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Tabloul pe care-1 oferă România la începutul celui
de-al optulea deceniu este acela al unei ţări ferm angajate
în făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate,
în care definitorii sint ritmurile înalte ale creşterii eco
nomice, proporţiile armonioase ale dezvoltării tuturor
compartimentelor vieţii sociale, dinamismul unei socie
tăţi în plin proces de expansiune şi de perfecţionare a
tuturor laturilor sale, în concordanţa cu idealurile şi cu
obiectivele istorice statornicite de Partidul Comunist
Român.
Avînd ca ţel suprem creşterea bunăstării poporului şi
înflorirea deplină a personalităţii omului şi punînd la
baza transformărilor sociale şi economice industriali
zarea socialistă a ţării — mijloc eficient de valorificare
mult ilaterală a bogăţiilor naturale şi a resurselor de muncă,
de asigurare o independenţei şi a suveranităţii naţionale,
de lichidare a înapoierii economice — , partidul a orga*
nîzat şi a îndrumat eforturile poporului român pe făgaşul
construirii unei economii socialiste, moderne, cu atribu
tele conferite de actuala revoluţie ştiinţifică şi tehnică.
I)upă mai bine de două decenii de edificare a socialis
mului în ţara noastră, bilanţul înfăptuirilor pune în lumină
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rezultatele drumului istoric pe care l-a parcurs poporul
român sul* conducerea Partidului Comunist Român. în
aceasta perioadă, poporul nostru a obţinut realizări de
seamă în loate domeniile vieţii economice şi sociale, în
treaga aciivitate economică ridicîndu-se pc o treaptă
calitativ superioară: s-au realizat progrese în moderni
zarea structurii producţiei materiale, extinderea tehnicii
şi a tehnologiilor moderne, în diversificarea, înnoirea şi
ridicarea calităţii produselor.
Succese deosebite s-au obţinut în industrializarea socia
listă a ţării, A fost creată o puternică industrie modernă
si în continuă diversificare, care joacă un rol deosebit
de important în dinamizarea întregii economii naţionale,
în utilarea eu tehnică nouă a ramurilor ei si în valorifi
carea superioară a resurselor naturale. Cincinalul 1966—
1971», etapa cea mai rodnică a edificării socialismului în
patria noastră, a adus noi mărturii ale dinamismului
industriei. în 1970 producţia industriei era de 17 ori
mai mare faţă de anul 1938; ramurile ei de bază, hotărîtoare pentru creşterea economică, au înregistrat creşteri
şi mai rapide. în cele două decenii 1950— 1970, producţia
metalurgiei feroase a crescut de 12 ori. a energici electrice
şi termice de 23 de ori, a construcţiilor de maşini de
27 de ori. a chimiei de 54 de ori. Contribuţia industriei
la crearea venitului naţional a crescut sistematic: de la
48% în 1950 la 60% în 1970.
Agricultura ţarii noastre a cunoscut o profundă trans
formare calitativă; milioanele de gospodării ţărăneşti s-au
unit in puternice cooperative agricole de producţie, trecind pe făgaşul socialismului. La sfîrşitul anului 1970
lucrau iu agricultura socialistă 107 500 de tractoare şi
50 200 de combine; producţia vegetală şi animală a
crescut sistematic de la un cincinal la altul. Realizări
însemnaţi* au fost obţinute şi în alte domenii de activi
tate: în construcţii, transporturi şi în celelalte ramuri.
Ca urmare a crescut şi participarea Romanici la schimbu
rile economice internaţionale, s-au intensificai colabo
rarea şi cooperarea economică şi tehnică-şt iinţifică cu
alte ţări.
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Pe baza dezvoltării ascendente a economiei naţionale
a crescut venitul naţional al ţării, care in 1970 a fost
<lc şase ori mai mare ca în 1950. Fonduri uriaşe au fost
alocate pentru investiţii, care de-a lungul anilor s-au mate
rializat. în numeroasele obiective economice şi sociale
construite pe întreg cuprinsul ţării. O coordonată de bază
a politicii de investiţii în această perioadă a fost ampla
sarea unor importante obiective industriale, agrozooteh
nice şi social-culturale în judeţele mai puţin dezvoltate,
ceea ce a asigurat un ritm mai intens în ridicarea judeţelor
respective din punct de vedere economic >i social şi a
permis totodată punerea mai largă în valoare a poten
ţialului material şi uman al întregii ţări. Fa urmare, în
anii 19f>(i—1970 s-au creat 800 000 de locuri noi de muncă,
numărul noilor angajaţi proveniţi din nudul ţărănimii
ridieîndu-se la 000 000. Pe temelia creşterii venitului
naţional s-au înregistrat an de an progrese în ridicarea '
bunăstării populaţiei. Numai in ultimul cincinal, fondul
de consum pe locuitor a crescut cu 27%, veniturile reale
pe locuitor cu 22%, iar salariul real m 20%. In aceeaşi
perioadă s-au construit aproape *>00 000 de locuinţe, din
care peste 2G0 000 în mediul rural. IVstr 2 ÎHMMHMI de
persoane s-au mutat în case noi. Oraşe noi au apărut pe
harta ţării; ca un corolar a! industrializării socialiste a
ţării, urbanizarea a cunoscut o amploare deosebită.
Perioada cincinalului 1ÎMîti— 1970 s-a caracterizat prin ;
importante realizări în traducerea în viaţă a hotărîrilor
Congresului al IX-lea al l\CH.* ale Conferinţei Naţii»- !
nalc din 1907 a partidului şi ale Congresului al X-lea f
al P.C.H. privind reorganizarea administrativ-tcritorială j
a ţării, simplificarea aparatului de stat. perfecţionarea/
conducerii şi organizării activităţii economice si a întiegir
vieţi sociale şi îmbunătăţirea legislaţiei economice, ceea
ce a permis manifestarea largă a iniţiativei creatoare a
maselor de oameni ai muncii, udîncimt democraţiei socia
liste, fructificarea mai intensă a marilor posibilităţi de
progres pe care le generează socialismul.
A sporit nivelul de cultură a! poporului nostru şi a
crescu t nivelul de c i\ ilizaţ ie la oraşe ,1 Ia salt»; Horoania
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participă în măsură tot mai mare la circuitul valorilor
spirituale pe plan mondial.
Caracterizînd realizările mari ale poporului în ultimul
cincinal, tovarăşul Nicolae Ceauşeseu sublinia: „Toate
marile succese obţinute în dezvoltarea economică şi socia
lă a patriei, în înflorirea multilaterală a societăţii noastre
socialiste în cincinalul care a trecut, sînt o dovadă grăi
toare a justeţei liniei politice generale a partidului nostru
care, în întreaga sa activitate, se călăuzeşte neabătut
după învăţătura marxist-leninistă, aplică adevărurile şi
legile generale ale socialismului la condiţiile concrete ale
României“ 1.
Republica Socialistă România se înfăţişa la sfîrşitul cin
cinalului 1966—1970 ca un stat puternic industrialagrar. cu o industrie în plină dezvoltare şi modernizare>
cu o agricultură socialistă în plin progres. Noul cinci
nal în care a păşit poporul nostru începînd cu acest
an va y^ermite economiei naţionale ridicarea pe o treaptă
superioară, premisă necesară creşterii continue a nivelului
de viaţă material şi cultural al întregului popor, ţelul
suprem al politicii partidului şi statului nostru.
în procesul edificării societăţii noi, socialiste, partiduî
şi guvernul au acordat o importanţă deosebită populaţiei,,
ridicării bunăstării materiale şi nivelului de trai, proble
melor demografice, în concordanţă cu idealurile umanis
mului socialist. Politica demografică, parte organică a
politicii de construire a socialismului, s-a concretizat
de-a lungul anilor în măsuri sistematice de ocrotire a familiei ca celulă demografică biologică şi socială de bazăr
de asigurare a posibilităţilor de folosire integrală a resur
selor de muncă, de repartizare judicioasă a populaţiei
active pe ramurile economiei naţionale şi din punct de
vedere teritorial, de antrenare a femeii în producţia socială
şi de înfăptuire a unei egalităţi reale din punct de vedere
economic, precum şi o serie de alte măsuri importante.
în contextul general al creşterii economice, pe funda
lul marilor înfăptuiri din anii construcţiei socialisnmluu
1 Nicolae Ceauşeseu. „Cuvîntare la plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român din 10 — 11 februarie 1971“ *
Editura politu.A, Bucureşti, p. 7.
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un loc important îl ocupă schimbările de mare amploare
şi profunzime care s-au produs în structura populaţiei
şi în principalele fenomene demografice. Ele sînt cu atît
mai semnificative, cu cît ţara noastră a pornit la construc
ţia socialistă de la o grea moştenire.
Un succint bilanţ demografic după două decenii de
eforturi şi înfăptuiri pe toate tărîmurile vieţii materiale
şi sociale ne învederează cîteva aspecte semnificative. A
crescut numărul şi s-a modificat structura populaţiei. A
crescut greutatea specifică a clasei muncitoare şi, ca urmare,
a sporit şi rolul acesteia în societate, s-au schimbat pro
porţiile dintre persoanele ocupate în agricultură faţă de
celelalte ramuri ale economiei mondiale, iar populaţia
urbană şi-a sporit ponderea şi numărul total al locuitori
lor. Recensămîntul populaţiei din 1966 consemna o pon
dere de aproape două cincimi (39,9%) a muncitorilor în
populaţia totală faţă de o pătrime (23,7%) cît fusese in
1956, a ţăranilor cooperatori de 38,6% fată de 7,2% în
1956.
Astăzi clasa muncitoare, împreună cu celelalte cate
gorii de oameni ai muncii care luciează în alte sectoare
ale producţiei materiale, reprezintă majoritatea populaţiei
active din ţara noastră.
Paralel cu dezvoltarea economici şi a culturii şi cu
succesele obţinute în construcţia socialismului, clasa mun
citoare nu şi-a sporit numai rîndurile, ci si-a ridicat pre
gătirea profesională, şi-a îmbogăţit orizontul ştiinţifictehnic şi de cultură generală, dovedindu-şi capacitatea
de a asigura modernizarea industriei socialiste la nivelul
realizărilor revoluţiei tehnice-stiinţifice mondiale, de a
conduce dezvoltarea generală a societăţii socialiste româ
neşti. S-a transformat şi ţărănimea, care a devenit o
clasă nouă şi constituie aliatul de nădejde al clasei
muncitoare în făurirea societăţii socialiste. Intelectuali
tatea ţării noastre a devenit o intelectualitate cu
totul nouă.
Ca rezultat al îmbunătăţirii generale a condiţiilor de
viaţă, al aplicării măsurilor de ocrotire a sănătăţii, al
ridicării nivelului cultural şi sanitar al populaţiei
în anii construcţiei socialiste a scăzut mortalitatea
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generala a populaţiei: în 1969 nivelul ei (10,1 decedaţi la
1 000 de locuitori era de aproape jumătate faţade nivelul
din 1930— 1934 (19,9%i; mortalitatea infantilă s-a redus
aproape de patru ori. Durata medie a vieţii a înregistrat
o creştere spectaculoasă: de la 42 de ani în 1932 la
68,5 ani în perioada 1964— 1967. La 1 ianuarie 1971,
numărul populaţiei României socialiste era cu 1 300 000
mai mare decît la sfîrsitul anului 1965, numai în ultimul
cincinal sporul mediu al populaţiei fiind de două ori
mai ridicat decît in cei cinci ani precedenţi. Inregistrînd
20 400 000 de locuitori, la această dată România se situează
printre primele nouă ţări din Europa.
Promovarea de către Partidul Comunist Român a
unei politici demografice active, desfăşurată pe multiple
planuri şi integrată organic în politica generală a edifi
cării socialismului în ţara noastră, îşi găseşte o nouă şi
elocventă atestare în crearea Comisiei Naţionale de De
mografie, a cărei lege^a fost de curind adoptată de Marea
Adunare Naţională. învestită în calitatea sa de organ
al Consiliului de Stat cu sarcina studierii fenomenelor
demografice şi a formulării de propuneri pentru înfăptui
rea politicii demografice a partidului şi a statului, Comisia
Naţională de Demografie are o arie largă de atribuţii,
printre care reţinem: întocmirea de studii privind evolu
ţia fenomenelor şi a proceselor demografice, studii privind
procesele de sistematizare şi de urbanizare şi efectele
demografice ale acestora, precum şi studiile de perspec
tivă privind implicaţiile pe care evoluţia populaţiei le
are asupra dezvoltării învăţăinîntulu i si prevederilor so
ciale, asupra utilizării depline şi raţionale a forţei de
mumă, asupra producţiei de bunuri de consum si asupra
altor asemenea probleme legate dc nivelul de trai al popu
laţiei. Pe această bază largă riguros ştiinţifică, comisia
elaborează propunerile sale către Consiliul de Stat, cuprinzînd măsuri social-economice, cu 1turale, sanitaro,
legislative şi altele în vederea promovării unei politici
demografice corespunzătoare dezvoltării generale a ţării.
De o deosebită importanţă este activitatea comisiei care
are drept scop urmărirea aplicării măsurilor stabilite şi a
eficienţei acest ora, dîiul astfel posibilitate Consiliului de
10
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Stat să adopte deciziile necesare. Prezenţa în componenţa
comisiei ca membri a unor oameni de ştiinţă, cadre
didactice şi a altor cadre cu înaltă pregătire a căror activi
tate este legată de problemele de demografie, precum şi a
reprezentanţilor diferitelor organe centrale, ministere,
organizaţii obşteşti şi academii, creează condiţii dintre
cele mai favorabile pentru o activitate ştiinţifică multila
terală în domeniul demografiei, coordonată şi cu eficienţă
maximă. Se asigură astfel premisa coordonării studiilor
şi a cercetărilor de demografie, avînd caracter net inter
disciplinar şi multidisciplinar, deziderat puternic resim
ţit de demografia românească.
Vor putea fi astfel cercetate şi abordate probleme de
mare complexitate, cum sint interdependenţa dintre feno
menele economice şi cele demografice în procesul creşterii
economice, raportul dintre investiţiile economice şi cele
demografice, aspectele demografice ale urbanizării si siste
matizării teritoriului, problemele familiei, ale tinerelor
generaţii, ale resurselor de muncă din variate puncte de
vedere, investigarea unor fenomene demografice pe baza
unui plan coordonat de anchete prin sondaj, monografii
şi alte modalităţi care să pună mai bine în lumină aspec
tele fertilităţii populaţiei feminine, ale mort?lităţii, ale
nupţialităţii, ale structurii demografice şi socioeconomice
a populaţiei, perspectivele populaţiei pe perioade mari
de timp.
Necesitatea fundamentării ştiinţifice a politicii demo
grafice impune demografiei româneşti o atentă inventariere
a problemelor şi a sarcinilor ce-i stau în faţă si, pc baza
analizei situaţiei demografice actuale, să-şi formuleze un
plan judicios de priorităţi, ţinînd seama de faptul că
schimbarea structurilor demografice şi a fenomenelor demo
grafice reclamă întinse perioade de timp, acţiuni de marc
amploare, cu ajutorul cărora să fie influenţate procesele
demografice. Problema capătă o importanţă deosebită
în condiţiile făuririi societăţii socialiste multilateral dez
voltate, ale perfecţionării calitative a tuturor laturilor
vieţii social-economice.
Harta actuală a cercetării demografiei din România
pune în lumină faptul că unele zone sînt mai bine cerce
ii
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tate, altele mai puţin. Există numeroase studii demo
grafice cu caracter metodologic; progrese importante înre
gistrează analizele demografice în care se constată ten
dinţa de lărgire a cadrului pe măsura dezvoltării materia
lului informaţional si a rezolvării unor probleme metodo
logice* .
Perioada 1960—1970 consemnează o intensificare a
studiilor şi a preocupărilor de demografie şi de statistică
demografică, care a cuprins în orbita sa principalele sec
toare clasice: de la sistemul informaţional al demografiei
pînă la modele demoeconomice. Astfel s-au elaborat studii
valoroase privind metodologia recensămintelor populaţiei
şi prelucrarea lor electronică, aplicarea metodei sondajelor
statistice la recensăminte etc. S-au întocmit tabele moderne
de mortalitate a populaţiei, s-au diversificat tabelele de
mortalitate pe sexe, pe medii, pe unităţi teritoriale şi
pe cauze de deces. S-au studiat aspectele mortalităţii en
