos (Nigeria) care, de 
la 1,44 milioane (1970) va ajunge la 8,34 milioane (2000), 
Medan (Indonezia), de la 0,64 milioane (1970), la 5,36 
milioane. Tabloul se modifică rapid, rangurile oraşelor 
se mută. Intr-adevăr, cum spunea istoricul Arnold Toyn- 
bee, „oraşe în mişcare”.

Populaţia rurală va cunoaşte în perspectivă o diminua
re a ponderii sale în populaţia totală, dar numărul ei absolut 
va fi încă important : 2 854 000 000, în 1985, 3 268 000 000, 
în anul 2000 şi 3 274 000 000, în 2025. Ratele de creştere 
a populaţiei rurale se vor micşora; pentru regiunile dezvol
tate ele sînt negative din 1970 pînă in 2025 ; în regiunile 
mai puţin dezvoltate ele vor deveni negative prin anii 
2015—2025. Desigur, migraţia din rural în urban va con-
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tinua să fie principalul factor al creşterii urbane, pînă ce 
aceasta va atinge nn nivel de saturaţie. La urma urmelor, 
populaţia urbană urmează o creştere descrisă de curba 
logistică; numărul ei absolut nu poate fi mai mare decît 
numărul populaţiei totale.

4. Probleme demografice cruciale

Din analiza situaţiei demografice pe glob, pe regiuni 
şi pe ţări, ca si a evoluţiilor previzibile pînă în anul 2025, 
rezultă că omenirea se confruntă — şi se va confrunta în 
viitor — cu unele probleme complexe de ordin economic, 
ecologic şi demografic care reclamă analize aprofundate 
şi strategii corespunzătoare. Ne vom referi succint numai 
la cele strict demografice.

Prima problemă este cea a fertilităţii. Ea se pune însă 
diferit pentru cele două grupe de ţări, atît din punct de 
vedere al condiţionării eît şi acela al consecinţelor. în 
ţările dezvoltate, scăderea fertilităţii, reluată după feno
menul de „baby boom”, în anii 1960—1965, a ajuns la 
situaţia cînd nu se asigură înlocuirea generaţiilor. Majori
tatea acestor ţări se află sub pragul de 2,1 copii sau sub 
pragul de 1 al ratei nete de reproducere. Perspectivele 
populaţiei vor fi afectate de fenomenul denumit declin 
demografic şi depopulare, ceea ce a şi fost pus în evidenţă 
in cadrul diferitelor proiectări demografice. Materialele 
O.N.U. avansează ideea că fertilitatea în aceste ţări se va 
„redresa” la începutul secolului al XXI-lea şi se va sta
biliza la nivelul de înlocuire (reproducere simplă), ceea 
ce este pus la îndoială de numeroşi analişti.

în grupa ţărilor în curs de dezvoltare situaţia este mult 
mai diversificată : unele din ele au parcurs o bună parte 
din tranziţia demografică; altele sînt mai puţin avansate 
din acest punct de vedere, în timp ce un număr important 
de ţări (în special, din Africa), deşi au parcurs un drum 
însemnat din tranziţia mortalităţii „ezită” să se angajeze 
în tranziţia fertilităţii. Proiectările O.X.U. şi în acest caz 
estimează că fertilitatea va continua să scadă, realizîndu-se 
astfel o convergenţă cu ţările dezvoltate. Se vor împlini 
ipotezele formulate de proiectările O.X.U. ? Xumai viitorul 
va da răspunsul exact la această întrebare. Pînă atunci, 
lucrul cel mai important — după părerea noastră — este 
adîncirea studiilor consacrate problemei fertilităţii pentru
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a pune la dispoziţia factorilor de decizie o cunoaştere rea
listă. Or, este locul să consemnăm cu satisfacţie că in acest 
domeniu s-au realizat progrese importante, atit sub rapor
tul informaţiei si metodologiei, cit şi al analizelor concrete. 
Ancheta mondială a fertilităţii, cunoscută sub sigla W.F.S. 
(World Fertility Survey), a asigurat o cantitate impresio
nantă de informaţii, imposibil de obţinut cu ajutorul 
receusămintelor populaţiei, şi ceea ce este mai important, 
după acelaşi program de culegere, prelucrare şi analiză. 
S-a realizat astfel posibilitatea unei analize internaţionale 
comparabile. Acesta este si conţinutul unui remarcabil 
studiu al O.îs.U.7, în care, în mod sisteiuic, siut examinate 
comportamentul reproductiv şi factorii care il determină. 
Tranziţia fertilităţii este pusă în relaţie cu nivelul dezvol
tării soeial-economi.ce, situarea regională sau geografică 
şi cu politica demografică a statului respectiv. Indicatorul 
dezvoltării soeial-economiee s-a construit pe baza a patru 
componente : a) produsul economic ; b) nivelul de instruire 
şcolară ; c) ocrotirea sănătăţii si d! gradul de extindere al 
comunicaţiilor. în  cadrul acestui studiu s-a aplicat pe 
scară modelul lui Bongaarts, la care ne vom referi in con
tinuare. Rezultatele acestui studiu al O.N.U. infirmă sau 
confirmă diferitele teze formulate de demografi în ultimele 
trei decenii, avansind totodată teze noi.

