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Demografie şi cooperare internaţională

Dr. Vladimir Trebici

Opinia publică din ţara  n oastră  a prim it cu bucurie ştirea că viitorul
Congres mondial a l p op u la ţie i v a  f i  găzd u it de capitala patriei noastre. 
Manifestare de o am ploare fără  p reced en t în  istoria demografiei,Congresul 
mondial al populaţiei — 1974 e ste  expresia  botărîrii comunităţii inter
naţionale de a aborda, în  sp ir itu l u n ei în a lte  responsabilităţi, una din 
problemele cele m ai com p lexe şi tu lburătoare ale contemporaneităţii şi 
de a-i găsi soluţii com p atib ile , a t ît  cu  idealurile progresului social şi 
economic al întregii om eniri, c ît  şi cu  principiile suveranităţii fiecărui 
stat. Spre deosebire de congresele precedente, viitorul Congres mondial 
al populaţiei va  fi o m anifestare em in am en te politică  : în centrul atenţiei 
sale va figura adoptarea un u i p lan  de acţiune mondială în domeniul 
populaţiei.

Datorită dim ensiunii sale, problem a populaţiei mondiale, a ritmu
rilor accelerate ale creşterii dem ografice — „explozia demografică” a 
încetat de a mai fi o sim plă m etaforă  — problem a concentrării urbane, 
a consecinţelor nem ijlocite p e  care le  generează acest proces asupra 
mediului înconjurător, in teresează, deopotrivă, toate  ţările lumii, opinia 
publică mondială, O rganizaţia N aţiun ilor U nite. N u este prima oară 
cind problema populaţiei este  abordată la  scară internaţională; dar nici 
cînd în istoria omenirii ea  n u  a generat m ai m ulte preocupări, nu a suscitat 
mai multe controverse, n u  a so lic ita t, cu a tîta  insistenţă, soluţii practice.

Ca şi în alte dom enii de interes internaţional, comprehensiunea şi 
cooperarea sînt prem isele fu n d am en ta le  ale înţelegerii ştiinţifice a problemei 
populaţiei şi ale elaborării u n ei strategii eficiente, pe termen lung.

înainte de a prezenta m ai d eta lia t caracteristicile viitorului Congres 
mondial al populaţiei, rolul O rganizaţiei Naţiunilor Unite şi al institu
ţiilor sale specializate, considerăm  u tilă  o succintă incursiune în istoria
cooperării internaţionale în  dom eniul problem elor populaţieix.

1 Primul congres internaţional de statistică a avut loc cu 120 de ani In urmă la Bruxelles 
(1S53) şi s-a ocupat pe larg de problemele statisticii demografice, ale recensămintelor populaţiei 
ale statisticii stării civile. Următoarele congrese internaţionale din 1855. 1857. 1860.1863.1867.

„Viitorul social”, an II, nr. 3, p. 675 — 681, Bucureşti, 1973
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Creşterea volumului informaţiei statistice, colectată îndeosebi e 
ajutorul recensămintelor populaţiei şi sta tistic ii stării civile, a dat m 
impuls puternic dezvoltării demografiei, perfecţionării instrumentelor sa] 
de analiză. Totodată, problemele populaţiei au început să devină o preocu
pare tot mai importantă a opiniei publice, ca urmare a accelerării ritmului 
creşterii demografice. în  perioada dintre cele două războaie mondiale, 
un rol important în domeniul statisticii dem ografice şi demografiei la 
scară mondială l-a jucat fosta Ligă a N aţiunilor. în  aceeaşi perioadă este 
de consemnat un eveniment de im portanţă major ă : organizarea primului 
congres mondial al populaţiei2.

Noua „IJniune internaţională pentru stud iu l ştiinţific al populaţiei'
ondiai

1
a desfăşurat o vastă a c tiv ita te : pînă la  cel de-al doilea război 
au fost organizate cîteva congrese internaţionale, din care cel mai impor
tant a fost cel de la Paris (1937).