dogene şi exogene în cadrul mortalităţii infantile. Valo
roase studii de demografie urbană şi geografică au fost
realizate în ultimii ani. Aspecte ale fertilităţii populaţiei
feminine au fost investigate în unele anchete şi studii.
S-au întreprins studii asupra migraţiunii populaţiei şi a
problemelor demografice în profil teritorial, precum şi
altele asupra populaţiei active şi mobilităţii sociale.
Baza informaţională a demografiei a crescut simţitor
în ultimii ani, graţie eforturilor Direcţiei Centrale de
Statistică. Alături de cele două recensăminte ale popu
laţiei, 1956 şi 1966, care au asigurat informaţii deosebit
de importante privind structura demografică şi sociocconomică a populaţiei, au fost lărgite statistica stări i civile
şi statistica muncii; a sporit numărul publicaţiilor de
statistică demografică, de statistică a muncii, de statis
tică sanitară si de statistică a învăţămîntului, s-au obţinut
informaţii preţioase asupra populaţiei ocupate şi a popu
laţiei salariate. O serie de investigaţii sociologice şi
* Covîrşiţoarei majoritate a studiilor şi analizelor demogra
fice s-au publicat în „Revista de statistică“ şi în volumele — capte
pînă în prezent — cuprinzînd comunicările prezentate la consfă
tuirile ştiinţifice ale Direcţiei Centrale de Statistică.
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demografice pe teren au contribuit la îmbogăţirea infor
maţiilor, furnizînd temeiuri pentru generalizări.
Fală de progresele realizate pe toate tărîmurile vieţii
sociale şi economice, faţă de necesitatea crcscîndă a unei
fundamentări ştiinţifice multilaterale a politicii demogra
fice a statului nostru faţă de statutul actual, de. tematico
şi de metodologia demografiei contemporane, se constată
însă o rămînere în urmă a ştiinţei demografice româneşti,
situaţie ce se cere grabnic îmbunătăţită.
Intrată mai tîrziu ca ţările occidentale pe făgaşul „re
voluţiei demografice“ , populaţia României prezintă unele
aspecte particulare în ce priveşte atît fenomenele şi pro
cesele demografice, cît şi cele referitoare la structura ei.
In peisajul demografic actual reţine cu precădere atenţia
problema natalităţii sau, mai exact, a fertilităţii popu
laţiei feminine. Există însă şi alte probleme care, chiar
dacă nu au dimensiunea şi implicaţiile problemei ferti
lităţii, suscită un cert interes.
Tendinţa de scădere a fertilităţii — etapă caracteristică
revoluţiei sau tranziţiei demografice — , instalată după
primul război mondial, a cunoscut un ritm foarte accelerat
în perioada 1957—1966, în aşa fel îneît în acest din urmă
an s-a înregistrat cel mai scăzut nivel: 14,3 născuţi vii
la 1 000 de locuitori. Măsurilor luate în octombrie 1966
le-a urmat redresarea spectaculară a natalităţii: 27,4 năs
cuţi vii la 1 000 de locuitori în 1967, un număr dublu
de născuţi vii faţă de anul precedent. Cauzele care
au determinat scăderea natalităţii în perioada amintită,
precum si implicaţiile şi consecinţele redresării natali
tăţii mai ales în perspectivă, pe de o parte, şi, pe de altă
parte, evoluţia probabilă a natalităţii în perioada 1970—
2000 solicită studii si analize temeinice, mult ¡disciplinare.
Consecinţele redresării natalităţii se vor repercuta
pozitiv pe diferite planuri: sanitar, demografic, şcolar şi
economic (în primul rînd ca populaţie activă), cu impli
caţii asupra investiţiilor demografice şi economice, rapor
tului de dependenţă, ritmului creşterii populaţiei active
şi creşterii economice în general. Trebuie întreprinse, stu
dii asupra perspectivelor evoluţiei natalităţii în perioada
1970—2000, a căror cunoaştere este indispensabilă
V.TREBICI
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proiectării numărului populaţiei şi deci planificării de
perspectivă. Informaţiile suplimentare necesare în acest
scop se pot obţine prin anchete si cercetări. De mare
utilitate s-ar dovedi tabelele de fertilitate în optică pro
babilistică si modelele de analiză faetorială a fertilităţii.
Tendinţele din ultimii ani de scădere a nupţialităţii,
legate şi de scăderea divorţialităţii. atrag atenţia asupra
posibilităţii creşterii influenţei nupţialităţii asupra ferti
lităţii, fără să mai amintim că această tendinţă are impor
tante implicaţii sociologice. De aceea completarea actua
lelor tabele de nupţialitate cu unele realizate în optică
probabilistică, precum şi dezvoltarea cercetărilor demo
grafice şi sociologice care să pună în lumină particulari
tăţile nupţialităţii în mediile urban şi rural, în oraşele
mari şi pe judeţe, ar spori substanţial cunoaşterea acestui
fenomen demograf ic.
în ultimii 15—20 de ani, mortalitatea a scăzut sistema
tic, proces care se datorează progresului economic şi cul
tural, progreselor medicinii şi asistenţei generale. Cele
mai evidente progrese s-au realizat în scăderea mortali
tăţii infantile. în ultimii ani însă, după ce în 1006 nivelul
mortalităţii generale ajunsese la o valoare foarte scăzută
(8,2 decedaţi la 1 000 locuitori', se înregistrează o uşoară
creştere: 9,3 în 1967, 9,6 în 1968 şi 10,1 în 1969. O ten
dinţă similară înregistrează mortalitatea infantilă. Dacă
pentru creşterea mortalităţii generale prima explicaţie
plauzibilă este schimbarea structurii pe Vîrste în sensul
îmbătrînirii demografice, cu indici de mortalitate speci
fică mai ridicaţi, la care se adaugă efectul creşterii greută
ţii specifice a mortalităţii infantile în totalul deceselor,
în schimb pentru mortalitatea infantilă şi mortalitatea
specifică după diferite caracteristici — sex, vîrstă, teri
toriu si categorii socioproîesionale — informaţiile sînt mai
reduse. Un domeniu important pentru studii este cel al
mortalităţii masculine, care are un nivel mai ridicat,
judecind după diferenţa existcnlă în ce priveşte durata
medie a vieţii la bărbaţi şi la femei, al variaţiei morta
lităţii specifice pe categorii sociale şi soeioprofesionale,
ca şi din punct de vedere teritorial. Tendinţele structurii
mortalităţii generale a populaţiei pe cauza de deces, care
14
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se aseamănă cu structura specifică a mortalităţii populaţiei
din ţările avansate, ar necesita, după părerea noastră, un
studiu mai amănunţit. Existenţa unor rezerve mari de
reducere a mortalităţii infantile pe seama mortalităţii
exogene face necesare unele anchete, tabele de mortalitate
speciale, modele analitice, factoriale etc.
Structura pc virate a populaţiei ţării noastre a cunoscut
modificări importante: ca urmare a scăderii fertilităţii a
crescut, ponderea populaţiei vîrstnice şi a scăzut cea a
populaţiei tinere. Acest proces are variate repercusiuni.
Schimbările structurale au început să fie puse în lumină
cu ajutorul unor mijloace cum sînt modelul populaţiei
stabile, raportul de dependenţă si proiectările demografice,
putîadu-se măsura si efectul lor demografic. Aceste studii
trebuie continuate pentru a evidenţia si consecinţele so
ciale, economice, sanitare, ca şi efectul multilateral al
creşterii duratei medii de viaţă.
Cea mai importantă categorie a demografiei economice,
populaţia activă (ocupată), a început să fie temeinic stu
diată. S-au determinat indicii de activitate pe sexe şi
vîrste, repartiţia populaţiei active (ocupate) pe ramuri
ale economiei naţionale, pe sectoarele primar, secundar
şi terţiar si după alte cîteva caracteristici. Continuarea
şi adincirea acestor studii ar trebui să ducă la explicarea
scăderii indicilor de activitate la grupele marginale, a
valorilor ridicate ale indicilor de activitate feminină, a
particularităţilor populaţiei active din agricultură, a
creşterii duratei medii de viaţă activă, a consecinţelor
pe care le generează sub raport social şi economic, a inci
denţei migraţiunii asupra numărului şi structurii popu
laţiei active. Extrem de utilă ar fi cunoaşterea „stocului
de învăţămînt“ al populaţiei active pe niveluri de in
struire şi pe ramuri ale economiei naţionale, pe ramuri
şi subramuri ale industriei în vederea determinării influ
enţei acestuia asupra productivităţii muncii şi producţiei
ca factor al creşterii economice.
Asemenea studii si analize sînt cu atît mai necesare,
cu cît noua etapă a construcţiei socialismului în ţara
noastră cere cadre cu un nivel înalt de cunoştinţe tehniceştiinţifice şi o înaltă competenţă.
15
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Cu toată tendinţa de omogenizare demografică în ca
drul general al procesului de omogenizare socială, disparităţile teritoriale ale fenomenelor demografice continuă să
existe. Se înregistrează diferenţe relativ mari la nivelul
natalităţii şi al fertilităţii între judeţe, între oraşe după
mărimea lor, diferenţe importante pe plan teritorial în
ce priveşte mortalitatea infantilă şi durata medie a vieţii.
De aceea se simte necesitatea unor studii care să pună
în lumină condiţionarea socioeconomică a variaţiei teri
toriale a fenomenelor demografice şi a consecinţelor aces
tei variaţii în contextul problemei generale a repartizării
teritoriale a forţelor de producţie. Problema dimensiunii
optime a oraşelor, aspectele şi implicaţiile economice ale
urbanizării ar prezenta de asemenea interes, după cum
atestă studiile actuale de sociologie şi de demografie pe
plan internaţional.
Do menii fertile de cercetare oferă demografia econo
mică: raportul general dintre populaţie şi economie, legă
tura organică dintre variabilele economice şi cele demo
grafice, mecanismul prin care se exercită influenţa fac
torului economic asupra fenomenelor demografice. Cert
interes ar prezenta studiul cheltuielilor pe care le suportă
societatea în ce priveşte trecerile populaţiei active din
sectorul primar în sectoarele secundar şi terţiar, al con
secinţelor economice ale procesului de „îmbătrînire“ şi de
„feminizare“ a populaţiei active din agricultură. N i se
pare că ar fi util un studiu sau un calcul care să pună în
lumină variaţia productivităţii muncii sociale în funcţie
de vîrstă pentru evaluarea consecinţelor unui proces de
„îmbătrînire“ sau de „întinerire“ demografică a populaţiei
active.
Continuarea eforturilor demografiei româneşti în direc
ţia studierii problemelor majore ale populaţiei, a rapor
tului dintre economie şi populaţie, a principalelor ten
dinţe ce se desprind din evoluţia fenomenelor demografice
în ultimele două decenii se va înscrie, după părerea noas
tră, ca un spor de eficienţă în asigurarea bazei informa
ţionale şi a suportului ştiinţific pentru măsurile de poli
tică economică şi demografică.
16
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Pentru o ţară aflată în plină expansiune economică
si avînd de lichidat o grea moştenire şi de înfăptuit obiec
tive de importanţă istorică în transformarea societăţii şi
în progresul ei necontenit, politica demografică nu poate
i i decît una de realizare a unei dezvoltări armonioase,
multilaterale a populaţiei, a unei creşteri sistematice,
aşa cum atestă măsurile aplicate în aceste două decenii pe
linia ridicării bunăstării populaţiei şi a nivelului ei
cultural, a dezvoltării multilaterale a personalităţii omu
lui, a traducerii în viaţă a idealurilor umanismului
socialist.
Partidul şi statul au adoptat în ultimii ani un complex
de măsuri de ocrotire a mamei şi copilului, a familiei,
pentru dezvoltarea tinerelor generaţii. „Partidul nostru —
a arătat tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Conferinţa
•organizaţiei P.C.R. a oraşului Bucureşti în octombrie
1966 — poartă răspunderea pentru viitorul poporului şi
-de aceea acordă o mare atenţie cultivării unei atitudini
pline de grijă şi răspundere socială faţă de familie, faţă
de tinerele generaţii. Familia are un rol de mare însemnă
tate în dezvoltarea societăţii, a naţiunii noastre socialiste
•si de aceea este necesar să se manifeste cea mai înaltă răs
pundere faţă de întemeierea şi consolidarea ei,i2. De ase
menea au fost întreprinse măsuri de valorificare a resurse
lor umane. Este suficient să ne referim la hotărîrea C.C.
al partidului cu privire la perfecţionarea pregătirii cadre
lor de partid, de stat şi ale organizaţiilor de masă în
problemele conducerii economice şi sociale sau la cea pri
vind perfecţionarea pregătirii profesionale a lucrătorilor
din unităţile socialiste, recent adoptată de Marea Adunare
Naţională.
Aceste măsuri reprezintă o verigă dintr-un sistem com
plex şi care arc drept scop să asigure dezvoltarea armonioa
să a populaţiei ţării, îmbinarea organică a preocupărilor
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă cu grija pentru
viitorul naţiunii socialiste. Ridicarea natalităţii este un
* Nicolae Ceauşescu. „România pe drumul desăvîrşirii con
strucţiei socialiste“ , voi. 2, Editura politică, Bucureşti, 1968.
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imperativ moral, demografic, social, dar şi unul econo
mic.
Sînt raţiuni temeinice care justifică politica demogra
fică actuală a României. Numărul populaţiei şi ritmul ei
de creştere sînt probleme de cea mai mare importanţă
pentru stat, pentru societate şi pentru familie, cu largi
implicaţii politice, sociale, psihologice şi etice. Făurirea
societăţii socialiste multilateral dezvoltate, înflorirea
naţiunii socialiste, exercitarea plenară a sarcinilor şi
rolului acesteia, consolidarea şi afirmarea permanenţei
poporului nostru pe teritoriul naţional, precum şi menţi
nerea unei anumite ponderi a ţării noastre ca naţiune in
cadrul ierarhiei ţărilor lumii, reclamă obiectiv un ritm
optim de creştere a populaţiei. De aceea, în contextul
umanismului socialist şi al răspunderii pentru viitorul
patriei noastre, trebuie îmbinate interesele şi aspiraţiile
fiecărui cetăţean în ce priveşte creşterea nivelului său
de trai cu aspiraţiile si necesităţile întregii societăţi.
Creşterea economică este incompatibilă cu o economie
staţionară şi deci cu o populaţie staţionară. Experienţa
istorică a unor ţări dezvoltate este instructivă sub raportul
acesta: o populaţie staţionară şi cu atît mai mult o popu
laţie în regres constituie o frînă în calea progresului social
şi economic. Reproducţia eantilativă şi calitativă a for
ţei de muncă, a populaţiei active presupune o reproducţie
de acelaşi tip a înlregii populaţii, asigurarea unui anumit
ritm de creştere ca premisă pentru realizarea unei struc
turi optime a populaţiei din punct de vedere demografic
şi economic. Creşterea economică şi progresul social soli
cită o mare capacitate de integrare şi de mobilitate profe
sională şi socială a populaţiei.
Cu cît o populaţie este mai tînără, cu cît este ea mai
bine alimentată de fluxurile noilor generaţii, cu atît mai
eficientă este instruirea ei, cu atît mai elastică şi mai re
ceptivă este ea la incidenţa progresului tehnic, la diversi
ficarea ramurilor economiei naţionale, la inovaţie şi la
modificări de structură. Tipul creşterii economice în tara
noastră este definit nu numai de necesitatea creşterii siste
matice, de lungă durată, a venitului nnţional pe locuitor,
ci si de necesitatea unor ample schimbări de structură
V.TREBICI
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ale economiei şi populaţiei, a unei permanente. îmbunătă
ţiri calitative a tuturor laturilor societăţii noastre, ceea
ce presupune înfăptuirea unei creşteri raţionale a popu
laţiei. In condiţiile în care populaţia ţării noastre ar creşte
în continuare în perioada 1970— 1980 cu aproximativ
1— 1,2% anual, iar venitul naţional cu un ritm anual
mediu de 7—8%, numărul populaţiei ar fi in 1980 cu
circa 11% mai mare ca în 1971, iar venitul naţional ar
fi de 2,2 ori mai mare. Acest exemplu elementar arată
limpede perspectivele raportului dintre creşterea economică
şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei, fără să mai
luăm în considerare realizarea unei structuri a populaţiei
mai favorabile din punct de vedere social şi economii'.
*
*