Sub raportul metodologiei de analiză a fertilităţii, 
s-au obţinut progrese însemnate datorate unei cohorte de 
oameni de ştiinţă — biologi, sociologi, economişti, psiho
logi ; istorici, demografi, — in cadrul mai general sau mai 
restrîns al tranziţiei demografice. Problema esenţială era 
aceea a identificării factorilor sau variabilelor care influen
ţează modelarea relaţiilor, in aşa fel incit să se ajungă la 
un model explicativ şi, pe această bază, la unul predictiv. 
Un moment important l-a reprezentat schema „variabile
lor intermediare”, propusă în 1956, de demografii americani 
Blake şi Davis 8. Variabilele intermediare propuse de aceşti

7 Fertility Behaviour in the Context of Development. Evidence from the 
World Fertility Survey (Population Studies, No. 100), United Nations, 
New York, 1987. Ancheta W.F.S. a fost realizată sub auspiciile O.N.U., de 
către Uniunea Internaţională pentru Studiul Ştiinţific ai Populaţie 
ţU.I.S.S.P.) şi Institutul International de Statistică.

8 K. Davis and J. Blake, Social Structure and Fertility : An Analytic 
Framevork, in : Economic Development and Cultural Change, Tom 4. No. 
4, 1956.
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doi autori cuprindeau un număr de 11, dispuse în 3 grupe :
a) factorii care afectează expunerea la relaţiile sexuale,
b) factorii care afectează expunerea la concepţie şi c) fac
torii care afectează gestaţia şi naşterea,

Un nou model a fost propus de demograful olandez 
John Bongaarts, prima dată în 1979, şi în formă sistema
tică în 1983 9. Ideea nouă este aceea a variabilelor proxi
me („proximate determinants” ). Cei mai importanţi în 
acest model sînt : căsătoria, contracepţia, întreruperea 
sarcinii şi alăptarea la sîn. Alte. variabile (sterilitatea pri
mară şi secundară, separarea temporară a soţilor) sînt con
siderate ca exercitînd un impact mai redus asupra fertili
tăţii. Acesta este modelul aplicat în studiul citat al O.K.U. 
şi în alte studii, precum şi în numeroase analize şi studii 
efectuate de diferiţi autori. Modelul este multiplicativ, 
exprimînd rata totală de fertilitate (RTF) ca funcţie de 
factorii proximi, în felul următor :

RTF =  Cm • Cc • C, ■ C, • TF,

In care : Gm — indicele căsătoriei; Cc — indicele contra- 
cepţiei; Ca — indicele avortului; Ci — indicele infecunda- 
bitităţii şi TF - rata totală de fecunditate, aceasta fiind 
considerată egală cu 15 copii (fertilitate naturală sau poten
ţial biologic maxim). Se regăsesc in acest model elemente 
din schema lui Davis-Blake, a lui A. J. Coaie şi a lui L. 
Henry. Nu vom intra în detalii nici în expunerea rezulta
telor analitice obţinute — ele se găsesc în studiul O.N.U. 
la care ne-am referit — dar vom observa în încheiere, că 
aplicarea acestui model deschide mari posibilităţi pentru 
înţelegerea mecanismului care determină fertilitatea10. 
Este de observat că aplicaţiile modelului Bongaarts va fi 
de cea mai mare utilitate pentru fundamentarea măsurilor 
de politică demografică, atît pentru statele care inten
ţionează să redreseze natalitatea (politici nataliste) cît şi 
pentru cele care sînt preocupate de reducerea acesteia 
considerată ca fiind prea înaltă.

* J . B o n g a a r ts , R o b e r t  G . P o t t e r ,  F e r t i l i t y .  B i o l o g y ,  a n d  B e h a v io u r  
A n  A n a l y s i s  o f  th e  p r o x im a te  d e t e r m in a l s ,  A c a d e m ic  P r e s s ,  N ew  Y o r k , 1 9 8 3 .