După cel de-al doilea război m ondial, problem a populaţiei a dobindit 
o nouă dimensiune, datorită „exploziei dem ografice 3. Scăderea specta
culoasă a mortalităţii în ţările aflate în  curs de dezvoltare — populaţia 
acestora reprezintă astăzi aproxim ativ 70%  din populaţia globului — 
neînsoţită de scăderea natalităţii, cum  s-a întrm plat în  „revoluţia demo
grafică” a ţărilor dezvoltate, la tim pul său, s-a convertit în ritmuri foarte

1869, 1872 şi 1877 au acordat o atenţie to t m ai m are problem elor statisticii demografice. Este 
epoca recensămintelor populaţiei, a iniţierii anuarelor sta tistice  internaţionale, a primelor 
clasificări internaţionale.

Odată cu înfiinţarea Institutului Internaţional de S ta tistică  (1885), cooperarea interna
ţională în domeniul statisticii demografice şi dem ografiei intră într-o nouă fază. Chiar din primele 
decenii ale activităţii noului organism internaţional se abordează probleme de interes general 
ca : elaborarea unei clasificări internaţionale a cauzelor de boală şi de deces, legată de numele 
demografului francez J. Bertillon, propunerea unor m etode de standardizare a mortalităţii in 
scopuri de analiză comparativă internaţională (W . Ogle şi J. Kdrosi), ideea unui recensămint 
mondial al populaţiei, proiectat pentru anul 1900, aplicarea m etodei sondajului statistic în do
meniul populaţiei.

Din aceeaşi perioadă datează organizarea congreselor internaţionale de igienă şi demo
grafic. Primul congres (1876) s-a ocupat pe larg de problem ele statisticii demografice; cel deal 
doilea (Paris, 1878) a dezbătut — printre altele — însăşi problem a denumirii noii discipline; 
la propunerea demografului francez E. Levasseur s-a căzut de acord asupra termenului de 
„demografic” care să înlocuiască pe cele de „sta tistică” , , ,fizică socială” , „teoria populaţiei"; 
publicaţiile congresului al IY-lea (1882) introduc oficial denum irea de „demografie”. Termenul 
a fost inventat de statisticianul şi demograful francez A chille Guillard, în 1855. Pînă în anul 
1912 s-au ţinut 14 congrese. în cadrul lor s-au discutat problem e privind recensămintele popu
laţiei, mişcarea naturală a populaţiei, migraţiile, fertilitatea, tabelele de mortalitate, mortalitatea 
infantilă. La cel dc-al VlI-lea Congres internaţional de igienă şi demografie (Londra, 189P, 
Francis Galton, creatorul eugeniei, a lansat un „A pel dem ografic” în care a fost formulată ideea 
fertilităţii diferenţiale pe clase sociale şi naţiunif

2 Proceedings of the World Population Conference. E dited  by Margaret Sânger, Edwanl 
Arnold et Co., London, 1927. La acest congres, care s-a ţin u t la Geneva în 1927, a fost decisă 
înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru studiul ştiin ţific  al populaţiei, care s-a constituit io 
1928 şi reprezintă actualmente cea mai im portantă organizaţie profesională a demografilor. 
La acest prim congres, la care au participat personalităţi ştiinţifice din economie, sociologie, de
mografie, biologie, medicină — am numi, în primul rînd, pe J. M. Keynes, J. S. Huxley, A. M* 
Carr-Saunders, Raymond Pearl, H. P. Fairchild, Lucien March — problemele demografice 
s-au dezbătut cu multă pasiune. Teorii biologiste, optim aliste, economice, natalistc şi antina- 
taliste, eugeniste s-au înfruntat cu acest prilej.