*

Lucrarea pc care o oferim cit itorului încearcă, cu modestia cuvenită unui început, să examineze1una dintre proble
mele fundamentale ale demografiei economice, aceea a
relaţiei dintre populaţie şi economie în ţara noastră în
ultimele două decenii. Văzută în faza sa finală, relaţia
presupune populaţia, ca număr şi ca ritm de creştere
faţă de dezvoltarea economiei naţionale, măsurată printr-un agregat macroeconomic. îu sens strict demoeconomie,
raportul pune faţă în faţă populaţia activă cu economia
naţională. Numărul şi structura populaţiei totale si ac
tive sîrit determinate, la ritului lor, de natalitate şi de
mortalitate. De aceea a fost necesară examinarea acestor
fenomene demografice fundamentale fără care nu pot fi
înţelese problemele numărului şi ale structurii populaţiei
active şi nici cele ale corelaţiei deinoeconomice.
Autorul avea latitudinea să se rezume la analiza con
cretă a raportului dintre populaţia şi economia ţării
noastre din ultimele două decenii. Tot mi, necesitatea unui
cadru teoretic mai larg, care să ofere o înţelegere niai
cuprinzătoare a problemelor, l-a determinat să abordeze,
deşi succint, problema teoretică a corelaţiei demoeconomice si a teoriei populaţiei în socialism. Acest lucru era
cu atît. mai necesar, cu cît lipsa de informât ie demografică
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şi economică generează confuzii în ce priveşte problemele
de mare actualitate, cum sînt politica natalistă, „contro
lul populaţiei şi al naşterilor“ şi „planificarea familiei“ .
Din numărul mare de probleme care stau în faţa demo
grafiei româneşti, autorul nu a putut trata decît. unele
dintre ele, încercînd aplicarea unor metode moderne de
cuantificare şi de analiză. Astfel se încearcă folosirea
pentru prima dată a tabelei de activitate în optică probabilislă, determinarea unei tipologii a judeţelor pe baza
unui model matematic, evaluarea consecinţelor schimbării
structurii pe vîrste a populaţiei cu ajutorul populaţiei
stabile, al implicaţiilor creşterii duratei medii de viaţă,
în cursul analizei s-au aplicat unele dintre conceptele şi
metodele creşterii economice: funcţii de producţie şi mo
dele de creştere, metode de determinare a producţiei veni
tului naţional în funcţie de structura de vîrstă a popu
laţiei etc.
Desigur, numeroase alte probleme rămîn să fie studiate
prin eforturile comune ale demografilor, economiştilor şi
sociologilor. Nu este nici o îndoială că înfiinţarea Comisiei
Naţionale de Demografie şi desfăşurarea unei activităţi
multilaterale pe baza unui plan coordonat vor avea ca
rezultat un puternic avînt al demografiei româneşti şi va
duce la sporirea eficienţei acesteia în fundamentarea poli
ticii demografice a statului nostru.
Se mai cuvine subliniat faptul că lucrarea este cu pre
cădere de demografie; grija autorului a fost să confrunte
însă cu fiecare prilej problema demografică cu economia,
aspectele şi implicaţiile economice ale fenomenelor demo
grafice şi ale numărului structurii populaţiei.
Informaţiile statistice sînt preluate tn cea mai mare
parte din sursele statistice oficiale ale Direcţiei Centrale
de Statistică: în primul rînd anuarele statistice editate
de D.C.S. şi apoi alte anuare generale, anuare demografice
şi alte anuare speciale. De asemenea au fosl larg folosite
volumele publicate cu rezultatele recensămintelor popu
laţiei din 195H şi 19f>6. Pentru a nu încărca textul de cîte
ori am folosit aceste date pe parcursul lucrării, n-am mai
făcut trimiteri în subsolul paginilor. A fost studiată şi
folosită în mare măsură literatura economică si demogra20
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fică autohtonă. Pentru comparaţii internaţionale au fost
folosite surse de autoritate, precum anuarele Organizaţiei
Naţiunilor Unite, ale Biroului Internaţional al Muncii,
ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, anuare naţionale.
De asemenea a fost investigată literatura teoretică şi
metodologică internaţională, în mare măsură prezentă în
bibliografia de la sîirşitul lucrării.
Fiind pregătită pentru tipar în preajma celei de-a 50-a
aniversări a Partidului Comunist Român, lucrarea este
un respectuos omagiu închinat acestui măreţ eveniment
istoric. Gîndul autorului a fost acela de a aduce o modestă
contribuţie la cunoaşterea realităţii sociale şi economice
clin ţara noastră, aflată într-un amplu şi continuu proces
de transformare calitativă sub conducerea Partidului Co
munist Român.
martie, 1971
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POPULAŢIE ŞI ECONOMIE.
TEORIE, CONCEPTE ŞI METODE

