Demografia contemporană
$i problemele sale
— Convorbire între prof. Alfred Sauvy (Paris) şi prof. VI. Trebici —

In toamna anului 1973, ţara noastră a fost vizitată de cunoscutul demograf', economist şi
sociolog francez Alfred Sauvy. Invitat al Comisiei Naţionale de Demografie, prof. A. Sauvy este
pentru a doua oară oaspetele României, Personalitatea ca şi activitatea multilaterală a domnici-sale
sînt binecunoscute nu numai în rîndul specialiştilor1 din ţara noastră. Prezenţă activă de aproape
cinci decenii în lumea ştiinţifică, în opinia publică mondială, prof. A, Sauvy a ilustrat variate
domenii şi discipline: statistica, economia, demografia, sociologia, politologia, cu contribuţii
ce se bucură de recunoaştere internaţională.
Deţine numeroase funcţii publice, printre care pe cea de membru al Consiliului Economic
şi Social al Franţei, profesor la Collège de France, De la înfiinţarea Comisiei de populaţie
O.N.U, este reprezentant permanent al Franţei, fiind într-o perioadă şi preşedinte al acesteia.
Membru a numeroase societăţi ştiinţifice şi academii, preşedinte de onoare al Uniunii internaţio
nale pentru studiul ştiinţific al populaţiei, cea mai largă asociaţie profesională a demografilor
din lume, membru al Institutului internaţional de Statistică, doctor honoris causa al universităţilor
din Geneva, Bruxelles, Utrecht, Liège ; membru al Accademia Naţionale dei Lincei din Roma,
Prof, A, Sauvy joacă un rol de primă importanţă în politica demografică a Franţei, ilustrînd galeria marilor patrioţi care au militat pentru ridicarea natalităţii populaţiei franceze şi
pentru o dezvoltare armonioasă a populaţiei, în spiritul unui optim dinamic, Examinînd aprofun
dat istoria populaţiei Franţei, principalele tendinţe demografice ale acesteia, prof. A, Sauvy a
desprins concluziile şi a evaluat implicaţiile politice, sociale şi economice ale scăderii natalităţii*
Propunerile sale au influenţat în mare măsură politica demografică oficială a Franţei. A contribuit
la crearea unei opinii publice active faţă de problemele demografice ; un rol însemnat în acest sens
l-au avut numeroasele lucrări publicate : Essai sur la conjuncture et la prévision économique,
1938 ; Richesse et population, Payot, Paris, 1944 ; La population, ses lois, ses équilibres, P.U.F.,
Paris (1944 şi 1973); Changes de l'économie française, P.U.F., Paris, 1946; L'Europe et sa
population, Les Editions Internationales, 1953; Le Plan Sauvy, Calmann-Lévy, 1960; Les li
mites de la vie humaine, Hachette, 1961 ; La prévention des naissances, P.U.F. (1962 şi 1967);
Théorie genérale de la population (ed. Il-a), vol. I, Economie et croissance (1963); vol. II, La
vie des populations (1966), P.U .F., Paris; Histoire économique de la France entre les deux
guerres, Arthème Fayard, vol. I (1965); vol. I I (1967); vol. I I I (1972); vol. IV (în pregătire);
Croissance zéro?, Calmann-Levy, 1973.
Numeroase studii au fost publícate în revista ,,Population" a Institutului Naţional de
Studii Demografice.
Vladimir Trebici

*
1 O prezentare a teoriei sale demografice, In VI. Trebici, Teorii moderne despre populaţie
(I), în „Revista de statistică", nr. 8, 1970, p. 67—70.
„Viitorul social” , an III, nr. 1, p. 169-175,'Bucureşti, 1974
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Reducţia revistei l-a rugat pe prof. A. Sauvy să împărtăşească
cititorilor săi preocupările sale legate (le unele probleme demografice
contemporane. Redăm mai jos convorbirea pe care d-sa a avut-o cu
prof. VI. Trebici. Sublinierile din text aparţin redacţiei.