3 Termen inventat de demograful american R obert Cook (1953), pentru a desemn* 
ritmurile deosebit de accelerate ale creşterii demografice în perioada postbelică, mai ales 
ţările în curs de dezvoltare.
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înalte ale creşterii populaţiei: iniţial 1% anual, apoi 1,5% anual, iar, 
în ultimii ani în ritmuri de 2 —3 % anual, ceea ce face ca ritmul de creştere 
a populaţiei mondiale să fie de aproxim ativ 2%. Practic, aceasta înseamnă 
că populaţia globului se va  dubla în circa 35 de ani. Creşterea populaţiei 
globului în ultimele decenii este într-adevăr impresionantă; evaluată la 
circa 500 milioane locuitori în 1650, ea a ajuns la aproape 1 miliard în 
jurul anului 1800, la  2 miliarde în 1930, la 3 miliarde în 1960, fiind în 
prezent de 3,7 miliarde. Continuînd acest ritm, populaţia mondială va 
ajunge la 6,5 miliarde locuitori în anul 2000 (varianta medie a prognozei
O.N.U.). Perspectiva unei asemenea creşteri — 2% anual — poate fi 
văzută din calculele demografului suedez H. Hyrenius, după care popu
laţia globului ar putea ajunge , în anul 2500, la cifra astronomică de 130 000 
miliarde locuitori, revenindu-i fiecărui locuitor un metru pătrat din 
suprafaţa globului. Mai trebuie m enţionat că disparităţii demografice 
dintre ţările în curs de dezvoltare şi cele dezvoltate, îi corespunde o puter
nică disparitate economică. într-adevăr, dacă ritmul de creştere a popu
laţiei ţărilor dezvoltate este mai mic de un procent, iar al ţărilor în curs 
de dezvoltare de 2,4%  anual, produsul naţional brut pe un locuitor variază 
între 40 dolari în unele ţări subdezvoltate şi peste 5 000 dolari în S.U.A. 
Numeroase alte caracteristici şi implicaţii sînt- asociate acestei profunde 
diferenţieri a lumii contemporane.

în  aceste condiţii, un rol şi o răspundere mare şi-au asumat Organi
zaţia Naţiunilor U nite şi instituţiile sale specializate4. Problema populaţiei,, 
a dezvoltării economice figurează pe agenda Adunării Generale O.N.U., 
de la înfiinţarea acesteia. Consiliul Economic şi Social, instituţiile specia
lizate O.N.U., precum şi Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.), 
Organizaţia Naţiunilor U nite pentru alimentaţie şi agricultură (F.A.O.), 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.), U.N.E.S.C.O., Comisiile 
economice regionale se preocupă tot mai insistent de problemele populaţiei 
mondiale, de im plicaţiile creşterii demografice pe diferite planuri.

Dintre organismele şi instituţiile O.N.U. un rol deosebit îl are 
Comisia de populaţie şi secretariatul ei permanent, Divizia de populaţie, 
înfiinţată în anul 1946, Comisia de populaţie a dezbătut, de-a lungul 
anilor, problema populaţiei sub diferite aspecte. Bemarcabil a fost rolul 
Diviziei de populaţie O .N.U. în sporirea cunoştinţelor despre populaţia 
mondială. Numeroase manuale metodologice, ample studii demografice 
au fost efectuate de experţii Diviziei de populaţie. Prin grija Biroului 
de statistică O.N.U. se editează, din 1948, Anuarul demografic O.N.U.; 
anuare de statistică a muncii, de statistică sanitară, de statistică a pro
ducţiei agricole şi alimentare, de statistică a învăţămîntului, se editează 
de către instituţiile specializate O.N.U., îmbogăţind informaţia demo
grafică.

în  anul 1967 a foBt înfiinţat Pondul Naţiunilor Unite pentru acti
vităţi în domeniul populaţiei, cu atribuţii importante în acordarea asis
tenţei ţărilor care o solicită pentru jrunerea în aplicare a măsurilor de 
politică demografică.

Sînt numeroase atestări ale jjreocupărilor sporite ale comunităţii 
internaţionale pentru problemele populaţiei. Cum este şi firesc, în jurul

4 Klcliard Symonds and MicliacI Carder, The United Nations and the Population Queslion„
A Population Council Book, McGraw-Hill Book Company, New York, 1973.
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X>roblemei populaţiei m ondiale se înfruntă  
opuse, se propun soluţii, m ulte din ele sînt neomalthusiene, se îrZ 
obiective de politică de lim itare drastică a naşterilor în ţările ^  
tate. într-un cuvînt, problema populaţiei are aspecte şi implicaţii 
nemijlocite. Importanţa acestei problem e şi necesitatea de a
au determinat Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 
proclame „Anul mondial al populaţiei — 1974” ; în acelaşi an, Coi 
Economic şi Social® a hotărît să se ţină, în  1974, „Congresulmonfeî 
populaţiei’ ’