10 S c h e m a  , .v a r ia b ile lo r  p r o x im e ”  e s te  p r im a  s e c v e n ţ ă ;  ti u r m e a z ă  
' s c h e m a  m a i g e n e r a la  a fa c to r ilo r  e c o n o m ic i, s o c ia li ,  c u ltu r a li ,  s u b s u m a ţ i  
c o n c e p t u lu i  d e „ c o n t e x t  a l d e z v o lt ă r i i” .
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O a doua problemă demografică crucială este îmbătrâ
nirea demografică. Acest proces este actual deocamdată 
numai pentru populaţia ţărilor dezvoltate; mult mai târ
ziu el va cuprinde in orbita sa ţările în curs de dezvoltare. 
Un studiu O.X.U. din 1956 11 — astăzi clasic — a exami
nat acest proces, folosind — printre altele — şi modelul 
populaţiei stabile, pentru a pune în evidenţă factorii care 
determină îmbătrânirea demografică şi consecinţele sociale 
şi economice. Aparent paradoxal, studiul arăta că factorul 
hotărîtor al îmbătrânirii demografice este scăderea de 
lungă durată a fertilităţii; scăderea mortalităţii şi, respec
tiv, creşterea speranţei de viaţă are o influenţă redusă. 
Or, de la data apariţiei acestui studiu pînă astăzi procesul 
a continuat cu fermitate, pe măsura scăderii fertilităţii. 
Consecinţele acestui proces sînt considerabile, începînd 
chiar cu cele demografice şi continuînd cu „presiunile” 
la adresa sistemului economic, sanitar, locativ etc. Indici 
precum : vîrsta mediană a populaţiei, proporţia populaţiei 
vîrstnice, raportul de dependenţă după vîrstă ne dau o 
imagine globală a vitezei procesului, ca şi a consecinţelor 
sale. Este semnificativ faptul că în 1982 a avut loc Con
ferinţa O.N.U. asupra persoanelor vîrstnice (Yiena) care a 
adoptat şi un plan, asemănător cu cel adoptat de Confe
rinţa Mondială a Populaţiei (1974). Sînt ţări dezvoltate 
în care proporţia populaţiei vîrstnice se apropie de 30%, 
iar vîrsta mediană depăşeşte 40 ani (în multe ţări în curs 
de dezvoltare ea este de 16—18 ani). Una din consecinţe 
este creşterea considerabilă a „sarcinii” pe care o are de 
suportat populaţia în vîrstă de muncă din partea vîrst- 
nicilor, mai cu seamă iu domeniul asigurărilor sociale. De 
aici, un mare număr de studii având ca temă fondul de 
pensiilâ. Concret, care este sistemul cel mai bun : cel de 
capitalizare sau cel de repartiţie, cel mai des folosit 1 Iată 
una din consecinţele eeonomico-financiare ale îmbătrânirii, 
cu accente ce se vor agrava în viitor. 11 12

11 Le vieillissement des populations et ses conséquences économiques et, 
socialies (Etudes démographiques, Nr. 26), Nations Unies, New York, 1956.

12 J. Bourgeois-Pichat, J.E . Chapron, Répartition du revenu national 
entre capital et travail, Application au financement des systèmes de retraites, 
fn : Population (INED), No. 1, 1979; N. Keyfitz, The demographics of 
unfunded pensions, in ; European Journal of Population, vol. 1, No. 1. 
Januarv, 1985 ; D. Blanehet, Un système de retraite mixte par capitalisation 
et par répartition permet-il de corriger les effets du vieillissement ? In; Population 
(INED), No. 1, 1988.
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Xe-am referit doar la aceste două probleme demogra
fice, numindu-le „cruciale”. Sînt desigur şi altele : ur
banizarea excesivă, deteriorarea mediului înconjurător, 
inegalităţile economice pe plan internaţional, şomajul, 
pericolul’unui război nuclear. Se poate uşor imagina ce 
efort considerabil va trebui să desfăşoare fiecare ţară, 
întreaga omenire pentru a preveni asemenea tendinţe, 
de a atenua efectele negative ce s-au produs şi de a în
drepta evoluţia pe făgaş pozitiv.

5. Quo vadis humanitas?

Orizontul la care se opresc proiectările O.N.IT. este 
anul 2025. Atingerea numărului populaţiei este condiţio
nată de realizarea ipotezelor cu privire la mortalitate şi 
la fertilitate. Incertitudinea este, desigur, mare. Ce se va 
întîmpla după anul 2025 ? Aici este loc pentru estimaţii — 
uneori fanteziste — dar nu este interzisă elaborarea unor 
scenarii care ţin de Science fiction. Intr-un studiu O.X.U.13, 
se porneşte de la icleea că speranţa de viaţă la naştere 
(ambele sexe), de 78,7 ani, se va generaliza pe tot globul, 
iar nivelul fertilităţii va fi în jurul nivelului de înlocuire 
sau rata reproducţiei nete, egală eu unu, pentru întreaga 
omenire.

în aceste condiţii, numărul populaţiei mondiale de
8,2 miliarde, în 2025, va fi de 9,5 miliarde în 2050 şi se 
va stabiliza la sfîrşitul secolului al XXI-lea, la cifra de 
10,5 miliarde.

Dacă se adoptă mai multe variante ale fertilităţii, 
evantaiul este foarte larg. Ipoteza cu menţinerea fertili
tăţii actuale duce la rezultate incredibile, deoarece este 
vorba de o creştere exponenţială cu o rată relativ înaltă. 
Un calcul anecdotic al lui A.J. Coaie arată că dacă s-ar 
menţine rata de 2 % anual, atunci masa umană ar constitui 
o sferă care s-ar mări cu viteza luminii. Un alt calcul — 
pentru a ilustra aberaţiile la care duce calculul exponen
ţial — dădea cifra de 135 mii de miliarde, în anul 2500, 
ceea ce ar Însemna eă fiecărui locuitor i-ar reveni un metru 
pătrat. Proeedînd realist, estimaţiile O.X.U., folosesc în

18 Review and appraisal of the World Population Plan of Action, 1984, 
Heport (Population Studies, No. 99), United Nations, New York, 1986.
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Fig. 60. Curba populaţiei mondiale, 16E0-21E0.