Prof. VI, Trrblfl : Domnule profesori Personalitatea dv. complexă ca demograf, economist,
filozof, om de acţiune, ca şi lucrările dv. slnt binecunoscute In ţara noastră. Dc largă
notorietate se bucură teoria asupra populaţiei optimale, a investiţiilor demografice,
n raportului dintre creşterea populaţiei şi dezvoltarea economică, teoria lmbătrinirii
demografice, calculele pe care lc-aţi făcut asupra „costului formării omului", contribuţia
la studiul problemei demografice a ţărilor In curs de dezvoltare, al problemei mediului
umbiant, pentru a nu aminti decit unele din problemele de actualitate la care aţi adus
contribuţii unanim recunoscute.
Slnteţi, pentru a mă exprima astfel, un clasic in viaţă şi redacţia revistei române
dc sociologic şi politologic „Viitorul social" se consideră privilegiată de a putea beneficia
— şi Împreună cu ea, cititorii săi — dc prezenţa dv. In România, rugindu-vă să aveţi
bunăvoinţa de a Împărtăşi din bogata dv. experienţă.
Mi-nş permite la început să vă rog să vă spuneţi părerea în legătură cu o problemă
generală : care este statutul actual al demografici şl raporturile ei cu celelalte ştiinţe so
ciale, pentru că revista noastră este dc sociologie şi politologic. Pe de altă parte, dv.
aţi participat la Congresul general al Uniunii internaţionale pentru studiul ştiinţific
al populaţiei (Liège, 22 aug. — 1 sept. 1973), unde această problemă a fost amplu dezbă
tută?
Prof. A. Snuvy : A existat Întotdeauna un conflict sau o dificultate In a defini demografia. Astfel,
lnlr-o concepţie demografia este Înţeleasă îngust. Calculăm oamenii, densitatea lor,
fertilitatea, mortalitatea etc. Este deci un fel de contabilitate şl care arc deja probleme
foarte complicate. Există deci specialişti In aceste probleme. Această „contabilitate"
a oamenilor nu ţine semna dc factorii economici şi sociologici, conslatindu-sc doar efec
tul. Dar atunci ctiul părăsim această parte a demografiei, care este foarte sigură, foarte
solidă şl pe cure foarte mulţi o preferă deoarece este comodă — m-aş referi la matema
ticieni —, dacă deci părăsim această zonă ajungem In zone noi care cuprind toate do
meniile: social, economic, istoric, geografic, biologic, juridic şi chiar politic. Ajungem
astfel tntr-un număr dc domenii fiecare avind specialiştii săi ceea ce creează demografiei
o situaţie întructtvn dificilă. Totul depinde de caracterul fiecăruia. Intr-o asemenea îm
prejurare unii preferă să rămlnă In demografia pură ; ceea ce numesc eu demografie pură
este statistică şl analiza demografică. La polul opus există alţii care se lansează Intr-un
domeniu mal puţin sigur, acela al sociologici şi al ansamblului socielăfll.
La Congresul de la Liège, preocupările au fost concentrate în domeniul demogra
fiei pure ; cu tonte acestea s-au făcut referiri la migraţii şi care stnt realităţi sociologice.
Vedeţi deci că « existat întotdeauna un conflict şi din această cauză demografia nu u
reuşit pînft în prezent să se instaleze comod In universităţi.
Prol. VI. Treldel. Dacă am Înţeles bine, ceea ce spuneţi despre concepţiile asupra demografiei,
aceasta ar corespunde distincţiei pe care o fac unii demografi şi sociologi americani intre
demografia formală („formal demograpliy") şi „analiza demografică” ("study of
population"), prima ar ti demografia pură, ca disciplină autonomă, cuprinztnd descrierea
fenomenelor demografice şi anallzn demografică propriu-zlsă, adică limitată la relaţiile
liemogrufkcc şi "study ot population", care este analiza largă, cu implicarea factorilor
aoclul-economlcl.