★

Două particularităţi esenţiale disting viitorul Congres mondial 
populaţiei de cele două anterioare. în  primul rînd, Congresele moi
postbelice (Roma, 1954 şi Belgrad, 1965) au fost manifestări ale oa:
de ştiinţă, s-au dezbătut com unicări prezentate de aceştia7. Deşi an 
organizate şi s-au desfăşurat sub auspiciile Organizaţiei NaţiiE
Unite, ele au fost totuşi congrese ştiinţifice obişnuite. Tezele prezem
la aceste congrese erau strict personale, opiniile erau cele ale an»
lor, nu s-a adoptat nici o hotărîre sau recomandare pe planul politicii de:
grafice.

Congresul mondial al populaţiei din 1974 este, în primul râd 
congres inter guvernamental; la lucrările sale vor participa delega
oficiale ale ţărilor membre O .N .U ., deşi în  paralel va funcţiona şi o ..Tribi
a populaţiei” sau „Forum al populaţiei” în care oamenii de şti•r

reprezentanţi ai diferitelor organizaţii neguvernamentale, avînd 
O.N.U., îşi vor spune cuvîntul. în  a l doilea rînd, documentele ee se 
dezbate la Congres vor fi docum ente oficiale, întocmite de Secretari 
O.N.U. — Divizia de populaţie, în  colaborare cu comisiile econoi
regionale, instituţiile specializate etc.

politică demografică: fiecare ţară a fost invitată, în cadrul celei 
doua anchete O.N.U., să întocm ească o monografie naţională in
să-şi formuleze şi politica sa demografică.

i
î

* r<

Congresul mondial al populaţiei — 1974 este o parte dintH 
ansamblu: el va constitui apogeul A nului mondial al populaţiei -  lţ

Ui

I
.4
/'
A

Instituind Anul mondial al populaţiei, Organizaţia Naţiunilor 
a avut în vedere, de fapt, nu o m anifestare festivă, ci o suită de aeti1 
cu prilejul cărora să se examineze ştiinţific problemele populaţiei, 
raportului dintre populaţie şi economie, ale diverselor implicaţii. * 
scopul final de a sensibiliza opinia publică, guvernele ţărilor, 
de răspundere pentru problemele actuale ale populaţiei. Actr 
nu se va încheia în 1974; dimpotrivă, este de aşteptat ca noi acţî 
iniţiate şi organizate în fiecare ţară, să permanentizeze interesul p *  
studiul populaţiei, pentru politica demografică.

fac»

5 Rezoluţia 2683 (XXV) din 11 decembrie 1970. 
• Rezoluţia 1484 (XLVIII) din 3 aprilie 1970.

u4 Iy

,fV_ •

7 Comunicările de la Congresul mondial al populaţiei, de la Belgrad, au fost 
•u volume (O.N.U. Actes da Congrès M ondial de la Population, Belgrade, 1966, &

4

In patru 
IV. New York. 1968 1969.
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în  al treilea rînd, se va acorda o atenţie prioritară problemelor»::
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Principalele obiective ale Anului mondial al populaţiei — 1974, 
aşa cum au fost ele definite la sesiunea a XTE-a a Comisiei de populaţie 
O.N.U., s în t:

a. îmbunătăţirea cunoştinţelor şi informaţiilor asupra tendinţelor 
şi’lperspectivelor demografice, precum şi a factorilor corespunzători;

b. determinarea guvernelor, organizaţiilor neguvernamentale, a insti
tuţiilor ştiinţifice şi a mijloacelor de informaţie să ia mai mult în consi
derare existenţa şi amploarea problemelor demografice şi a consecinţelor lor;

c. difuzarea cunoştinţelor necesare despre populaţie, viaţa familială 
şi funcţiile de procreare, prin intermediul sistemelor de învăţămînt de 
tip clasic şi a lte le ;

d. studierea diferitelor politici posibile, încurajarea luării în consi
derare a factorilor demografici în planificarea dezvoltării şi punerea la 
punct a politicilor şi programelor demografice pe care diferitele guverne 
ar vrea să le ap lice;

e. extinderea cooperării internaţionale în domeniul populaţiei şi 
fnmizarea unei asistenţe tehnice sporite, adecvate şi conforme cu nevoile 
lor, ţărilor care solicită o asemenea asistenţă.