O încercare de analiză concretă a raportului dintre
populaţie şi economie ar trebui să pornească de la afir
marea cîtorva adevăruri elementare şi dc la combaterea
unor teze datorate reprezentărilor simplificatoare ale
acestei probleme atît de importante a contemporaneităţii.
In ciuda simplităţii sale aparente, raportul populaţiceconomie, sau, mai exact, corelaţia demoeconomică, sin
tetizează un rnare număr de relaţii într-o textură de mare
complexitate şi, ca atare, dificile la încercările de desci
frare. La un nivel de maximă generalitate, raportul pre
supune punerea faţă în faţă a două agregate macrosocioeconomice: populaţia şi economia, exprimate în mărimi
comparabile sub raportul cuantificării, ritmul dc creştere
al uneia în comparaţie cu ritmul de creştere al celeilalte,
dimensiunea şi structura economiei naţionale într-o relaţie
de simetric cu acea parte a populaţiei care este ocupată
nemijlocit în producţia socială, numită populaţie activă.
Dar sub învelişul acestor noţiuni generale, care sinteti
zează — dar şi simplifică — realitatea demoeconomică,
se ascunde o mare varietate de relaţii între factorii econo
mici, sociali, culturali, psihologici, pe de o parte, şi
V.TREBICI
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cei demografici, pe de altă parte, o condiţionare al cărei
mecanism este insuficient investigat.
Recunoscind incidenţa factorului economic şi preemţiunea acestuia asupra fenomenelor demografice*, reafirmînd caracterul dual — biologic şi social — al acestora
din urmă, demografia contemporană este prudentă în
avansarea \mor ipoteze categorice privind legătura cauzală
dintre ele, forma şi intensitatea acestuia, expresia sa
numerică.
Această teză este valabilă atît la nivelul relaţiei gene
rale populaţie-economie, cît şi pe planul raporturilor
dintre factorii social-economici şi fenomenele demogra
fice, ceea ce impune o abordare metodologică diferen
ţiată.
Analiza trebuie să investigheze mai întîi corelaţia demoeconomică fundamentală, trecînd apoi în zona interrelaţiilo r dintre fenomenele demografice şi cele economice.
Raportul populaţie-economie are un caracter istoric;
în forma sa elementară corespunzînd treptelor inferioare
ale dezvoltării societăţii omeneşti, el reprezintă relaţiile
dintre populaţie şi masa mijloacelor de subzistenţă. Core
laţiei demoeeonomice de tip demoalimentar pentru peri
oada precapitalistă şi a capitalismului timpuriu, caracte
ristică unei societăţi cu un nivel scăzut al productivităţii
muncii, îi urmează corelaţia demoeconomică din perioada
capitalismului dezvoltat, caracteristică pentru o socie
tate^ industrială, cu o productivitate ridicată.
în primul caz, problema corelaţiei demoeeonomice
generează tensiunea demoalimentară; variabilele se reduc
la numărul populaţiei, la densitatea ei, la „presiunea
demografică“ în raport cu suprafaţa şi cu randamentele
la hectar. Un asemenea tip de corelaţie a fost valabil
* Evenim entul demografic este cazul sau unitatea: un născut
v iu , un decedat, o persoană căsătorită şi, ca atare, supus legii d i 
namice; fenomenul demografic este asociat unei mase do eveni
mente: numărul născuţilor-vii, al decedaţilor otc. de po un teri
toriu într-o anumită perioadă de timp, şi deci supus unei legi sta
tistice, cu toate caracteristicile care decurg din această împreju
rare. Regularităţile, legităţile şi tendinţele se manifestă în feno
menul demografic; termenul generic pentru fenomenele demogra
fice este cel de natalitate, mortalitate, nupţialilate ctc.
V.TREBICI

24

P O P U L A Ţ IE Ş I ECONOMIE

pentru toate populaţiile de pe treptele inferioare ale dez
voltării şi este valabil astăzi pentru numeroase populaţii
din ţările subdezvoltate. Reprezentarea cea mai plastică
a acestei corelaţii, cea folosită în studiile şi previziu
nile F.A.O.3, este aceea a populaţiei şi a producţiei agroalimentare (a disponibilităţilor alimentare) din fiecare
ţară, exprimate prin două curbe: Pt, populaţia totală,
şi Qa, producţia agroalimentară. Relaţia indicilor /q0>
> Ip i este considerată ca favorabilă. Aceasta este forma
elementară a corelaţiei demoeconomice.
Dezvoltarea economică, creşterea forţelor de producţie
şi progresul social au modificat profund această corelaţie,
conţinutul ei. Istoriceşte, un fapt remarcabil este diver
sificarea nevoilor şi apariţia altora, cu alte priorităţi de
satisfacere. Din acest punct de vedere, ele se clasifică,
după unii autori, în nevoi primare, cuprinzînd nevoile
vitale (fundamentale şi complementare), secundare (care
apar după satisfacerea nevoilor primare) şi, în sfîrşit,
terţiare, care corespund treptelor superioare de dezvol
tare a personalităţii umane4. Este limpede că atît acţiu
nea factorilor soc ia l-economici asupra proceselor demo
grafice, cît şi raportul populaţie-economie se diferenţia
ză sensibil în funcţie de gradul de dezvoltare social-cconomică a populaţiei respective. în societatea contempo
rană, el îmbracă forma complexă a relaţiei dintre „creşte
rea economică“ şi „creşterea populaţiei“ *, problemă de
importanţă excepţională pentru fiecare ţară în parte,
ca şi pentru organismele internaţionale, date fiind dimen
siunea şi implicaţiile ei pe plan mondial. In fapt, core
laţia demoeeonomică fundamentală înglobează un număr
mare de variabile economice şi demografice, între care
se stabilesc o serie de interdependenţe şi de condiţionări.
s Vezi, île pildA, F.A.O. „La situation mondiale de Ralimcntation ot do l'agriculture“ , Roma, l'J67, ¡t. 16 • 17.
4 Didier Anzien. »»Psychologie des besoins et des desiiV*, î »
A D K T K M , 1%3, cahier nr. 8.
* în limba engleza economic growth ţi population groud/i;
In limba franceza croissance économique ^i croissance démographique.
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Populaţia unei ţări apare într-o triplă ipostază: ca
producătoare de bunuri materiale, deci ca forţă de muncă,
subiect de venituri şi consumatoare a bunurilor create, ceea
•ce corespunde fazelor mari ale procesului reproducţiei
sociale: producţie, repartiţie şi redistribuţie, consuni.
Populaţia ca forţă de muncă este o parte din populaţia
totală; în schimb, întreaga populaţie este consumatoare.
Prin urmare, corelaţia demoeconomică îşi găseşte expresia
sintetică, pe de o parte, în productivitatea muncii sociale,
care defineşte eficienţa muncii sociale consumate în pro
cesul de producere a bunurilor materiale şi a serviciilor,
iar pe de altă parte în nivelul de trai al întregii populaţii,
între ele existînd o strînsă legătură.
La acest nivel de generalitate, agregatele care intervin
slnt populaţia totală si populaţia activă, venitul naţional
si elementele sale componente: fondul de consum şi fon
dul de acumulare.
Descifrarea în continuare a acestor elemente ne dezvă
luie noi relaţii. Numărul populaţiei totale şi structura ei
sînt determinate de variaţia numărului născuţilor v ii şi
al decedaţilor (populaţia de tip închis), ceea ce pune în
evidenţă rolul fenomenelor demografice. Populaţia activă,
numărul si
* structura ei se află sub incidenţa
P a două categorii de factori: demografici, amnarul şi structura popxilaţiei şi, ca atare, natalitatea şi mortalitatea populaţiei,
şi social-economici, gradul de participare a populaţiei la
munca socială, structura economiei naţionale, înzestrarea
tehnică a muncii, procesele de mobilitate teritoriala şi
profesională şi mulţi alţii. Iu acest context amplu şi
divers se pune problema măsurii în care factorul economic
influenţează pe cel demografic, relaţiile ce se formează
Intre variabilele economice şi cele demografice.
Complexităţii acestor relaţ ii demoeconoinice li se ada
ugă vasta lor tipologie după natura orînduirilor social-econornice, după nivelul cultural al populaţiei ţărilor respec
tive si după alte caracteristici, care diversifică într-vm
mare grad peisajul lumii contemporane,
in aceste condiţii s-au multiplicat eforturile teoretice
pentru explicarea fenomenelor demografice şi a relaţiilor
l°r cu cele economice, iar demografia şi economia poli26
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tieă şi-nu intensificai preocupările de a elabora modali
tăţi mai eficiente pentru măsurarea şi exprimarea nume
rică a acestor relaţii, ea şi pentru analiza lor, subordonate
finalităţii asigurării unui suport ştiinţific politicii eco
nomice şi demografice.
Sintetic, aceste eforturi şi preocupări se exprimă iu
elaborarea de teorii ale creşterii economice şi teorii ale creş
terii demografice, in formularea de modele ale creşterii eco
nomice şi creşterii demografice. Cu totul remarcabilă ni se
pare tendinţa de a integra variabilele demografice in
modelele creşterii economice, de a restabili legătura fireas
ca dintre populaţie şi economie, preocupare abandonata
decenii de-a rindul de către economia politică, de a con
sidera tot mai mult populaţia drept variabilă endogenă.
întrucît teoriile moderne alt* creşterii economice şi
demografice, ca şi modelarea ei, au fost generate de com
plexitatea problemei populaţiei în lumea contemporană,
ni se pare justificată o succinta schiţare a situaţiei demo
grafice postbelice.

i. s m w Ţ i A i>i Mor;r a !' h ;A rosTiîi.bicA
Din punct de vedere strict demografic, fenomenul cel
mai important in perioada care a urmat celui de-al doilea
război mondial este coca ce a căpătat denumirea de „explo
zie demografică“ *: accelerarea rit murilor de creştere n
populaţiei mondiale, proces contradictoriu în care accele
rarea şi creşterea foarte rapidă a populaţiei din ţările în
curs de dezvoltare silit însoţite de încetinirea ritmului
de creştere a populaţiei din ţările dezvoltate.
In tini}» ee în ţările dezvoltate m* înregistrează o acccii*
funia creştere economică, iar raportul dintre populaţie
şi economie se earaelerizează printr-un ritm superior de
creşterea venitului naţional pe locuitor în raport cu ritmul
de creştere n populaţiei, în ţările în curs de dezvoltare
*,.K x|dozie <)rni<>pT.iUcă'4 (P opulation *tplo*ton} şi ..lif>riit>ă
<lrim»*rraficA" (i*opulation bomhj, ttoţiuni pviM Jn circulaţi/* <jr
demograful «meri* an Hol.rrt C Cook, pruna In 1053, a don* în

1054.
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aceasta corelaţie este în defavoarea venitului naţional pe
locuitor, creşterea populaţiei fiind superioară în unele
■cazuri sporirii producţiei alimentare, nivelului de trai
în genera 1.
Potrivit unor criterii adoptate în studiile economice şi
demografice ale O.N.U. şi ale organismelor sale, ţările au
fost împărţite în două grupe mari: ţări dezvoltate şi
ţări în curs de dezvoltare. In prima grupă sînt cuprinse:
ţările din Europa, U.R.S.S., Statele Unite ale Americii,
Uanada, zona temperată din America de Sud, Japonia,
Australia şi Noua Zeelandă; grupa a doua înglobează:
Asia de est (fără Japonia), Asia de sud, America Latină
{fără zona temperată din America de Sud), Oceania (fără
Australia şi Noua Zeelandă) şi Africa. Unii specialişti
au mers mai departe, propunînd în cadrul fiecărei grupe
unele subgrupe5 pebaza variaţiei diferitelor caracteristici
economice, demografice, sociale şi culturale. Circa o
treime din populaţia globului revine ţărilor dezvoltate şi
două treimi ţărilor în curs de dezvoltare, cu mari dispari
tăţi ale. raportului populaţie-putere economică.
Ţările dezvoltate au parcurs aproximativ aceleaşi faze
ale „revoluţiei demografice“ , deşi cu unele diferenţe între
ele: în acest proces s-au angajat mai întîi ţările din Europa
occidentală, mai tîrziu celelalte ţări. Caracteristic pentru
ţările occidentale din Europa a fost instalarea unei ten
dinţe de scădere a feri ililăţii, mergînd pînă la apariţia
pentru unele din ele a unor simplomc de depopularc.
Ca urmare, cele mai multe intraseră în procesul de îmbătrînîre demografică, cu binecunoscutele consecinţe sociale
şi economice. S-au impus o serie de măsuri de politică
demografică întreprinse în diverse ţări, mai cu seamă în
Franţa, pentru redresarea natalităţii populaţiei. în ciuda
tuturor prognozelor, în cursul războiului şi mai ales în
primii ani după terminarea celui de-al doilea război mon
dial a avut loc o energică redresare a natalităţii, căreia i
s-a dat denumirea plastică de haby-hnom. Numeroase6
6 A.Sauvy este primul caro n folosit expresia «le tier.i mnnde,
« I împarte luat*- ţările în rinei (rrupe (vvr.i „Ttu-orie generale diţ
la popul <t ion“ , voi. I, „Kconomi» <;t eroissanco“ , e«l. a l l l - a ,
Press»-* l ’ niversUaircs «le France, Paris, V.KÎ3).
V.TREBICI