Aş trece la o a doua problemă cnrc are o marc importanţă teoretică şi practică,
anume teoria dv. nsuprn populaţiei optimale. Ea cunoaşte In prezent o mare actualitate
care n-ar trebui de ulllel să surprindă, cu allt mai mult cu cît programul dezvoltării
soclul-cconomlce — tu special, pe termen lung — este obligat să includă variabila „po
pulaţie” In construcţiile sule. Există, domnule profesor, criterii care ar putea formaliza
matematic această problemă a optimului populaţiei? S-au emis diferite ipoteze, s-au
îfteut referiri in criterii precum indicele brut ui reproducerii, ritmul mediu anual dc creştere
etc. Care este părerea dv., cu nttt mal mult cu cit stnteţl părintele acestei teorii?
Prol. A. Suu\y. Vedeţi, u trecut multă vreme de clnd am formulai această problemă a opti
mului populaţiei. Ln începuturile sale, era nud ales problema optimului static care se
reduceu la următoarele: de ctţl locuitori are nevoie o ţară? Treptat cu mi-um schimbnt
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punctul dc vedere spunindu-mi : nu poate ii numai o problemă statică, deoarece nu mai
sintem într-o economie agricolă şi deci trebuie să ştim care este variaţia optimală a popu
laţiei. De altfel, aşa se pune problema şi In politică : dacă guvernul ar cerc părerea in
legătură cu numărul necesar de locuitori, este sigur că acest răspuns trebuie să aibă In
vedere creşterea şi ritmul de creştere al populaţiei ei. Aş remarca că multe persoane nu
acordă atenţia necesară repartiţiei pe vlrste a populaţiei, crezlnd că o populaţie creşte
sau descreşte, şi, prin urmare, In viitor că populaţia ar trebui să crească sau să descrească.
Acestor persoane eu le spun : o populaţie nu poate creşte prin generaţie spontanee, iar
dacă ea creşte aceasta se datorează faptului că apar mai mulţi tineri şi dacă ea scade
aceasta pentru că natalitatea este mai mică, deci sint mai puţine persoane tinere. Această
împrejurare are o importanţă considerabilă pentru că nu ne putem limita numai la di
mensiunile unei populaţii şi nici măcar la variaţia numărului acesteia. Trebuie să avem
în vedere Întregul ansamblu, cum se va transforma populaţia pe virsle. In această pro
blemă eu nu sînt de acord cu demografii americani care nu acordă atenţie nici măcar
problemelor de ordin material : şcolile, spitalele, pensiile etc. Căci lucrurile diferă mult ;
dacă sint copii mulţi trebuie să avem mai multe şcoli, dacă, dimpotrivă, există mai mulţi
bătrlni, trebuie să avem mai multe spitale. Vedeţi, lucrurile nu sint identice, de aceea nu
avem nevoie să ne limităm la a considera variaţia populaţiei, ci trebuie să vedem cum
evoluează populaţia din punct de vedere al vfrstelor. Dc altfel, este un lucru uşor de
făcut, un lucru elementar.
Prof. VI. Trebici. Domnule profesor, dacă am înţeles bine înseamnă că nu este vorba numai de
un ritm de creştere, drept criteriu de optimizat şi nici măcar de indicele brut de repro
ducere, ci de structura populaţiei, de toate consecinţele care însoţesc schimbările de
structură. Mulţumindu-vă pentru răspunsul dv., mi-aş permite să formulez o a treia
întrebare.
Printre teoriile care cunosc la ora actuală o anumită modă şi au generat discuţii
foarte vii se situează şi teoria populaţiei staţionare, înrudită cu faimoas ateorie „zero
economic growth” . Sînt demografi, In special In S.U.A. — aş cita numele lui J. Spengler,
binecunoscut — care au încercat să evalueze avantajele economice ale unor asemenea
populaţii staţionare. Aţi expus opiniile dv. într-o carte Croissance zéro1 care nu intlmplător are semn de interogare. Din păcate, fiind foarte recentă, cartea dv. este puţin
cunoscută în ţara noastră. Aţi vrea, domnule profesor, să reluaţi argumentele dv. in ce
priveşte teoria populaţiei staţionare? Cunosc tezele şi calculele d-lui J. Bourgcois-Pichat3
in legătură cu ceea ce înseamnă modul cum se poate rezolva o asemenea populaţie sta
ţionară, şi cit de uşor — arăta J. Bourgeois-Pichat — se pot face erori In acest domeniu
atlt de important. Dacă aţi dori să precizaţi problema.