S:

afara variantei exponenţiale, alte patru variante : cu fer
tilitate înaltă, medie, joasă şi cu fertilitate care ar fi redusă 
imediat. Iată evoluţiile posibile ale numărului populaţiei 
mondiale în aceste ipoteze (fig. 61).

Stabilizarea ar surveni oricum, dar la momente diferite 
de timp şi, desigur, eu un număr diferit al populaţiei, 
în varianta joasă numărul populaţiei ar ajunge la 7,7 
miliarde in anul 2060, iar in varianta înaltă ar ajunge la 
14 miliarde în prima parte a secolului al XXII-lea.

Se va fi remarcat că în fig. 60 este vorba de creşterea 
exponenţială pină la un anumit punct, după care urmează 
inflexiunea, cu creşteri tot mai miei. Sîntem in prezenţa 
curbei logistice clasice, cunoscută sub denumirea de curba
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Fig. 61. Evoluţia populaţiei mondiale In 5 variante, 1S00—2150.

în S. Se ştie, curba a fost descoperită de matematicianul 
belgian P.F. Verhulst (1830 ; 1845) şi redescoperită de 
americanii 14. Pearl şi L. Beed (1920). în biologie ea şi-a 
găsit imediat aplicaţie. Nu au intimat aplicaţiile în ştiin
ţele sociale, inclusiv în demografie. Vremea curbei logis
tice a venit abia acum, de eînd s-a constatat cu toată 
claritatea că în nici un domeniu nu poate avea loc o creş
tere infinită ; pământul este limitat, resursele sînt limitate... 
însăşi ideea de „creştere organică”, formulată în unele 
modele, ţine seamă de această situaţie. Dar nici chiar curba 
logistică nu mai este suficientă ca să descrie evoluţiile 
viitoare. Am ajuns în situaţia cînd populaţia unor ţări a 
început să scadă numeric, ca urmare a unui nivel al fer
tilităţii sub pragul necesar înlocuirii generaţiilor. Treptat, 
s-a ajuns la formularea unor noi concepte şi la găsirea 
unor metode matematice care să descrie asemenea evoluţii.

Un prim concept este cel al „imploziei” 14 : „exploziei 
demografice” ii va urma „implozia demografică” ; unele

14 Philippe Rourcier de Carbon, Contribution à l’analyse de la baisse 
séculaire (le la fécondité et des interactions entre populations : vers une théorie 
socio-économique de l’implosion démographique de ¡’après — transition, 
Paris, 1987.

349V.TREBICI



semne prevestitoare există deja, cum le arată P. Bourcier . 
de Carbon şi cum le dezvoltă J. Boiirgeois-Pichat. în aceste 
condiţii, familiei de curbe logistice i se adaugă recent j 
familia de curbe „antilogist-ice”13. Problema tipurilor de 
creştere este valabilă nu numai pentru demografie; ea ; 
se pune tot atît de acut în economie (..creşterea econo
mică”), în tehnologie („progresul tehnic”) în sociologie, 
în caracterizarea evoluţiei „stocului de învăţămînt”. 
Desigur, are mare importanţă concepţia autorului, viziu
nea despre lume şi viitorul omenirii. în teoria modernă a 
ştiinţei viitorului se delimitează concepţiile „optimiste” 
•de cele „pesimiste” (catastrofice, apocaliptice). Un 
punct de vedere optimist îl reprezintă bine cunoscutul 
om de ştiinţă american Hermann Kahn. Celor care „pre
dică” sfîrşitul lumii, al omenirii prin înmulţirea populaţiei, 1 
epuizarea resurselor, dezechilibrele ecologice el îi opune un 
optimism ştiinţific, în care ideea de bază este progresul j 
tehnic neîntrerupt şi creşterea organică. După el „marea 
tranziţie” — termenul îi aparţine — s-ar desfăşura ca în 
fig. G2 1 * * 18.

Fig. 62. Marea tranziţie (H. Kahn).

Piuă în anul 1776 este epoca tuturor societăţilor de 
tip preindustrial; anul 1776 marchează declanşarea revolu
ţiei industriale ; după două secole, în 1976 începe tranziţia 
spre societăţi de tip super- şi post-industrial; anul 2176 
înseamnă începutul expansiunii civilizaţiei postindustriale 
pe Întreaga planetă. Se are în vedere posibilitatea ca omeni
rea, graţie progresului tehnic, creativităţii infinite a minţii,

1S Marc Artrouni, Une nouvelle familie de courbes de croissance, Appiica-
ion à la transition démographique, in : Population (INED), No. 3, 1986.