28

p o p u l a ţ ie

şi

e c o n o m ii:

studii şi investigaţii au căutat explicaţia acestui fenomen:
au fost inventariaţi o serie de factori de natură sociolo
gică, economică, demografuă, culturală şi psihologică.
Cu toată amploarea studiilor întreprinse*, rezultatele,
după cum mărturisesc numeroşi demografi, nu sînt. în
măsură să ofere o explicaţie suficientă procesului de redre
sare a natalităţii. Indicii de natalitate s-au stabilizat la
un nivel cuprins între 16 şi 20 la 1 000 de locuitori,
înregistrînd în ultimii ani tendinţe de scădere.
Mortalitatea şi-a continuat tendinţa de scădere de
lungă durată, este adevărat în ritmuri lente, coca ce se
explică, pe de o parte, prin schimbarea structurii popu
laţiei pe vîrste (îmbătrînirea demografică), instalarea
unor tendinţe noi în mortalitatea specifică pe cauze de
decese, iar pe de altă parte prin scăderea ponderii cauze
lor exogene**.
Speranţa de viaţă la naştere (durata medie de viaţă)***
a continuat să crească, nu însă în ritmuri spectaculoase,
în cadrul unei tendinţe de lungă durată, situîndu-se
între 66 şi 68 de ani pentru bărbaţi si între 73 şi 76 de
ani pentru femei.
Cît priveşte nivelul mortalităţii infantile, acesta osci
lează în anii mai recenţi între 28 si 13 decedaţi sub 1 an
la 1 000 de născuţi vii. Posibilităţile de reducere, ruin
a arătat demograful francez J. Bourgeois-Pichat, sînt
limitate, datorită scăderii rezervelor „exogene“ .
Ritmurile de creştere a populaţiei, ffteînd abstracţie
de influenţa sporului migrator, sînt cuprinse între 0,5 şt
* Cu acest, prilej a fost elaborată si aplicată pentru prima dată
do către demograful american P ,K * Whelpton metoda do analiză
po cohorte feminine, una dintru ceh* mai eficiente metode de
analiză demografică.
**M ai pe larg despre cauzele exogene hi endogene \ezi In capi
tolul al T Mea din lucrarea de ţaţă.
* * * I n limbajul curent se foh>«eşt<» expresia „durată medie dr
viaţă“ , prin caro demografia înţelege „speranţa dr viaţă la naş
teri*“ , adică numărul do ani pe care îi are de tiăit o persoană năs
cută tn anul cînd s-a făcut calculul tabelei de mortalitate, ptesu*
punînd eă ar trăi toată viaţa în condiţiile care determină morta
litatea specifică pe vîrste care s-a înregistrat în anul cînd s-a făcut
caicului.
V.TREBICI
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1.4% anual. Indicele sporului natural este relativ scăzut:
în 1908 el era de 2,0 la 1 000 de locuitori (Iîelgia) şi
10,4 la 1 000 de locuitori (Olanda), ceea ce ar corespunde
unor ritmuri de creştere de 0,2 şi 1,0%. Unele ţări bene
ficiază de aportul migraţiunii în ce priveşte mărimea
ritmului mediu anual de creştere a populaţiei.
în aceste condiţii, tinînd seama de venitul national
pe locuitor şi de ritmul creşterii economice, în aceste
ţări nu se pune problema populaţiei în sensul ei clasic.
Interes şi actualitate pentru aceste ţări prezintă problema
îmbătrînirii demografice* si a consecinţelor ei, structura
optimă a populaţiei active şi a adaptării ei continue la
condiţiile creşterii economice — deplasările din spre sec
toarele primar si secundar către cel terţiar — , problemele
migraţiunii externe şi interne, ale urbanizării şi concen
trării urbane.
în unele ţări dezvoltate, politica demografică se carac
terizează prin menţinerea nivelului actual al natalităţii.
De asemenea o atenţie mare se acordă structurii mortali
tăţii pe cauze de deces în sensul găsirii modalităţilor de
reducere a intensităţii mortalităţii, datorate în special
unor cauze cum sînl bolile cardiovasculare, tumorile ma
ligne si accidentele.
Ţările socialiste din Europa, element major în peisa
jul politic, economic şi demografic al Europei postbelice,
au o serie de particularităţi demografice. Pe fondul mari
lor succese economice obţinule în cadrul industrializării
socialiste, al transformărilor calitative din agricultură,
al urbanizării, al ridicării nivelului cultural al populaţiei
şi al progreselor asistenţei medicale are loc un proces dc
scădere spectaculară a mortalităţii, mai ales a mortalităţii
infantile, si de creştere a speranţei de viaţă la naştere.
Un proces de îmbătrînire demografică a populaţiei se
resimţi’ si în ţările socialiste dar fără să capete amploarea
* Îmbătrînirca demograf ieă a populaţiei reprezintă u„ f,.n0.
men «ararteri'/.at prin ereşterea proporţiei persoanelor vîrstnice
în cadrul unei populaţii- hnbătrînirea demografică a populaţiei
se. poato produce ea urmare tie a se&dei ii natalităţii fie într-o mă
suri mai miră, a scăderii mortalităţii, respectiv » creşterii duia-

«îv viată.
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celui care a cuprins de cîteva decenii ţările diu Europa
occidentala.
Ritmurile creşterii populaţiei din tarile socialiste din
Europa oscilează în ultimii ani în jurul unui procent pe
an (0,4% în Ungaria şi 1,4% în Rumania). Ritmurile
creşterii economice sînt de cîteva ori superioare celor
de creştere a populaţiei. In linele ţari socialiste din
Europa se remarcă atît probleme demografice comune
cît şi altele care sînt particulare, caracteristice fiecărei ţări.
Edificarea socialismolui în aceste ţări pune probleme
absolut noi din punct de vedere economic şi demografic,
în concordanţă cu idealurile umanismului socialist, cu
obiectivele politice-economice alo societăţ ii socialiste. Evo
luţia economică ascendentă, transformările structurale ale
economiilor naţionale, amplul proces de industrializare,
transformarea socialistă a agriculturii si celelalte procese
de profunzime au generat ample procese de mobilitate
spaţială, profesională şi soeială a populaţiei, o nouă struc
tură socioeconómica a populai iei în condiţiile ocupării
integrale a forlei de muncă si ale creşterii nivelului de
trai. In aceste ţări, problema demografică majoră este
cea a fertilităţii populaţiei, făcînd abstracţie de acţiunea
continuă pentru reducerea mortalităţii şi promovarea unei
politici multilaterale de ocrotire a sănătăţii populaţiei, în
cadrul căreia se iau măsuri adecvate de politică economică
şi demografică. Teoria marxistă a populaţiei, în plin proces
de constituire si de afirmare, fundamentată pe malcrialisrnu 1 istorie şi pe economia politică mnrxist-lciuruslă
şi dezvoltînd cunoscutele teze ale lui Marx cu privire la
legea populaţiei în capitalism, încearcă să explice ştiin
ţific raporturile dintre populaţie şi economie, dintre
variabilele economice şi cele demografice.
Ţările „subdezvoltate“ sau „în curs de dezvoltare“ ,
parte componentă a tabloului lumii contemporane, au
de făcut faţă la o serie de probleme deosebit de neutr
ii in punct de vedere polit ic, social. economic şi demograf ic.
fntr-o caracterizare succintă,
de ţări subdezvol
tate, deţinîml aproape <>5% diu populaţia mondialii, au
12,0% din produsul intern brut mondial şi 11,7% din
comerţul exterior mondial. Produsul intern brut pe locuiV.TREBICI
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tor in cea mai dezvoltată ţară din punct de vedere econo
mic este de aproape 80 ori mai mare decît intr-o ţară cu
o economie foarte înapoiată.
în ţările subdezvoltate, 20% din populaţie este subnu
trită, o treime suferă de lipsa unei raţii complete de pro
teine, circa jumătate suferă din cauza unei alimentaţii
nesatisfăcătoare. Studii de specialitate efectuate de O.N.U.
şi de unii specialişti demografi scot în evidenţă faptul că
unui nivel ridicat al fertilităţii îi corespunde în general
un nivel scăzut al venitului naţional pe locuitor, ca şi al
altor indici economici şi sociali, ceea ce este tipic ţărilor
subdezvoltate.
în ce priveşte principalii indicatori demografici, situa
ţia ţărilor dezvoltate se diferenţiază de cea a ţărilor în
curs de dezvoltare, după cum urmează6:
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Se aşteaptă ca ponderea populaţiei ţărilor subdezvol
tate să crească continuu în totalul populaţiei mondiale
ca urmare a ritmurilor foarte înalte de creştere înregistrate
de aceste ţări.
Evoluţia demografică a ţărilor subdezvoltate, deşi pre
zintă, evident, asemănări cu aceea pe care au parcurs-o
* O .N .U . „L e s perspectives d ’ avenir de la population m o n 
diale évaluées en 1963“ , in „Etudes démographiques“ , nr. 41, N e w
V.TREBICI
York, 1966.
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ţările dezvoltate la timpul lor în cadrul aşa-numitei „revo
luţii demografice“ , are o serie de trăsături noi, care-i con
feră un caracter aparte. în primul rînd, scăderea morta
lităţii se produce într-un ritm extrem de rapid, graţie
progreselor medicinii şi aplicaţiilor ei, încît, cum se re
marcă în lucrările de specialitate, speranţa medie de
viaţă la populaţiile acestor ţări creşte în 2—3 decenii cu
20 de ani, creştere care a necesitat în ţările occidentale un
interval de aproape 200 de ani, cu alte cuvinte se con
stată aici o creştere de 10 ori mai rapidă la acest indicator,
în al doilea rînd, scăderea mortalităţii nu este însoţită
sau urmată, cum s-a întîmplat în ţările capitaliste dezvol
tate, de o scădere a fertilităţii şi, ca atare, excedentul
natural devine tot mai mare, conferind creşterii populaţiei
ritmuri tot mai înalte.
în al treilea rînd, aceste schimbări rapide, care au loc
în cadrul unui proces denumit în unele studii sociologice
şi demografice „tranziţie demografică“ , afectează struc
turi şi instituţii, aşa cum au pus în lumină studiile socio
logice, fără însă ca mentalităţile şi comportamentele să
se schimbe în acelaşi ritm, creîndu-se o serie de conflicte
cu tradiţiile şi cu obiceiurile, ceea ce determină implicaţii
uneori foarte grave.
Soluţiile recomandate ţărilor în curs de dezvoltare sînt,
în principiu, două: una economică şi alta demografică.
Prima vizează măsurile economice — industrializare, trans
formări structurale cte. — cu ajutorul cărora să se reali
zeze acumulări, respectiv investiţii pentru „demararea“
( take off, după Rostow) creşterii sau dezvoltării economice
şi asigurarea unui ritm superior al creşterii economice
faţă de creşterea demografică. A doua se referă la măsuri
de „control al naşterilor“ , „prevenirea naşterilor“ , family
planning, cu ajutorul cărora să se frîneze creşterea popu
laţiei. Există diferite variante de îmbinare a acestor două
soluţii, de aplicare a lor în cadrul unor programe de per
spectivă pe termen lung sau pe termen scurt.
Acesta este contextul mondial, cu diferenţierile sale
determinate de problematica economică şi demografică a
ţărilor socialiste, a ţărilor capitaliste dezvoltate şi a ţări
lor în curs de dezvoltare, care a intensificat preocupările
V.TREBICI
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teoretice şi metodologice, a obligat la elaborarea de stra
tegii şi măsuri de politică economică şi demografică, după
cum atestă numărul mare de teorii demografice7 şi de
teorii ale creşterii economice şi de încercări de mode
lare matematică a acestora. Problemele populaţiei au
încetat să mai fie doar obiectul preocupărilor unor specia
lişti; ele interesează deopotrivă marele public, diferite
organizaţii şi organisme internaţionale. Remarcabile sînt
studiile metodologice şi analizele pe care le întreprind
experţii de la O.N.U. şi instituţiile specializate. Deosebit
de semnificativă ni se pare dezvoltarea funcţiei de predicţiune şi a prognozelor în cadrul demografiei: se fac
curent proiectări demografice pe 10—20 de ani, uneori
pe perioade chiar şi mai mari, în general, nu se concepe
astăzi un plan de dezvoltare social-economică care să nu
aibă la baza sa şi o proiectare demografică. Toate acestea
atestă actualitatea, importanţa şi dezvoltarea demografiei
contemporane, interesul pentru teoriile demografice, pen
tru modalitatea de soluţionare a problemei populaţiei.