Prof. A. Snuvy. în primul rlnd, nu trebuie să confundăm o populaţie constantă cu o populaţie
staţionară. în demografie ceea ce numim staţionară, este o populaţie care lot timpul
este egală cu ea însăşi, la toate vlrstele...
Prof. VI. T rebici... eslc un caz particular al populaţiei stabile, adică acea populaţie Încarc
numărul naşterilor este egal cu numărul deceselor, ritmul de creştere este zero, iar efec
tivul populaţiei este acelaşi...
Prof. A. Snuvy.... O asemenea populaţie răminc cu acelaşi număr şi se reînnoieşte constant...
Prof. VI. T rebici... şi structura pe vlrste râmlne neschimbată.
rrof. A. Snuvy. Piuă in momentul de faţă nu s-a intilnit Încă lu istoric un asemenea model.
Cil priveşte populaţia constantă ea este o populaţie care nu creşte. Este ceea ce se Intimplă, de pildă, în prezent cu populaţia R. F. Germania. Dar aceasta este o situaţie pro
vizorie, tranzitorie şi care nu are prea mare importanţă. S-a discutat nu de mult la Con
siliul Europei despre modul cum se poate realiza o populaţie staţionară, despre căile
dc a ajunge la această stare. Sint mulţi, şi În Europa, care spun : nu trebuie ca populaţia
să mai crească. Eu le spun : nu putem să omorlm oamenii, nu-i aşa? Dacă sint prea multe
naşteri n-o să omorlm bătrinii pentru a avea o populaţie constantă. Prin urmare, popu
laţia creşte cltăva vreme. Dacă indicele de reproducere este egal cu unitatea, adică,
familiile au doi copii (de fapt 2, 1 copii), se va ajunge Intr-o bună zi la o populaţie
staţionară, dar mult mai tlrziu ; uştcptlnd, populaţia staţionară va creşte inevitabil.
3 Este vorba de studiul lui J. Bourgeois-Pichat şi Ahmed Si-Taleb, Un peu tant
croissement noule pour les pays en voie de développement en l'an 2000 : réalité, ln
„Population", nr. 5, Paris, 1970.
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Şi tocmai acest lucru mulţi nu-1 înţeleg, deşi este uşor de înţeles, aceasta ţine dc demo
grafia purii. Este acelaşi lucru cu un păstor care are oile sale şi care n-ar inţelege altceva
nimic : el ar pricepe foarte bine dncă s-nr vorbi do oi, do miei etc. De aceea atunci se
nprcdazA cA populaţia nu moi trebuie sA crenscA, mijlocul cel mai uman este de a spune :
trebuie sA ajungem sA avem 2, 0 copil sau 2, 2 pe o familie, dar trebuie sA ne aşteptAm
cltvn timp ca populaţia sA mal creascA. Pe de altft parte sA ne imaginAm cA va putea fi
gAsit mijlocul de a vindeca cancerul (ceea ce este posibil şl dc dorit) — bolile de inimă
nu pot fi vindecate — sau cA viaţa va fi prelungit A, va trebui sA încetinim m ult naşterile.