Pentru ca cititorii revistei noastre să fie edificaţi asupra amplorii 
şi importanţei viitorului Congres mondial al populaţiei dăm, în conti
nuare, citeva informaţii.

Sub raport organizatoric, unele măsuri luate de O.N.TJ. au reţinut 
in mod particular atenţia 8. In iţial a fost organizat un comitet pregătitor; 
in 1972, Consiliul Econom ic şi Social a botărît să confere Comisiei de 
populaţie O.N .U. rolul de organ interguvernamental, însărcinat cu pregă
tirea Anului mondial al populaţiei şi Congresului mondial al populaţiei» 
A fost numit un secretar general al Congresului mondial al populaţiei, 
în persoana unui secretar general adjunct O.N.U., anume Antonio Carrillo 
Flores, fost ministru de externe al Mexicului, iar directorul executiv al 
Fondului Naţiunilor Unite pentru activităţi în domeniul populaţiei, dl. 
Eafael Salas, a fost însărcinat cu pregătirile legate de Anul mondial al 
populaţiei, inclusiv cu finanţarea diferitelor activităţi şi măsuri.

Congresul mondial al populaţiei — 1974 va dezbate cinci probleme :
1. Tendinţele demografice recente şi perspectiva de viitor.
2. Raportul dintre evoluţia demografică şi dezvoltarea eccncmkâ şi 

socială.
3. Raportul dintre populaţie, resurse şi mediul înconjurător.
4. Populaţia şi familia.
5. Planul de acţiune mondială în domeniul populaţiei.
Acestea sînt aşa-numitele „probleme de fond”, pentru care vor1 fi 

supuse Congresului cinci documente oficiale. La rîndul lor, aceste docu
mente vor fi rezultatul sintezei rrnui număr de 35 de documente, din care 
menţionăm : tendinţele demografice în lume în anii 1950—1970, proiectări 
demografice pentru anul 2000, proiectarea forţei de muncă pentru anul 
2000, populaţie, alimentaţie şi agricultur ă, populaţie şi educaţie, populaţie *

* A «e verte a cornent a ri Dr lui Jean Bourgcols-Plchat, Le Troisième Congrès Mondial de 
la Population (1074) el l’Annie Mondiale de la Population (1074), In „Population", 27-e année, 
nr. 6, Novembre-Décembre, 1972, p. 1053—1097.
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şi aspecte sanitare, populaţie şi dezvoltare econom ică, statutul W  j r  1 
planificarea familiei, învăţămîntul dem ografic, statistica demografoBtf 
mortalitatea populaţiei, fertilitatea etc. ^m^ji

Congresul mondial al populaţiei v a  f i  precedat de o serie de 
vităţi, printre care figurează şi patru sim pozioane cu următoarele obiJŞj $ 
tive : populaţia şi dezvoltarea, populaţia şi fam ilia , populaţia, resn^jljii 
şi mediul înconjurător, populaţia şi drepturile omului. |1^ $

La aceste simpozioane vor participa oam eni de ştiin ţă ; comunica*# 
ca şi discuţiile vor fi utilizate, în final, la  elaborarea documentelor penwjpf