*■ 14 In : Studiul introductiv al lui I. Iiiescu la volumul : Lester Brown,
(coord). Probleme globale ale omenirii, Worldwatih Institute, traducere 
•din literatura americană de Serghei Celac, Editura Tehnică, Bucureşti,' 
198S, p. 23.
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să rezolve toate problemele, inclusiv problema creşterii 
populaţiei.

Ce crede un demograf, binecunoscut ca om riguros de 
ştiinţă, despre prospectivele omenirii ? într-un studiu 
care a declanşat discuţii17 examinează drumul parcurs de 
omenire, de la apariţia omului (considerat anul — 600 000) 
pînă în prezent, făcînd apoi estimaţii pentru drumul ce-1 
va parcurge în secolele următoare. Interesat de estimaţia 
numărului de născuţi-vii în decursul istoriei omenirii J. 
Bourgeois-Picliat ajunge în final să estimeze evoluţia 
numărului populaţiei pină în anul 2400. Nn vom repro
duce nici calculele nici argumentele autorului, dar vom 
reproduce cîteva cifre. Pînă în anul 19S7 numărul năseuţi- 
lor-vii ar fi fost de 80,37 miliarde ; după această dată — 
pînă la dispariţia speciei umane — ar urma să se nască 
încă 16,80 miliarde, în total deci circa 100 miliarde... 
Populaţia globului a pornit de la cîteva cupluri de oameni, 
apoi treptat-treptat s-a înmulţit, ajungînd ia 5 miliarde- 
în ziua de 11 iunie 1987 — diferenţele dintre 80 miliarde 
de născuţi-vii şi 75 miliarde de decese pînă la acea dată — 
urmînd şă atingă punctul maxim, de 9,4 miliarde în anul 
2070, după care se va reduce treptat, piuă la dispariţie. 
Mai întâi va dispare populaţia ţărilor industriale (anul 
2250), iar mai tîrziu, în anul 2400, vor dispare şi populaţia 
ţărilor mai puţin dezvoltate. Aceasta ar fi „implozia” care 
urmează „exploziei” demografice. Termenul este împru
mutat de autor din astrofizica. Ca om de ştiinţă, J. Bour- 
geois-Pichat subliniază că această estimaţie („scenariul 
No. 3”) se bazează pe ipoteza că populaţia mondială ar 
evolua spre nivelul de fertilitate al populaţiei K.F. Ger
mania, anume rata de fertilitate 1,2 copii, iar rata brută 
de reproducere ar fi de aproximativ 0,6 fete. Calificînd acest 
scenariu drept catastrofic J. Bourgeois-Pichat ne atrage 
atenţia asupra faptului că ne aflăm în . . .  science fiction.

Nu facem consideraţii asupra scenariului18, dar amin
tim că noua tranziţie demografică al cărei început este 
marcat de scăderea fără precedent a fertilităţii preocupă 
în gradul cel mai înalt pe oamenii de ştiinţă în legătură * 16

17 J. Bourgcois-Pichat, Du X X e au X X Ie siècle : l’Europe et 
sa population après l’on 2000, In : Population (INED), No. 1, 1988.

16 Comentarii a publicat V. Gheţău, in „Viitorul Social”, Nr. 5, 1988. 
A se vedea de acelaşi autor, Valenţele scenariului demografic (I) şi (II), în 
„Viitorul Social”, No. 2 şi 4, 1988. i
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cu viitorul omenirii. Este adevărat, avem de-a face cu 
un scenariu, dar care operează cu două cifre reale : numă
rul actual al populaţiei mondiale şi nivelul actual al fer
tilităţii populaţiei E.F, Germania. Mai departe, ipoteze...

MiSaroe ioc. 9r

i /

Tdri Rjpî puţin dezvoltate

l I
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Fig. 63. Evoluţia populaţiei lumii. 1950—2400 (J. Bourgcois-Pichat).

Nici măcar prelungirea vieţii omului la 100 ani şi apoi | 
la 150 ani nu ar modifica situaţia 3 s-ar amina cu ceva data 
extincţiei speciei umane. J. Bourgeois-Pichat îl cit ează j 
pe cunoscutul biolog şi geroutolog american Roy L. 
Walford1#. După părerea acestui om de ştiinţă, gerontolo- |  
gta este în ajunul unor progrese considerabile în lupta i  
împotriva îmbătrinirii. Ştiinţa despre îmbătrînire ar fi în | 
faza unei prerevoluţii. Se vor pune în aplicare noi inij-i 
loace de a acţiona asupra îmbătrinirii. în primul stadiul

ls Roy L. Wallord, La vie la plus longue, traduit de l'anglais, Latont,|| 
Paris, 1984, apud J. Bourgeois-Picliat, cit. pp. 20—21.
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se va ajunge ea speranţa de viaţă să se apropie de limita 
vieţii umane care, pentru homo sapiens, este de 115 ani 
şi care nu s-a modificat deloc29. în al doilea stadiu, s-ar 
ajunge ca speranţa de viaţă la naştere să se ridice la 150 
ani. Aceasta ar fi salvarea speciei — după încredinţarea 
lui J .  Bourgeois-Pichat — deoarece chiar în condiţiile 
unei fertilităţi scăzute femeile ar avea o perioadă fertilă 
dublă faţă de cea actuală (35 ani) şi ar putea aduce pe 
lume 2,4 copii, cifră superioară pragului de înlocuire (2,1 
copii).