Problema sc complicA şi mal mult. In acel moment problema populaţiei staţionare va
11 mult mal dlficllA pentru cA va trebui sA avem un indice dc reproducere nud mic şi sA
înlocuim tinerii cu bAtrtnii. Ajungem astfel Ia o probieinA sociologicA. Are oare o populaţie
compusA din mal mulţi bAtrinl acelaşi dinamism, ncecnşl forţA ca o populaţie pe cure o
cunoaştem tn prezent? Nu nvem prea multe date despre nccnstA problemA. Dealtfel
este şi dificil de evaluat. Dar nu nvem cercetArl fiindcă nimeni nu cercetează din cauză
că fiecare se teme. Cu doi ani tn urmA in S.U.A. s-n publicat un raport im portant 3 tn
caro ni sc prczlntA un tablou pesimist. Raportul conţine o marc cantitate de calcule şi
informaţii. ImbAtriniren demografică este prezentată doar pe o pagină snu două. In
raportul care s-n Întocmit recent tn Anglia situaţia este şi mni rea : acestei probleme i se
consacrA doar •! rindurl. De aceea am spus la Consiliul Europei : nu aveţi dreptul să sa
crificaţi o problemA numai pentru considerentul cA en este neplăcută. En este neplăcută
— cuvtntul „n tmbAtrtni’' nu este niciodată frumos, nu-i aşa? — nici pentru o populaţie,
dar atunci ctiul afirmaţi cA acest fapt nu are nici o consecinţă, faceţi un postulat. S-ar
putea sA fie aşa, dar s-ar putea să nu fie aşa; ponte că o populaţie tm bălrinitA nu va mul
avea spiritul piogresulul, s-ar putea deci să fie ceva tn genul acesta. De aceea le-am şl
spus ; eu nu ofer soluţii, nu dau un răspuns, ci spun că problema trebuie stu d iată. Trebuie
sA ne apucăm de studiu, sA examinăm ce s-ar putea tnltmpln, ce s-n tntlm plnt, pentru că
istoria ne oferă Învăţăminte. Trebuie să examinăm o problemă care nu mni este demo
grafică, o problemă de a şti cum se poate comportn o societate In caro domină bătrinll şl
tn care slnt puţini copii. Este posibil ca toată viaţa noastră tn viitor, tn secolul nl X X I-len,
să fie o viaţă tn care să predomlno populaţia bAtrină. Dacă se va studia problem a, se va
găsi probabil un mijloc de a evita inconvenientele sencscenţcl. Rlnelnţeles, cu condiţia
să studiem, Dar dacă nu studiem no vom trezi într-o bună zi cu o populaţie im bătrlnltă
şl cu un proces avansat do senescenţă. De aceea trebuie sA ne apucăm de studiu tntr-un
domeniu In care liternturu este foarte redusă. Am vorbit puţin despre F ran ţa din seco
lul nl XlX-lca, dar experienţa noastră este insuficientă şl de aceea literatura problemei
nu este prea bogată ptnă tn prezent. Dar am putea să ne adresăm celor care au stu d iat
istoria Greciei antice : nu cumva populnţlu el a cunoscut un proces do tm bătrlnlre? în
Roma antică nntulltnlen era foarte ridicată şi, tn general, ea a fost tn plin nvtnt tineresc.
După cum se ştie, mal ttrziu numărul copiilor n fost mal redus şl s-ar putea cu decăderea
Imperiului Roman să se explice şl prin aceasta. Este o problemă de studiu. D ar tn afară
de aceasta, problema trebuie studiată ca atare puntndu-se întrebarea : ce s-ar putea
Intlmpla cu o populaţie mal bAtrină care are mul mulţi bAtrinl şl n u l puţini tineri, cum
vu trebui organizată o asemenea societate?
Prof. VI. Treldcl. MA iertaţi, domnule profesor, că vă Întrerup pentru n aminti că tn lucrarea dv.
Théorie générale de la population aţi atras atenţia asupra faptului că o populaţie tm bătrtnită Înseamnă o mentalitate Învechită, instituţii Învechite, cu nlte cuvinte, o atm osieră
care nu este propice inovaţiilor, m obilităţii... Personal, reţin in special avertism entul
dv. de a ti mol prudenţi atunci clnd afirmăm că o populaţie staţionară generează autom at
uvantaje economice.
Prot. A. Snuvy. Toate acestea nu slnt dcctt po stu late...
Pro!. VI. Treblel... postulate c a re ...