_  4

congres («

ijjlif

ÜÏ

7. proiectul planului de acţiune m ondială în  domeniul populaţiei;
8. execuţie, control şi evaluare. Consideraţii administrative şi fi

nanciare.
Nu este nici un secret că în cadrul viitorului Congres mondial al 

populaţiei se vor înfrunta concepţii diferite, uneori diametral opuse, iar 
proiectul Planului de acţiune mondială, în dom eniul populaţiei, va geneft] 
cele mai mari controverse. în  principiu, s-a ajuns la un acord că exist»' 
o mare tipologie a situaţiilor demografice şi deci trebuie să existe mai mult®8 
soluţii la problemele demografice. Pe de altă  parte, s-a subliniat că politic#; 
demografică, ca oricare altă politică legată  de dezvoltarea economic» 
şi socială, ţine de suveranitatea fiecărui stat. Cooperarea internaţi 
este, prin urmare, un act de liberă voinţă a fiecărei ţări. Sînt ţări car»1 
solicită — şi primesc — asistenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 
aplicarea unui program naţional de planificare a familiei, cum este ca» 
Indiei, încă din anul 1 9 5 2 ; altele aplică măsuri de încurajare a natalităţ" 
sau de menţinere a acesteia la un nivel considerat necesar în raport c* 
obiectivele dezvoltării social-economice.

Cum este şi firesc, în cadrul acţiunilor întreprinse, un rol import»®' 
revine cercetării demografice, studiilor, inform aţiei statistice în domei»“1 
populaţiei. O amplă activitate va fi desfăşurată de Comitetul de eoordou®'? 
internaţională a cercetărilor naţionale în  domeniul demograf •

Fără îndoială că obiectivul cel m ai im portant de pe ordinea de zi 
Congresului mondial al populaţiei — 1974 v a  f i  P lanul de acţiune moniii 
în domeniul populaţiei. Proiectul acestu i p lan  v a  fi elaborat de un 
de experţi şi va fi prezentat Comisiei de populaţie  O .N .U .9 la cea de- 
XVII-a sesiune, care va avea loc între 29 octom brie — 9 noiembrie 197 
Schema acestui proiect, aşa cum a fo st aprobată preliminar, cupriBd êj 
•următoarele:

1. principalele concluzii şi recom andări;
2. dinamica situaţiei demografice în  lu m e ;
3. perspectivele demografice m ondiale, proiectări şi influenţa difi

ritelor tendinţe demografice posib ile;
4. priorităţi şi domenii de incidenţă m a x im ă ;
5. politici şi măsuri naţionale şi internaţionale în raport eu evolui

populaţiei;
6. principii şi obiective ale unui proiect de P lan  de acţiune mondial»

ip

• Comisia de populaţie O.N.U. are 27 ţări membre ; pentru perioada 1973—1976 Ron> 
a fost aleasă membră a Comisiei.

â#
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Tabelul 2

Descendenta finală brută* şi vlrstamcdic Ia naştere Ia unele generaţii feminine In ţara noastră

Generaţia
Descendenţa finală 
brută (născuţi Ia 

1000 femei)
YIrsta medic 

Ia naştere (ani)

Proporţia (in %) 
descendentei finale

Realizate după 
anul 1966 Extrapolate

1852—1861
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

4840
4712
4149
3641
3233
2658
2291
2293
2299
2291
2337
2339
2327
2346
2365
2393
2440
2138
2425 
2456 
2473 
2463 
2476
2426 
2426 
2455 
2386 
2349 
2305 
2282 
2283 
2274 
2281 
2297 
2297 
2312 
2307

•  é

• f +

26,4 12 1 —
26.5

1 5
—

26,6 18 —
26.7 22 —
26.8 26 j —
26,8 1 30 —
26.7 ; 34 —
26,7 39 —
26,7 46 —
26,6 49 —
26.5 55 0,1
26,3 60 0.1
26,1 66 0,2
25.9 72 0.4
25,6 78 0,6
25.4 85 0,9
25,2 90 1
25.1 95 2
25,1 98 3
24,9 100 4
25.1 100 5
25.1 100 6
25.2 100 8
25,2 100 10
25,2 100 13
25,2 100 10
25,2 100 20
25,1 100 24
25,1 100 29
25.2 100 31
25.2 100 41