în general, preocupările privind prelungirea vieţii 
omului s-au Înmulţit considerabil atît în lumea medicilor 
şi biologilor, cit şi în cea a demografilor. He referim în 
special la studiile lui I.A. Gavrilov şi echipei sale* 21, ale 
lui G. Wunscli şi colaboratoarei sale22 şi al lui Y. Kannisto23. 
Studiind un număr mare de tabele de mortalitate şi 
mai ales persoanele longevive şi foarte longevive, autorii 
reuşesc să arate progresele mari realizate in reducerea mor
talităţii şi creşterea speranţei de viaţă la naştere. Fără 
îndoială, perspective optimiste, dar ce se va întimpla cu 
fertilitatea f Se va redresa ea pentru a atinge, în mod 
durabil, nivelul de înlocuire?

Şi totuşi perspectivele omenirii, judecate realist şi 
ştiinţific, inspiră încredere, deşi suit atitea motive de 
nelinişte. Acesta este sentimentul la lectura unei excelente 
cărţi a lui J.O. Chesnais24, in care se demonstrează forţa

Cu mici diferenţe de la autor la autor, biologii şi geneticienii sînt de 
acord cu această cifră.

21 L. Gavrilov ş.a., Humart Life Spân stopped increasing : Why?, tu : 
Rejunevation, Aug. 1985, Voi. XIII, No. 3 — 4.

22 J . Duchene and G. Wunscli. Population aging and the lirnils Io 
human Life, Departement de Démographie, Université Catholique de Lou
vain, Working-Paper, No. 146, Août, 1988.

22 V. Kanuisto, On the Sarnivat of Centenarians and the Span of Life,
4u : Population Studies, Vol. 42, Number 3, November, 1988-

21 J.C. Chesnais, La reoanche du tiers-monde, Robert Laffont, Paris, 
Î937. A se vediu şi recenzia noastră tn , ,Viitorul Social”, Nr. 1, 1988.
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şi dinamismul ţărilor în curs de dezvoltare, succesele ob 
nute pînă în prezent şi perspectivele încurajatoare 
evoluţiei lor economice şi demografice.

La capătul modestei noastre lucrări al cărei obiectr 
a fost de a contribui la cunoaşterea unei probleme funda
mentale a contemporaneităţii — problema populaţiei — 
ne dăm seama că rezolvarea ei şi a celorlalte cu care sc 
confruntă omenirea nu este cu putinţă decît prin cfortu 
rile fiecărei ţări, într-o lume în care să se instaureze reiaţi 
de echitate, prin traducerea fermă în viaţă a unor strategi 
de dezvoltare viabilă, durabilă pentru a asigura prezer 
tul .şi a garanta viitorul generaţiilor ce vor veni.
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POST-SCRIPTUM

Celebrul dicton „Habent sua fata libelli’' este vala
bil şi înainte de apariţia unei cărţi. Şi manuscrisele îşi au 
soarta lor ! Depus de multă vreme la editură, manuscrisul 
Populaţia Terrei a avut de aşteptat pînă să capete înfă
ţişarea unei cărţi. împrejurări, independente de editură 
şi de autor, au contribuit la aceasta.

Dacă timpul in general nu mai are răbdare, acest 
lucru se aplică cu precădere evoluţiei populaţiei şi ten
dinţelor demografice. Multe dintre datele statistice cu
prinse în lucrarea noastră trebuie astăzi completate şi 
revizuite. Studii şi rapoarte noi au îmbogăţit demogra
fia în aceşti ani. Schimbări politice intervenite în a doua 
jumătate a anului 1989 şi 1990 au modificat harta politică 
şi demografică a lumii.

A apărut raportul Starea populaţiei mondiale 1990, 
a Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie, din care 
aflăm — printre altele — că numărul populaţiei lumii a 
atins, în 1990, cifra de 5,3 miliarde de locuitori. Populaţia 
lumii a continuat să sporească cu circa 80 milioane de 
locuitori în fiecare an.