Pro!. A. Suuvy.... au fost inspirate de mediul înconjurător, de Icumu pentru mediul înconju
rător; lucrul acesta l-am arătat pentru Europa. Creşterea economică este dc 5% pe nn.
creşterea dcmogrnlicA este do aproximativ l —1,2% pe un ; prin urmare, nu avem dreptul
• Este vorba do Population and the American Future t The report of the Commission on
Population Growth and American Future, Washington, 1972, 186 p., ruport tnso\lt de opt
volume do „Research l’upers” (V.T.).
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sil acuzăm populaţia. Ea joacă un rol neinsenmal pe lingă creştere« economică. Creşterea
consumului dc benzină, a energiei electrice nu se datorează creşterii populaţiei ci faptului
că to ţi oamenii consumă mai mult. Trebuie să privim lucrurile astfel şl să nu ne facem
reprezentări fnlsc. S-ar puten ca cineva să spună, cu d t vom avea mni puţini tineri, cu
n ttt mul mare vn fl consumul şl, Ia limită, nu vor fi dcctt ciţlva octogenari care vor con
sum a ultimii litri dc benzină pentru ei. Desigur, este vorba dc o situaţie exagerată, totuşi
există unii care au intructtva această idee: să fie mai puţini tineri pentru a consuma
mal m ult. Părerea mea este că aceasta este o soluţie falsă deoarece trebuie să ajungem
In un echilibru : o populaţie prea tmbătrlnltă nu ar mai puten să mai lucreze şl deci ar
muri. O populaţie care n-nr mal avea tineri ar fi o populaţie condamnată.
Prof. VI. Treblel. Aş propune să trecem la o altă Întrebare, foarte importantă din punct de vedere
teoretic şi practic. Poate fl concepută populaţia mondială — prin analogie cu sistemul
ecologic mondial — ca un sistem mondial, investit cu toate atributele? Cu alte cuvinte,
poate populaţia mondială să fie considerată „sistem mondial”, In conceptualizarea teoriei
sistemelor, cum este, dc pildă, problema mediului şl a resurselor mondiale?
Prof. A. Suuvy. Problema nu se pune tn aceeaşi termeni. Nu ne putem imagina pentru proble
mele populaţiei şl nici măcnr pentru problemele mediului tnconjurător un guvern mon
dial care să dea dispoziţii Intr-un sens sau nitul. Stntcm Încă departe de un asemene«
moment. Există naţiuni. Desigur, există o solidaritate Internaţională şi o răspundere
internaţională. Ctnd o naţiune moare de foame, ceilalţi dnu ceva, dar este departe de
a fi o egalitate. Putem să-i reproşăm omului că este egoist dar nu putem să avem ucelcuşl
exigenţe faţă de economic; dacă toţi oamenii ar fi buni şi generoşi, n-ar mai exista şansă
economică, nr fi un fel de comunitate de bătrtni, sau o comunitate familială, unde oamenii
şi-ar Împărţi bunurile in mod egalitar. Dar economia n-ar pute« să urmeze un asemenea
model. De aceea dacă se spune că omul este rău şi că ar trebui să fie bun nu ure
semnificaţie pentru problema noastră; pentru moment constat că situaţia mondială nu
esto aşa cum ar trebui să fie şi că ţările nu fuc eforturi cum s-nr cuveni. Aşadar există
naţiunile. Există de asemenea F.A.O.; există şi penuria alimentară In ţări cum sint India.
In domeniul ecologic lucrurile se prezintă la fel. . .
Prof. VI. Treblel. Dacă aş trage concluzii, nr trebui să spun că nu există nici un drept de a ncţionn şi de a formula o strategie mondială globală pentru populaţia mondială, chiar dacă
ar exista raţiuni pentru o strategie globală pentru sistemul ecologic mondial. Cred că
pentru aceste motive Comisia do Populaţie a O.N.U., in cudrui pregătirilor pentru „Anul
Mondial «1 Populuţiei”, a Înlocuit termenul de „Strategie globală în domeniul
populnţici mondiale” cu cea de „Plan mondial de acţiune In domeniul populaţiei”.
Acum, aş vrea să trec In o nouă Întrebare: Care sint perspectivele naialităfH In
F ranţa şl caro slut măsurile de politică demografică care ar putea să împiedice
scăderea natalităţii?