2. T E O R I A P O P U L A Ţ I E I ŞI

METODE

DE C E R C E T A R E "

După o perioadă de intense căutări şi de confruntări
de opinii, demografia marxistă şi-a îndreptat, în u ltim ii
ani, efortul principal în direcţia explicării raportului dintre
populaţie şi economie în condiţiile actuale, dintre facto
rii economici şi fenomenele demografice, a formulării
„legii populaţiei“ cu aplicaţie în socialism, a interpretării
unui optim în ce priveşte numărul populaţiei sau ritmul
ei de creştere în comparaţie cu ritmul creşterii economice.
încercări remarcabile s-au înregistrat în domeniul
integrării factorului demografic în modelele creşterii eco
nomice, al dezvoltării şi al perfecţionării diferitelor modele
şi metode printre care a modelelor populaţiei stabile, a
metodelor de analiză a îmbătrînirii populaţiei, a metodelor
7 Vezi V I. Trebici. „Teorii moderne despre populaţi«» (I fii
i n w, în „Revista de statistica“ , 1970, nr. 8 şi 10. T o t aici se gă
seşte şi bibliografia principalii a problemei.
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de analiză a populaţiei active, a modelelor şi metodelor
de analiză demografică în profil regional.
în efervescenţa atît de caracteristică perioadei post
belice şi care, pe fondul marilor schimbări politice, sociale
şi demografice, a generat atîtea teorii şi interpretări eco
nomice şi demografice, demografia marxistă contemporană
a fost pusă în situaţia ca într-o serie de probleme impor
tante, să caute pe baza ideilor clasicilor marxism-leninisxnului soluţii creatoare corespunzătoare noilor condiţii.
O anumită vreme preocupările demografilor marxişti
s-au concentrat în jurul formulării legii populaţiei în so
cialism. Cît priveşte investigarea problemelor demografice
ale ţărilor subdezvoltate, a tendinţelor demografice în
ţările dezvoltate, a politicii demografice în diferite ţări,
demografia marxistă s-a rezumat la respingerea malthusianismului, fără nici o diferenţiere. De aceea, o teorie
marxistă a populaţiei, în condiţiile contemporane, se
constituie abia acum.
La această situaţie a contribuit, după părerea noastră,
printre altele şi o anumită rămînere în urmă a demografiei
în ţările socialiste, precum şi numărul redus de cercetări
demografice, şi, ca atare, şi lipsa de materiale faptice
care să incite la generalizări teoretice. O influenţă nega
tivă a exercitat prejudecata că teoria marxistă a populaţiei
presupune numai criticarea teoriei lui Malthus8.
în ultim ii ani, se înregistrează apariţia unei serii de
lucrări teoretice, de cercetări şi investigaţii în domeniul
demografiei marxiste.
Printre acestea o contribuţie teoretică aduce încerca
rea de a disocia legea economică a populaţiei de legea de
înmulţire sau de creştere a populaţiei ca lege demografica,
ca si ideea relevării ciclurilor demografice9.
* Demograful marxist P .K*Khalat}>ari în lucrarea sa „Über
bevölkerung in eter Entwicklungsländern. Ein Beitrag zur mar
xist isrhen Bevölkerungstheorie“ , Akademie-Verlag, Berlin, 1968,
p. 19 recunoaşte cä „tocmai reducerea concepţiei marxiste asupra
evoluţiei populaţiei la autimalthusianism a împiedicat dezvolta
rea tezelor fundamentale ale clasicilor într-o teorie închegată din
punct de vedere ştiinţific“ .
# V ezi V.A.Boldîrev. „Ekonomice<kii zakon naselenia pri soţializme“ , Moskva, 1968, p. 110.
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în ultimii ani preocupările teoretice şi cercetările con
crete in demografie s-au intensificat în aproape toate ţările
socialiste. Sînt investigate, în spiritul marxismului crea
tor, problemele actuale ale populaţiei din ţările subdezvol
tate, din ţările capitaliste dezvoltate, ca şi din ţările
socialiste. Sînt supuse unei analize ştiinţifice teoriile des
pre populaţie, politica demografică, „planificarea fam i
liei“ *. Termenul acesta a intrat de curind în vocabularul
demografilor, noţiunea însă este mai veche. Astfel în 1881
F. Engels într-o scrisoare adresată lui Kaulskv afirm a:
..Dacă cîndva societatea comunistă va fi nevoită să regle
menteze producţia oamenilor aşa cum ea în acel tim p va
reglementa producţia lucrurilor, atunci tocmai ea şi
numai ea este aceea care va putea să îndeplinească acest
lucru fără dificultăţi“ . Mai mult, el subliniază mai de
parte: „în societatea comunistă oamenii vor hotărî ei
înşişi dacă în acest scop sînt necesare unele măsuri, cînd
si
pro* cum si
f care anume. Nu mă consider chemat #săA le 4
^
pun ceva în sensul acesta sau să le dau sfaturi. In orice
caz, aceşti oameni nu vor fi mai puţin deştepţi decît noi“ 10.
In acelaşi sens se exprima şi K. Kautsky în primul deceniu
al secolului al XX-lea în lucrarea sa „Yermehrung nnd
Entwicklung in Natur und Gesellschaft“ (Stuttgart 1910)u .
De deosebită importanţă ni se pare abordarea de
către demografia marxistă a problemei optim ului popu
laţiei în socialism 12. Fugitiv şi sporadic, ea a făcut obieo* Prin planificarea familiei („farnilv planning“ ) se înţelege
determinarea conştientă a mărimii fam iliei de către cuplul res
pectiv, referindu-se fie la numărul final al copiilor, fie la eşalona
rea naşterilor.
19 K .M a r x s iF . Ensţels* Opere, v o i. 35, ed. rusă, Mnskva, 106'«,
p. 1*2'* citat după „Yoprosî demografii*4 Izd. „Statistika” , K ic \ ,
1968, p. 73.
11 Lucrarea a fost publicată în limba romană: K J ia n ts k y .
înmulţirea şi dezvoltarea în natură şi societate” , Bucureşti, 19ă6.
12 Teoria optimului populaţiei avînd ca precursor po Platou,
a fost dezvoltată la sfîrşitul secolului al X l X - l e a şi începutul seco
lului al XX-lea de doi demografi: englezul E.Cannan şi suedezul
K.VVickscU, fiind reluată In ultimele două-trei decenii cu noi ar
gumente şi în noi variante, în special de demografii francezi, în
rindul cărora un loc aparte îl ocupă A .Sa uvyf cu teoria optimului
dinamic al populaţiei.
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tul unor studii cu 3—4 decenii iu urma; preocupările si>tematice în acest domeniu, în mai toate ţările socialiste,
datează însă din ultim ii ani. Există deosebiri în ce pri
veşte criteriul demografic care urmează să fie „optimizat“ .
în U.R.S.S., de pildă, printre partizanii optimului
populaţiei se numără D .I. Valenţei, A .I. Boiarski, A .I.
Kvaşa. Criteriul de optimizat, în principiu, este indicele
reproducţiei nete a populaţiei.
După D .I. Valenţei „...statul în aceeaşi măsură în care
planifică dezvoltarea economiei naţionale trebuie să se
ocupe de înfăptuirea politicii populaţiei care să corespundă
intereselor societăţii în ansamblu, dar şi fiecăreia din repu
blicile unionale. Cu alte cuvinte, este necesar să căutăm
pentru întreaga ţară şi pe republici unionale, pe regiuni
economice ale ţării, să determinăm nivelul optim al popu
laţiei si concomitent oamenii de ştiinţă să clarifice nivelul
optim al sporului populaţiei care este de dorit pentru socie
tatea socialistă din U.R.S.S.“ 13.
Un punct de vedere asemănător, dar mai amplu argu
mentat, îl are A .I. Kvaşa. După părerea lui Kvaşa poli
tica demografică trebuie să stimuleze, „prin diferite măsuri
formarea tipului reproducţiei populaţiei pe eare-1 doreşte
societatea“ 14.
Studii pe această temă s-au făcut şi în Ungaria. P . Andorka15, aplicînd formula lui J. Rourgeois-Pichat privind
raportul de dependenţă, determină proporţia diferitelor
grupe de populaţie şi indicele optim al reproducţiei nete
pentru Ungaria ar fi 1,0— 1,1.
Studiul unui demograf polonez1® subliniază că în
dezvoltarea economiei şi populaţiei este greu de susţinut
teza unei adaptări automate a populaţiei la economie.
13 în „Voprosî marksistkn-lrninskni teorii narodoiiaselenie,‘ ,
p. 205.
14 A . I . Kvaşa. „O b opt imalnom ţipe vosproizvodslva naselcnia
S.S.S.It.'*, în „Voprosî demografii ( tsslcdovania, problem!, mctodi)“ , cu îngere de articole sub redacţia lui A.G.Volkov, LK .D ar.iki
şi A I . Kvasa, Izd. „Stat ist ika“ , Moskva, 1970, p. 416 Studiu publicat in culegerea „ Uojdaomost i eio faktorî".
Izd. „Statistika“ , Moskva, 19G8.
14 Marek Okolski.„ ( ’./.ynnik demografieznj w ra/.wuja gosp„>
jlarczym“ în .,F,koninni«st:»“ , nr. .'5, 1970.
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După părerea sa, trebuie imprimată reproducţiei populaţiei
o direcţie care să favorizeze creşterea economică. Ca atare,
politica demografică trebuie să prevadă măsuri în acest
scop, să fie stabilă şi calculată pe o perioadă mare de timp.
După părerea noastră, sînt necesare studii şi cercetări
aprofundate pentru cunoaşterea raportului populaţie-economie,a implicaţiilor demografice ale creşterii economice în
toată complexitatea lor, înainte de a formula teze cu pri
vire la optimul populaţiei. Aceasta va reclama mult timp
şi vor fi necesare eforturi conjugate din partea economiş
tilor, demografilor, sociologilor pentru rezolvarea unei
probleme atît de importante şi dificile. Dar nu este mai
puţin clar faptul că populaţia, ritmul ei de creştere, struc
tura ei demografică şi socio-economică trebuie să consti
tuie tot mai mult obiectul influenţării din partea statului
socialist, în concordanţă cu obiectivele si sarcinile politico-economice ale construcţiei socialiste.
In acest sens sîntem întru-totul de acord cu punctul
de vedere exprimat nu cu multă vreme în urmă de p ro f. dr.
I. Moraru care spunea: „în condiţiile construirii socialis
mului, cînd avem posibilitatea realizării conştiente a legi
lor ce guvernează fenomenele sociale, coordonata demo
grafică — expresie a unui ansamblu de condiţii economieesociale, cultural-educative şi legislative, printre care şi
dependenţa acesteia de familie — poate şi trebuie să fie
dirijată in conformitate cu necesitatea istorică proprie
dezvoltării societăţii socialiste“ 17.
Dezvoltarea proporţională a economiei naţionale nu
poate fi concepută fără o dezvoltare corespunzătoare a
populaţiei — nu numai a populaţiei active — , fără asigu
rarea unei structuri favorabile a populaţiei pentru creş
terea economică în ansamblu, fără o repartizare teritorială
raţională a populaţiei după caracteristici socioeconomice.
în acelaşi timp cu greu s-ar putea susţine ideea unei
adaptări mecanice a populaţiei la condiţiile economiei şi
17 Prof. dr. Joan Moraru. „Măsurile adoptate dr statul socia
list iu vederea creşterii populaţiei şi consolidării fam ilie) ( Aspecte
demografice actuale ale, dezvoltării societăţii noastre)4*, tu ouletferea de studii „Stat-naţiune-progres social", Editura politică,