Specialiştii de la O.N.U. ne-au dat o nouă ediţie a 
proiectărilor demografice — a unsprezecea — cu baza de 
pornire anul 1988 — care modifică uneori cifrele pe ţări 
existente în ediţia 1984. în  varianta medie, se estimează 
că numărul populaţiei mondiale va fi, în anul 2000, de 
6 251 milioane, iar în anul 2025, de 8 467 milioane. Rata 
de creştere, de 1, 3%, în anii 1985—1990, va ajunge la 
0,98%, în anii 2020—2025. în  ciuda tendinţei de conver
genţă între cele două mari grupe de regiuni, un decalaj 
important le mai separă. în  anii 2020 —2025 rata medie
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de creştere a populaţiei regiunilor dezvoltate va fi de* 
0,18%, în timp ce pentru regiunile mai puţin dezvoltate 
ea va fi de 1,13%, deoarece natalitatea în prima grupă va 
fi de 11,9 născuţi la 1000 de locuitori şi de 18,50%, în 
regiunile mai puţin dezvoltate. Ca urmare a unor dinamici 
diferenţiate, populaţia Europei va înregistra o uşoară scă
dere a numărului e i : în anul 202.3 numărul ei va fi de 
512 milioane, iar ponderea ei în populaţia mondială va 
fi de 6%, faţă de 15,6%, in anul 1950.

Cliina a efectuat un nou recensământ al populaţiei, 
în anul 1990, astfel încît numărul populaţiei ei, la 1 iu 
lie 1990, era de 1 133 682 501. A avut loc,’ în 1990, unifi
carea celor două state germane. Au apărut noi reviste de 
demografie; an fost create noi institute de demografie 
în România a luat fiinţă Comisia de Demografie a Aca
demiei Române; este proiectat, pentru ianuarie 1992, 
recensământul populaţiei şi locuinţelor. Şi, bineînţeles, 
şi alte schimbări.

Şi totuşi, tendinţele demografice generale, aşa enm 
sînt examinate în lucrarea noastră, nu s-au modificat 
esenţial. Marele avantaj al inerţiei demografice ! Analiza, 
ca şi principalele concluzii, îşi păstrează valabilitatea.

Este de datoria noastră să prevenim cititorii asupra 
acestor lucruri şi să sperăm că o nonă ediţie a cărţii va 
consemna schimbări pozitive în evoluţia populaţiei hunii, 
cu consecinţe favorabile pentru bunăstarea oamenilor de 
pretutindeni, intr-o lume mai dreaptă si mai bună.

A u to ru l
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ANEXA

ANALIZA LLIJSTER ŞI APLICAŢIILE El

Pentru clarificare a fost folosită o variantă a analizei 
cluster, cunoscută sub numele rle „metodă a legăturii 
medii dintre grupări” (average linkage between groups 
method). Datele de intrare în analiză sînt valorile normali
zate ale indicatorilor folosiţi pentru clasificarea rinilti- 
criteriaiă. Similitudinea dintre două unităţi — ţări în 
cazul de faţă — este măsurată prin coeficientul de corela
ţie Bravais-Pearson, calculat pe seriile de dale normali
zate care dau profilul unităţii. Profilul demografic al unei 
ţări este specificat prin valorile care corespund ţării res
pective pe cei 9 indicatori folosiţi pentru clasificare. Ou 
cit asemănarea a două ţări este mai mare în funcţie de 
setul de criterii alese, cu atît coeficientul de corelaţie are 
o valoare mai apropiată de 1. Pentru toate perechile de 
ţări care urmează să fie clasificate se calculează indicii de 
similitudine, rezultând o matrice a similitudinilor. Ordo
narea unităţilor în grupe cit mai omogene se face pornind 
de la această matrice,

Datele de ieşire sînt grupele propriu-zi.se caracterizate 
fiecare prinţi-un indice de consistenţă (similitudine medie 
In grupă) şi prin indici de similitudine (corelaţie medie pozi
tivă) sau opoziţie (corelaţie medie negativă) in raport cu 
toate celelalte grupări. O grupă este cu atît mai compactă 
cu cit indicele de consistenţă are o valoare mai apropiată 
de 1. în cadrul fiecărei grupe există câte un nucleu format 
din perechea de unităţi care se aseamănă cel mai mult 
Intre ele. în  clasificarea ţărilor europene, spre exemplu, 
grupa cea mai omogenă, cu un indice de consistenţă de 
0,92, este formată clin Marea Britanic şi B.F. Germania, 
în gruparea ţărilor nordice nucleul de similitudine este 
format din Suedia şi Norvegia. Celelalte ţări ale grupei

357V.TREBICI



respective — Islanda, Danemarca si Finlanda — gravi
tează în jurul acestui nucleu în sensul că au profiluri demo
grafice asemănătoare cu ţările din nucleu. Islanda este 
cea mai „apropiată” (asemănătoare), iar Finlanda cea mai 
„depărtată” (deosebită faţă de ţările din nucleul respectiv). 
Considerate în ansamblul lor, ţările nordice au un profil 
demografie cu grad ridicat de specificitate. Ele se asea
mănă oarecum cu Austria, Elveţia şi B.D.G., dar la un 
nivel relativ redus de 0,36. în schimb sînt caracterizate 
printr-o diferenţă marcată faţă de gruparea formată din 
Albania, Iugoslavia şi Portugalia (indice de opoziţie de 
-0,55).
. Clasificarea a fost făcută în funcţie de proporţia popu

laţiei ţării în populaţia globului, rata totală de fertilitate^ 
speranţa de viaţă la naştere pentru ambele sexe, mortali
tatea infantilă, procentul de populaţie urbană, rata de 
activitate pentru femei, rata de activitate pentru bărbaţi, 
diferenţa dintre cele două rate de activitate şi ponderea 
populaţiei active din agricultură. S-a renunţat la speranţa 
de viaţă la naştere a femeilor, deoarece corela foarte pm- 
ternie cu speranţa de viaţă pentru ambele sexe. S-a reţinpt 
aceşt ultim criteriu, deoarece este mai bogat în informaţie, 
reflectînd situaţia pentru ambele sexe.