Prof. A. Suuvy. Esto o problemă foarte dificilă. Noi nm avut, In Franţa, o experienţă, In 1939
nu fost luate măsuri (adoptarea Codului Familiei, In 1939. n.V.T.). Am asistat la război,
nu fost morţi, nm trăit Împrejurări grele. Sint unii care contestă eficacitatea măsurilor
adoptate nrgumcnttnd că In multe ţări occidentale s-n înregistrat In un moment dat
creşterea natalităţii (faimosul „hnby-boom”, n.V.T.), după care a urmat scăderea aces
teia. Cu tonte acestea In Franţu există In prezent cel mni înalt nivel al fertilităţii din
Europa Occidentală, Cred că şl Norvegia este In această situaţie. Chiar dacă nu este o
dovadă In ce priveşte eficacitatea măsurilor, cred că politica familială din Franţa, chiar
atunci ctnd uneori n-n fost aplicată cum trebuie, exercită o influenţă pozitivă asupra
natalităţii. Cred de asemenea că In K. F. Germania, unde această politică este mni puţin
activă, natalitatea scade. Nu este denltfol singurul factor şl nu nm pretenţii de a explica
lotul, lată un uit exemplu, cel al Angliei, tn care sint mulţi şomeri, cmc a pierdut im
periul său, undo există o lege asupra avortului şl In care totuşi fertilitatea nu scade;
dacă nr fi trebuit să facem o prognoză nm fi spus că in Anglia fertllituten nr fi scăzut
mni rapid dcctt In R, F. Germania. Există deci fenomene psihologice care ne scapă.
Trebuie să recunoaştem că nu putem să explicăm toate. Natalitatea nu esto numai un
fenomen individual: decizia de n avea copil nu este numai u soţului suu a soţiei. Fiindcă
soţul şl soţia formulează decizia lor In ambianţa unei psihologii colective care există in
ţara respectivă. In S.U.A., de pildă, natalitatea sende foarte rapid şi, In primul rlnd,
tn entegorin intelectualilor, adică a acelor persoane care sint contaminate de teoriile

V.TREBICI

174

CONVORBIRE CU ALFRED SAUVY

asupra mediului. In Harlem, Insă, situaţia este alta. In materie de previziune a natali
tăţii, a fertilităţii nc-am Înşelat adesea. Prin urmare, nu am p u tu t descoperi un singur
factor psihologic care să explice fenomenul. Oamenii nu se comportă in toate timpurile
In acelaşi mod; generaţia următoare nu se comportă obligatoriu ca generaţia precedentă,
chiar dacă trăieşte in aceleaşi condiţii economice. Pentru moment constatăm că fertili
tatea in Franţa este aproximativ cea mai ridicată in raport cu celelalte ţări din Europa
Occidentală, chiar în raport cu Olanda, unde aceasta a fost foarte ridicată, în raport cu
R. F. Germania, Finlanda, Austria, unde fertilitatea scade foarte puternic.
Praf. VI. Trclilei. Care sint, după părerea dv., domnule profesor, măsurile cele mai eficace pentru
a menţine fertilitatea la un nivel considerat necesar pentru reproducerea unei populaţii?
Ne interesează, evident, cazul Franţei care are, dealtfel, experienţa cea mai bogată şi
mai instructivă din lume.