Bucureşti, 1968, p. 269.
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cu atît mai puţin a unei adaptări pasive a economiei naţio
nale la numărul, ritmul şi structura populaţiei, ceea ce
este incompatibil cu principiile fundamentale ale condu
cerii, organizării şi planificării economiei naţionale.
în ce priveşte formularea unor criterii de optim al
populaţiei trebuie să se pornească de la situaţia concretă
a ţării noastre, de la necesitatea creşterii economice, a
industrializării socialiste şi deci a creşterii demografice,
în acelaşi timp la formularea unor teze de politică demo
grafică trebuie luate în calcul şi caracteristicile demoeconomice moştenite de la vechiul regim: un nivel de trai
scăzut al populaţiei, un grad redus de înzestrare tehnică
a muncii, structuri defavorabile ale economiei şi deci şi
ale populaţiei sub raport demoeconomic, densitate agri
colă ridicată, accentuate disparităţi teritoriale.
Procesul de îndreptare a acestor disproporţii şi denive
lări, desfăşurat cu energie neabătut de peste două decenii,
a exercitat şi exercită în continuare o influenţă constantă
asupra populaţiei şi caracteristicilor sale socioeconomiee.
Creşterea economică din ţara noastră nu poate fi gîndită
fără o creştere demografică, fără măsuri complexe de
ridicare a natalităţii şi de menţinere a acesteia la un
nivel relativ înalt. Aceasta pentru cu primenirea în conti
nuare a structurilor, perfecţionarea acestora în concor
danţă cu construirea societăţii socialiste multilateral dez
voltate reclamă ample procese de mobilitate teritorială,
profesională şi socială, continua modificare a structurii
demografice a populaţiei însăşi, ridicarea ponderii tine
retului în populaţia totală, condiţie esenţială pentru asi
gurarea receptivităţii la progresul tehnic, a sporirii sto
cului de învăţămînt, şi, în final, pentru realizarea unor
condiţii favorabile ale trecerii populaţiei active din sec
torul primar în sectoarele secundar şi terţiar.
Criteriile de optimizat pot fi mai multe: sporul şi
ritmul de creştere a populaţiei, indicele reproducţiei nete
a populaţiei, structura demografică şi socioeconomică a
populaţiei etc. Importanţa numărului şi densităţii popu
laţiei a fost arătată încă de Iv. Marx, „...aşa cum premisa
materială pentru diviziunea muncii în cadrul manufac
turii o constituie un număr anumit de muncitori... tot
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astfel premisa materială pentru diviziunea muncii în
cadrul societăţii o constituie numărul populaţiei si den
sitatea ei‘‘18.
Intr-adevăr, in perspectiva medie şi pe termen lung,
in condiţiile scăderii natalităţii se creează pericolul unor
dificultăţi in ce priveşte asigurarea resurselor de muncă
pentru menţinerea ritmurilor înalte ale creşterii economice,
a populaţiei şcolare, a repartizării teritoriale a popu
laţiei active. Aceasta subliniază acuitatea problemei
definirii criteriilor de optim demografic şi a măsurilor
practice pentru realizarea acestuia, intr-un sistem judicios
care să înglobeze măsuri de ordin educaţional, demografic,
sanitar, cultural, economic, legislativ.
Abordarea problemei optimului demografic şi a crite
riilor de determinare a acestuia trebuie precedată de unele
studii şi cercetări preliminare.
în primul rînd, se impune determinarea unor „ cicluri“
— de durată mai mare şi m ijlocie — care să pună în e v i
denţă raportul dintre ritmul creşterii economice şi ritmul
creşterii demografice. Asemenea cicluri pe perioade mari,
inergînd pînă la 100 ani, au fost determinate pentru ţările
dezvoltate din occidentul Europei şi America de Nord de
unii economişti, printre care economistul american S. Kuznets. Ele sîntcu atît mai necesare cu cit este d ificil — pen
tru condiţiile contemporane — de a pune în lumină
relaţia cauzală dintre economie şi populaţie şi ca atare,
ele ne facilitează imaginea unei proporţionalităţi în dezvol
tarea acestor două elemente fundamentale ale societăţii.
Pentru dobîndirea unui spor de cunoaştere, aceste cicluri
trebuie calculate şi pe perioade mai mici — de pildă, cin
cinale — , avîncl în vedere ritmul rapid al schimbărilor
economice, care afectează şi structura socioeconomiiă a
populaţiei (mai puţin ritmul de creştere a populaţiei şi
structura demografică a acesteia).
Schimbările de structură ale populaţiei se cer investi
gate multilateral şi aprofundat în ce priveşte consecin
ţele demografice, sociale, economice, sanitare cu ajutorul
modelelor populaţiei stabile şi quasi-stabile. Asociindu-sc
1% K . M a rx
F . Enoels. Opere,
Bucurefti, 196t>, p. 363.
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diferite variante pe baza tabelelor de mortalitate, aceasta
populaţie stabilă ar trebui să „simuleze“ comportamentul
populaţiei reale, punînd în lumină diferitele consecinţe
şi implicaţii ale îmbătrînirii sau întineririi populaţiei,
efectele modificării ritmurilor de creştere ale populaţiei,
consecinţele economice ale unor tendinţe de evoluţie spre
starea staţionară. Asemenea modele ar fi utile dacă s-ar
elabora astfel îneît sa întrunească cele mai variate ipo
teze ale fertilităţii, mortalităţii şi structurii pe vîrste.
Strîns legate de modelele populaţiei stabile si quasistabile sînt proiectările demografice, pe perioade mergînd
pînă la 100 de ani al căror număr şi varietate ar trebui
să fie foarte mare pentru a „simula“ comportamentul
populaţiei concrete. Modelele populaţiei stabile şi proiec
tările demografice ar fi elementele cele mai importante în
elaborarea şi fundamentarea unei politici demografice pe
termen lung.
Pentru studierea şi proiectarea proceselor de mobili
tate teritorială, profesională şi socială care se desfăşoară
în ţara noastră au o deosebită însemnătate şi modelele
matriciale, Asemenea modele sînt necesare pentru studiul
migraţiei interne a populaţiei, al trecerilor din populaţie
inactivă în populaţie activă şi dintr-o profesiune în alta,
al trecerilor populaţiei şcolare dintr-un grad sau formă
de învăţămînt în altele. în acelaşi sens sînt necesare şi
modelele de analiză faotorială pe întreaga ţară si sub ra
port teritorial.
Faţă de actualitatea şi importanţa cercetărilor demo
grafice, faţă de dimensiunea impresionantă a problemei
populaţiei în lumea contemporană şi în fiecare ţară in
parte preocupările pentru aspectul teoretic al problemei
populaţiei, integrarea variabilelor demografice în creş
terea economică, sînt încă insuficiente, in multe cazuri
acestea se reduc doar la unele consideraţii generale despre
legea populaţiei în socialism. în acest sens ni se parc că
nu e lipsit de interes să vedem modul în care această
problemă figurează în manualele de economie politică şi
materialism istoric.
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Astfel, într-un manual relativ recent de economie
politică19, deşi se vorbeşte despre reproducţia lărgită a
forţei de muncă, optimizarea proporţiilor, dezvoltarea
complexă şi echilibrată a economiei naţionale, problema
populaţiei expusă în cadrul capitolului „Acumularea şi
consumul“ se reduce doar la formularea legii populaţiei:
„Legea populaţiei caracteristică modului de producţie
socialist constă în aceea că, odată cu înfăptuirea acumu
lării are loc atragerea în producţia socială a întregii popu
laţii capabile de muncă şi inexistenţa şomajului, u tili
zarea deplină şi eficientă a forţei de muncă în toate
sectoarele de activitate, reducerea m ortalităţii, creşterea
natalităţii, dezvoltarea fizică şi intelectuală a membrilor
societăţii, creşterea duratei medii de viaţă“ (p. 416). Mai
departe se spune că cerinţele legii populaţiei sînt în esenţă
aceleaşi pentru oricare ţară socialistă, dar „cunosc în
manifestarea lor anumite particularităţi de la o ţară la
alta, potrivit condiţiilor concrete ale fiecărei ţări, iar
în aceeaşi ţară diferă de la o etapă la alta, în funcţie de
modificările înregistrate de dezvoltarea economiei“ (p. 416).
O asemenea tratare generală generează o serie de nedumeriri.
Creşterea natalităţii este o caracteristică a legii popula
ţiei în socialism? Dezvoltarea economiei reglementează
automat problema populaţiei? Ce fel de modificări ale
economiei determină „particularităţi“ în manifestarea
cerinţelor legii populaţiei în socialism?
Este adevărat, perioada de timp a edificării socialis
mului în ţara noastră este mult prea scurtă pentru a
desprinde legităţi demografice şi a defini trăsăturile legii
populaţiei în socialism. Dar aceasta nu trebuie să fie un
impediment pentru analiza aprofundată a problemelor
demografice din ţara noastră, în raport cu dezvoltarea
economică, a obiectivelor de perspectivă în creşterea
populaţiei.
1# Vezi Ministerul Înaăţamîntului, Academia de studii ecotw
mice. „Economie politică“ , voi. I I . „Economia politică a socialis*
nului“ . Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 19G8.
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Intr-un alt manual, (le materialism istoric20, examinîndu-se rolul mediului geografic şi al factorului demografic
în viaţa socială, se spune: „Politica demografică a statului
nostru urmăreşte îmbunătăţirea continuă a condiţiilor
de viaţă ale oamenilor muncii, asigurarea unei dinamici
a populaţiei corespunzătoare cerinţelor dezvoltării eco
nomiei şi culturii, progresului multilateral al ţării“
(p. 117). Formularea conţine o idee valoroasă, aceea a
unei dinamici a populaţiei care să corespundă dezvoltării
economiei şi culturii etc. şi care ar putea servi ca indicaţie
pentru dezvoltarea teoriei unui optim al populaţiei, dar
rămîne totuşi generală.
Tratarea ştiinţifică, complexă a problemelor demogra
fiei româneşti reclamă o activitate concertată în mai mul
te sectoare: cercetări şi studii concrete ale realităţii demo
grafice româneşti, investigaţii metodologice în vederea
asigurării unor instrumente perfecţionate de metodologie
statistică şi analiză demografică, cercetări de demografie
istorică, punerea în lumină a principalelor regularităţi
şi tendinţe ale fenomenelor demografice, relaţia complexă
a acestora cu procesele social-economice. Numai pe o
asemenea bază vor putea fi întreprinse teoretizări, gene
ralizări şi se pot formula propuneri de politică demografică
a statului nostru. Abordarea interdisciplinară şi multidisciplinară a problemelor demografice este condiţia ele
mentară a eficienţei rezolvării lor.
3. P O P U L A Ţ I A