Programul de analiză eluster eu legături medii (scria 
în BASIC) este elaborat in baza următorului algoritm :

1. Normalizarea celor p variabile astfel incit fiecare 
dintre ele să aibă media 50 şi abaterea standard 14, folo
sind transformarea Huli — Hn =  50 -f 14x(xtl — ;
unde x„ — valoarea variabilei j pentru unitatea i, 
Xj — media variabilei j, ci — abaterea standard a variabi
lei j iar Hj! — valoarea normalizată a variabilei j pentru 
unitatea i. Folosirea acestui procedeu de normalizare, 
care nu este altceva decât o derivare de la transformarea/ 
cu scorul z, permite în final o mai uşoară citire a speci
ficităţii grupelor în funcţie de poziţia lor pe fiecare din 
variabilele normalizate.

•2. Fiind dată o matrice de (p variabile normalizate) x 
(n unităţi), se calculează coeficienţii de corelaţie dintre 
toate perechile de unităţi, folosind seriile de p valori pen
tru fiecare unitate. liezultă matricea similitudinilor de 
dimensiunea nxn.
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3; în matricea de similitudine se identifică toate „pe
rechile reciproce”. Dacă unitatea 1 corelează maxim cu 
unitatea k, iar k are cea mai mare corelaţie (respectiv 
similitudine) cu 1, atunci 1 şi k formează o pereche reci
procă. Numărul de grupări C este egal cu numărul de pe
rechi reciproce.

4. Unităţile neincluse in perechi reciproce se atribuie 
uneia dintre grupările care au ca nucleu aceste perechi. 
Criteriul de atribuire este formulat in funcţie de corelaţia 
medie a unităţii — candidat cu fiecare dintre unităţile 
admise deja în grupă.

4.1. Pentru toate unităţile-candidat se determină cîte 
un vector cu G valori, fiecare valoare indicînd gradul de 
similitudine dintre candidat şi unităţile admise deja în 
grupă.

4.2. Se selectează valoarea maximă din fiecare vector, 
identificînd în acest fel care este grupa cu care se aseamănă 
cel mai mult unităţile-candidat.

4.3. Din noul vector rezultat de la pasul anterior se 
selectează valoarea maximă.

4.4. Se compară această valoare cu pragul convenţio
nal ales pentru admiterea in grupă (prag egal cu o sau cu 
nivelul de semnificaţie corespunzător corelaţiilor din matri
cea de similitudini). Dacă este mai mare decît nivelul 
pragului, atunci unitatea-candidat care corespunde valorii 
respective se atribuie grupării în raport cu care a înregis
trat acea corelaţie medie.

4.5. Se reiau calculele de la pasul 4.1 cu unităţile 
rămase pină cind toate se atribuie unei grupări sau pînă 
cînd se epuizează unităţile care au o corelaţie medie cu 
una din grupe mai mare decit pragul de acces în grupă.

5. Se calculează indicele de consistenţă pentru fiecare 
grupă, egal cu corelaţia medie dintre perechile de unităţi 
care alcătuiesc grupa.

6. Se determină matricea de corelaţii (similitudini 
şi opoziţii) dintre grupe. Dacă grupa A conţine unităţile 
1 şi 2, iar grupa B unităţile 5 şi 7, spre exemplu, atunci 
corelaţia dintre grupele A şi B rezultă ca medie a corelaţi
ilor dintre perechile (1,5), (1,7), (2,5) şi (2,7).

7. Se calculează corelaţiile medii dintre fiecare unitate 
izolată (care nu a fost inclusă in nici o grupă) şi fiecare 
din grupe.
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8. .Se pot relua calculele de la pasul 4.1 cu un alt pr 
de acceptare a accesului unităţii în grupă.

Acest algoritm este construit pornind de la informaţii* 
cuprinse în Kenneth Bailey, Cluster Analysis, în I).li. Heis 
(ed.), Sociological Methodology. 1975. San Francisco, Josseyv 
Bass, 1974, şi in Mari j a Norusis, Ad rânced Statistics Guide■#'* 
SPSS X , New York, McGraw-Hill, 1985, pp. 167—181., 
într-o primă formă metoda a fost realizată de către 
Sokal şi 0.1). Miehener in „A statistical method for evaluan 
ting systemic relation ships % University of Kansas, Seienti- % 
fie Bulletin, tom 38, pp. 1490—1438 (1958). fe
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