rrof. A. Snuvy. Mai Intii, cu nu cred in exclusivitate in apelurile de ordin moral adresate popu
laţiei. Poate că trebuie făcut şi acest lucru : guvernul are datoria să spună că este bine
să crească natalitatea, dar nu cred că este suficient pentru a schimba m entalitatea unei
populaţii. Care sint deci mijloacele materiale? Am conceput sistemul de alocaţii familiale
care este şi astăzi in vigoare in Franţa, chiar dacă ponderea acestora s-a diminuat. în tradevăr, alocaţiile au rămas aceleaşi in timp ce salariile au crescut. Avem un sistem fiscal
foarte eficace pentru categoriile superioare şi care avantajează pe cei care au mai mulţi
copii. Dar un cetăţean sărac nu-şi face calcule în legătură cu ceea ce costă un copil, mai
curlnd subconştientul este cel ce influenţează. Eu cred că ţările socialiste sint cele care
au găsit o serie de metode eficace: concediul de maternitate, acordarea pensiilor la o
virstă mai tinără. Trebuie de avut in vedere aspiraţia femeii pentru un sta tu t economic
şi, pe de altă parte, rolul ei în familie. Dacă femeia consideră că m aternitatea — în ce
priveşte obligaţiile — poate să dăuneze profesiunii sale, va reacţiona in consecinţă.
Sint multe femei in Franţa care nu au aceeaşi părere despre profesie ca bărbaţii. Multe
femei au fost întrebate: care sint motivele care vă determină să lucraţi ? Multe din ele
au răspuns: pentru a trăi mai bine, altele au afirmat că vor să aibă viaţa lor proprie.
Părerile nu s-au conturai în mod categoric. Femeia nu are, în prezent, aceeaşi voinţă
pe care o are bărbatul care vrea să devină bogat, să-şi facă o carieră ctc. Sînt femei care
lucrează fără sâ-şl pună întrebări deosebite. Cred că dacă li s-ar spune femeilor că natali
tatea nu le va crea nici un fel de dezavantaje pe plan profesional, in special pentru fe
meile funcţionare sau intelectuale, aceasta ar putea să exercite o influenţă. Concret,
dacă se acordă concedii de ctţiva ani in legătură cu natalitatea, dar care să fie plătite
şi timpul respectiv de concediu să fie luat în considerare la promovare, la calculul pen
siilor ctc. s-ar putea ca asemenea mijloace să joace un rol mai important decît alocaţiile.
1‘rof. VI. Trebiel. în luna august 1973 a avut loc o şedinţă a grupei de lucru privind legislaţia '
care influenţează direct sau indirect fertilitatea, organizată de Uniunea internaţională
pentru studiul ştiinţific al populaţiei şi Centrul de documentare în ştiinţele sociale de la
Viena. Una din concluziile care s-a conturat a fost aceea pe care aţi formulat-o şi dv.j
potrivit căreia femeile mame ar putea beneficia de concediu pentru a-şi creşte copiii,
cu posibilitatea de a se reîntoarce la lucru, idee? de a avea locuri de muncă cu jum ătate
de normă. . .
Prof. A. Suuvy.... cu condiţia ca aceasta să nu dăuneze carierei lor.
Prol, VI. Trebiei. întruclt sinleţi cel care a creat noţiunea de „Investiţii demografice" şi aţi
făcut calcule interesante în acest domeniu, v-aş ruga să vă referiţi la această problemă
şi eventual să precizaţi care ar fi raportul optim între investiţiile demografice şi cele
economice.
Prol. A. Suuvy. Nu am făcut calcule pentru totalul investiţiilor demografice ci numai pentru
locuinţe. Se va ajunge desigur la cifre importante atunci cînd există o creştere a [popu
laţiei. Sint necesare spitale, noi locuri de muncă, într-un cuvlnt sint sarcini noi pentru
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populaţia existentă. Dar sînt şi factori umani, factori morali. Dacă ne mărginim la in
vestiţiile demografice ii-ar trebui ca o populaţie să crească fiindcă aceasta generează
noi sarcini. Dar dacă examinăm problema mai atent, constatăm că creşterea populaţiei
are şi avantaje. în orice problemă economică sau socială cel mai uşor este să determinăm
cheltuielile (pentru educaţie, de pildă). Dar cel mai greu este să determini beneficiile,
avantajele, dar nu avem dreptul să le ignorăm.
Prof. VI. Trebici. Domnule profesori Redacţia revistei române de sociologie şi politologie „Vii*
torul social” , In numele cititorilor săi, vă mulţumeşte cordial pentru bunăvoinţa cu
care aţi răspuns la probleme atit de importante şi care prezintă un mare interes social.
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