— descendenţe finale la reccnsămlntul din

»  é

Lipsă date 
— Nu este cazul.
* Pentru generaţiile 1852—186 

pentru generaţiile 1880—1910 — descendenţe finale la recensămtntul din 1966; pentru gene
raţiile 1920—1937 — descendenţele atinse ia reccnsămlntul din 1966 şi fertilitatea din anii 
1966—1985; pentru generaţiile 1938—1919 — descendenţele atinse Ia reccnsămlntul din 1966, 
fertilitatea din anii 1966—1985 şi extrapolări (ralcle din 1985); pentru generaţiile 1950—1960 — 
fertilitatea din anii 1966—1985 şi extrapolări (ratele din 1985).

vin In sprijinul afirmaţiei. Cu 4,7 copii la o Termic, generaţia 1880 pare a nu se fi Îndepărtat 
semnificativ de modelul tradiţional, „premodern", al fertilităţii româneşti. Formarea descen
denţei acestei generaţii a fost puţin influenţată de primul război mondial, dacă avem tn vedere 
vlrsta la acea dată a fermilor din generaţia 1880 şi caracterul precoce al fertilităţii din 
epoca respectivă. Nu acelaşi lucru 11 putem spune despre generaţiile 1900, 1910 şi 1920 care 
şi-au format descendenţa Iu perioade de după primul război mondial şi Ia care putem vorbi 
de un mod:! diferit al fertilităţii şi dimensiunii familiei.

552
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O situaţie particulară, care merită a fi mai profund analizată, este cea a fertilită ţi gene
raţiilor născute după anul 1930, fertilitate decisiv influenţată de factori conjunctura li. Gene
raţiile 1930—1933 şi-au format o bună parte din descendenţă în perioada de acces nerestrictiv

la Întrerupere de sarcină dintre 1956 şi 1967. Vlrstelc acestor generaţii In perioada respectivă 
sini, In mare, cele dintre 25 şi 35 ani, vlrsle importante din punct de vedere al nivelului ferti
lităţii. Impactul reglementărilor diferite de după 1966 este redus asupra fertilităţii acestor 
generaţii şi descendenţele lor finale slut cele mai scăzute. Generaţiile ulterioare şi-au format 
descendenţa In alte condiţii (a se vedea, In tabelul 2, proporţia descendenţei formate după 
anul 1966), In ani cu fertilitate mai ridicată, ceea ce explică valorile în creştere ale descendenţei 
finale la un bun număr din aceste generaţii. Cum însă după creşterea spectaculoasă a fertili
tăţii din anii 1967—1968 tendinţa de scădere s-a reinstalat, şi descendenţele finale au cunoscut 
un recul pentru generaţiile 1950 şi următoarele. De fapt, mai corect ar fi să privim lucrurile In 
viziune deterministă inversă: creşterea eficienţei controlului naşterilor la generaţiile de după 1950 
(In scopul atingerii unei descendenţe finale dorite reduse) s-a concretizat, transversal, In scăderea 
fertilităţii. Pentru generaţiile 1935—1945 credem insă că un rol cu totul deosebit In formarea 
descendenţei l-nu avut factorii conjuncturali imediaţi şi noţiunea de accident de calendar, 
pe care o intllnim in literatura de specialitate, corespunde intru totul situaţiei.

Dacă ar ri să sintetizăm mesajul datelor referitoare la evoluţia descendenţei finale brute 
a generaţiilor 1930—1960, indispensabilă ni se parc plasarea lor in perspectivă istorică şi figura 
3 ne oferă acest cadru 6: evoluţia fertilităţii după anul 1966 a stopai evoluţia descendentă de lungă 
durată a fertilităţii finale a generaţiilor feminine, asigurind un reviriment (variabil ca dimensiune )  
al descendenţei finale a acestor generaţii.

Descendenţa finală brută constituie un valoros indicator al măsurii In care generaţiile 
îşi asigură propria înlocuire şi dcei înnoirea populaţiei. Prin felul în care ca se calculează — sumă 
a ratelor de fertilitate pe vtrstc — mortalitatea nu este Insă luată in considerare. Or, In peri
oade de scădere a uceslciu mai ales, impactul asupra reproducerii generaţiilor este important.

6 Se cuvine a semnala micile diferenţe de conţinut existente Intre descendenţa finală fur
nizată de rccensămlnl şi cea obţinută pe baza datelor statistice demografice curente.
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