MODELELE

CREŞTI: KII ECONOMICE
IN SOCIALISM

Analiza domoeconomică modernă, căulînd să identifice
şi să analizeze factorii principali şi influenţa pe care
aceştia o exercită asupra creşterii populaţiei şi economiei,
operează cu un număr mare de variabile economice şi
demografice şi cu sisteme de relaţii şi de interdependenţe
cc se stabilesc între acestea.
Trecerea în revistă a situaţiei demografice mondiale
ne facilitează trecerea de la optica globală asupra eorela20 ,»Materialism istorii-. Manual“ , Editura politic.'i, Hucureţti,
1967.
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:ici domoecomunne la una diferenţială, ca raport între
populaţie şi fundamentul său social.
O analiză eficientă a raportului populaţie-econoniie
trebuie ancorată în teoria modernă a creşterii economice,
a factorilor extensivi şi intensivi ai acesteia. O asemenea
analiză presupune identificarea acţiunii fiecărui factor
care influenţează într-un fel sau altul acest raport. Acest
lucru este valabil îndeosebi pentru ţările socialiste, în
care eforturile pe linia dezvoltării economice — industria
lizare, investiţii, eforturi educaţionale — imprimă ritmuri
deosebit de rapide ale creşterii economice, cu implicaţii
demografice evidente.
Teoria creşterii economice. Deşi termenul de creştere
economică s-a încetăţenit în ultimele două decenii în
literatura economică occidentală, eăpătînd o circulaţie
universală, problema creşterii economice, înlr-o manieră
explicită, nu a fost abordată în literatura noastră decît în
ultim ii ani. Acest fapt este cu atît mai paradoxal, cu cît
economia socialistă, a cărei dezvoltare se realizează pe
baza reproducţiei socialiste lărgite, este prin excelenţă de
lip dinamic21.
Această trăsătură este deosebit de pregnantă pentru
economia ţării noastre, pentru care definitorii au fost şi sînt
ritmurile înalte şi proporţiile armonioase în dezvoltarea ei.
..Una din cele mai importante trăsături caracteristice ale
viitorului cincinal — arăta tovarăşul Nicolae Ccauşescu —
e«te asigurarea în continuare a unui înalt ritm de creştere
economica .
Precizarea conceptelor, a tehnicilor cantitative, a
modelării matematice a creşterii economice dobîndeşte o
importanţa deosebită, în special în contextul perfecţionării
metodelor de conducere şi de planificare a economiei
naţionale.
Vezi \
\nn achats
ac^st sens l
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In linii generale, în ciuda unor diferenţe de nuanţa,
teoreticienii creşterii economice* o concep, în general,
ca pe o creştere de lungă durată, sistematică, a produsului
intern brut sau a venitului naţional pe o persoană, ca o
tendinţă fermă. Aceasta implică şi un ritm relativ înalt
şi constant, precum şi echilibru dinamic într-o relaţie
optimă, atribute definitorii pentru economia socialistă. La
definiţia de mai sus, unii economişti adaugă şi caracte
ristica schimbărilor de structură atît în economie, cît si
in ce priveşte populaţia.
Creşterea economică este socotită mai ales un ..concept
cantitativ“ , ceea ce presupune specificarea şi delimitarea
variabilelor exogene de cele endogene, examinarea fazei
de creştere economică în funcţie de acţiunea factorilor
extensivi, semiintensivi şi intensivi, determinarea ritmului
şi a mărimii lui, stabilirea modelului creşterii şi a ecua
ţiilor acestuia şi, desigur, problema de simulare a mode
lului, de optimizare a lui.
Ca factori ai creşterii sint socotiţi: forţa de muncă
(populaţia activă, ritmul de creştere şi structura acesteia)
şi capitalul (stocul de capital si investiţii), la care se
asociază cu o însemnătate crescîndă capacitatea tehnică
şi organizatorică (progresul tehnic, productivitatea muncii,
„factorul rezidual“ , prin care se înţelege influenţa sporirii
cunoştinţelor şi a calificării, într-un cuvînt a „capitalului
intelectual“ ).
Modelele, tehnicile şi procedeele creşterii economice
sint pe deplin adaptabile la condiţiile economiei socialiste,
la tezele generale ale reproducţiei socialiste lărgite. Astfel,
după E m . Dobrescu, „reproducţia lărgită este sinonimă
cu creşterea producţiei, respectiv a venitului naţional.
Această determinare este suficientă în măsura în care
reproducţia se pune în legătură cu forţa economică a unei
ţări sau alteia într-o perioadă sau alta. lia devine însă
insuficientă în măsura în care reproducţia se raportează
la unul dintre aspectele importante ale nivelului dezvoltării
* Jioy F J f a r r o d , Jart i i n b f r " r n , /.'./> Homar, J ¡{.flirt;*,
\V AV .linslaw, P. 1, Samttrlson,
Mrolas Knhlor, Unitei t Solmv,
Simon Kuznets, Joatt Jfobinsart* Hoinar F r ^ r h t U . l.miitirf, H 1
f,e**is9 François Perron r *i a i * ; ».
V.TREBICI

4*

V L A D IM IR

T R E B IC I

economice, producţia şi venitul naţional pe locuitor...
După părerea noastră, reproducţia lărgită trebuie rapor
tată nu numai la forţa economică, ci şi la aspectul men
ţionat al nivelului dezvoltării economice. în acest al
doilea sens, care îl completează pe cel folosit în mod curent,
reproducţia lărgită poate fi definită ca reproducţia care
asigură creşterea producţiei (venitului naţional) pe lo
cuitor“ 23.
1.
Trăistaru este de părere că „categoria de creştere
economică poate reflecta progresul economic p riv it sub
aspectele sale cantitative“ 24. în acest context, creşterea
economică apare ca o latură a progresului economic şi a
dezvoltării economice.
După T . Schatleles25, creşterea economică în capitalism
se defineşte astfel: „Prin creşterea economică înţelegem
reproducţia lărgită de durată prin învingerea şi depăşirea
dificultăţilor (într-un fel sau altul) care stau în faţa ei“ .
Şi mai departe: „...Teoria marxistă a reproducţiei lărgite...
plus aceea a crizelor constituie la un loc o teorie a creş
terii pentru economia capitalistă, iar schemele de repro
ducţie sînt unul dintre modelele posibile ale acestei
teorii“ . După I . Anghel, obiectul teoriilor burgheze ale
creşterii economice este „studierea condiţiilor reproducţiei
lărgite a capitalului social total din punctul de vedere al
factorilor care determină creşterea venitului naţional şi
din cel al efectelor creşterii venitului naţional asupra
raportului dintre producţie şi consum“ 23.
Un punct de vedere instructiv în această discuţie teo
retică l-a formulat M . Levente. „Baza studiului creşterii
economice în socialism — spune el — nu o poate constitui
4

4

A

«

4

4

_

A

*

A

>

A

Em ilian Dobrescu. „R itm u l creşterii economice“ , Kdilura
politică, Bucureşti, 1%8, p. 3'» —35
14 J * Trăistaru. „Creşterea economică şi modelarea ci în socia
lism“ , în „Revista de statistică“ , 1968, nr. 8, p. lf> şi urm.
darea creşterii economice. Studiu
metodologic11, Kditura Academici, Bucureşti, 1968, p. 18.
- la u r ii Ş> modele ale creşterii economice.
1 "utrihuţu critice“ , Kditura politică, Bucureşti', 1966, p. 26.
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economice se limitează la un domeniu mai restrîns de
cercetare, axîndu-se în mod precumpănitor asupra pro
ducţiei şi tratînd celelalte momente ale reproducţiei prin
prisma procesului de producţie şi subordonat acestuia.
Teoria creşterii economice poate fi considerată ea o teorie
a creşterii venitului naţional“ 27.
Elementele noi ce se adaugă în ultimii ani «acestei
teorii ţin de cuantificarea creşterii economice, de mode
larea ei şi, mai ales, de optimizarea ritmurilor de creştere
şi a principalelor corelaţii, de tratarea eibernet¡că a
economiei naţionale, domeniu în care un merit deosebit
îi revine prof. Manea Mănescu, cu al său model eibernet ie
al economiei naţionale28.
Existenţa unei balanţe a legăturilor dintre ramuri
asigură informaţii importante pentru modelarea şi analiza
creşterii economice.
Ţinînd seama de toate acestea, încercăm în cele ce
urmează să dăm o definiţie mai cuprinzătoare, după părerea
noastră, a creşterii economice în socialism care să ţină
seama şi de populaţie. Ea ar putea fi formulata aproximativ
astfel: creşterea economică în socialism este creşterea venitului
naţional pe locuitor în condiţiile creşterii numărului popu
laţiei ca tendinţă fermă şi de lungă duratăta utilizării depline
a resurselor de muncă, creştere însoţită, în primele faze, de
schimbări în structura economiei naţionale şi a populaţiei.
Baza teoriei creşterii economiei în socialism o constituie
tezele reproducţiei socialiste lărgite t
Credem că în formularea acestei definiţii este absolut
necesară sublinierea creşterii numărului populaţiei totale
şi a utilizării forţei de muncă ca elemente ale creşterii
economice în socialism. După eum modelul economici
staţionare este incompatibil cu socialismul, tot aşa modelul
unei populaţii staţionare [r ---- 0) sau al unei populaţii
27 Vezi „T e o rii ?i modele al« m u ierii «con.unice în socialtMn'\
lucrările colocviului din iunie 1%!>, lălilura Acadeiimn, IfucurcţLi,
1070, p.

14-15.

*• Manea Mânenrn. „preocupări eu privire Ia tehnici* »le olahora re a modelelor cibernetice în economic", în „Stu diaţi cerce
tări do calcul ccomunic şi cibernetică economică“ , 1%7, nr. 2.
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in regres (r < 0 ) ni se pare incompatibil cu esenţa socialis
m u lu i şi cu obiectivele creşterii economice.
In teoria creşterii economice şi în modelele acesteia,
populaţia va apărea în principal sub forma a două varia
b ile : populaţia totală (P t) şi populaţia activă (P a), con
siderată aproxim ativ egală cu populaţia ocupată şi cu
forţa de muncă.
M odelele creşterii economice şi variabilele demogra
fic e . în lin ii generale, un model al creşterii economice poale
fi reprezentat ca o funcţie globală de producţie de tip
Cobb-Douglas în forma sa simplă:
Y = f (A 'a IA )
sau
Y = f ( A , K * L »),
în care
Y
K
L
A
a

P

este volumul venitului naţional sau al produ
sului naţional brut,
— stocul de capital,
— cantitatea de muncă utilizată,
— factorul rezidual (progres tehnic, „stoc de
învăţămînt“ etc.),
— elasticitatea variaţiei producţiei venitului
naţional în raport, cu variaţia stocului de
capital,
— elasticitatea variaţiei producţiei venitului
naţional în raport cu variaţia cantităţii
de muncă (forţa de muncă).

O observaţie preliminară s-ar referi la faptul că o func
ţie de producţie de acest tip este incomparabil mai cuprin
zătoare decît funcţia de^producţie pe care o folosim curent
în analizele noaslre:

în care T este cautitalea de muncă utilizată (populaţia
ocupată în sfera producţiei materiale ele.), iar
wt —productivitatea muncii sociale.
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Existenţa în modelele creşterii economice a „elasticităţilor“ , a „factorului rezidual“ şi a conceptelor marginaliste (alături de conceptele medii clasice) conferă
acestora mari posibilităţi de analiză şi de caracterizare.
Funcţia globală de producţie de tipul Cobb-Douglas
(în forma transformată) se prezintă operaţional astfel:
av
i t
ak
a’
— - — + a K + (!- «) —
şi exprimă ritmul de creştere al producţiei în funcţie de
ritmul de creştere al factorilor. Elasticitatea (3 poate fi
considerată convenţională ca fiind (1 — a).
După cum se vede, într-un asemenea model populaţia
apare numai ca populaţie activă (forţa de muncă).
Care sînt modalităţile de a include şi populaţia totală
într-un asemenea model şi care este caracterul acestor
două variabile: populaţia activă şi populaţia totală?
Credem că populaţia totală poate fi inclusă în model
sub forma unui ritm de creştere (1 + r)f pentru a fi pusă
în relaţie cu creşterea venitului naţional, rata acumulării
şi raportul fonduri-producţie. Acest ritm poate fi de formă
exponenţială:
P t+l = P t e™r,
în care:
e este baza logaritmilor neperieni,
r — ritmul mediu anual de creştere a populaţiei,
rn — numărul de ani ai perioadei analizate.
Luarea în considerare a populaţiei ca variabilă în model
este justificată, după părerea noaslră, în cazurile cînd
ritmul de creştere este ridicat şi poate afecta sensibil
raportul dintre investiţiile demografice şi cele economice
şi cînd ritmul de creştere a venitului naţional este apropiat
de cel al populaţiei. De aceea pentru ţările în curs de dez
voltare, unde ritmurile de creştere a populaţiei sînt înalte,
populaţia totală şi mai ales ritmul ei de creştere se includ
în mod obişnuit în model.
Populaţia totală este considerată ca variabilă exogeuă,
din afara sistemului, şi, în general, este greu de demon49
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strat măsura în care un ritm mai înalt de creştere a popu
la ţiei este rezultatul creşterii economice sau invers*. în
schimb, numărul şi ritm ul populaţiei active constituie
atît o variabilă exogenă, cît şi una endogenă, în funcţie de
opt ică.
O succintă trecere în revistă a unor modele ale creşterii
economice este utilă. N otaţiile, aşa cum au fost folosite
ele de J.M. Keynes şi, m airecent, de R. Harrod, E. Domar,
J. Hicks şi a lţii, fiind derivate din limba engleză, au urmă
toarele semnificaţii:
K
L
S
Q sau Y

—
—
—
—

stocul de capital (C a p ita l) ;
cantitatea de muncă utilizată ( Labour) ;
acumulare, economii ( Savings) ;
volumul venitului naţional (produs naţional
brut) sau orice volum fizic al producţiei, în
locuit în terminologia franceză cu B ( revenu) .

*%

In mod corespunzător avem:
K
k = - ---- coeficientul capitalului,
s—

s
—
Y

=

V
—
c
----- - — rata
Y

c = — = ------ — __
V

acumulării,

raia

(proporţia)

consumului,

Y

de unde
c — 1—
$ = l — c,
C

+ 8 —

1.

De mare importanţă mai sînl variabilele
I

Y

raportul „muncă-produs“ ,

• Noţiunea de variabilă exogenă ţi endogenă este considerată
aproximativ aceeaşi cu noţiunea de variabilă independentă şi de
pendentă.
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O
Y
<1— — sau — —
L
I*

raportul „produs-muncă“ sau productivitatea muncii,

K

x — ——

raportul „capital-muncă“ (înzestrarea mum ii
cu capital fix).

\alorilor medii le corespund valori marginale, al căror
rol este mare în analiza economică în special pentru carac
terizarea eficienţei şi a posibilităţilor de substituire între
factori.
De pildă, valoarea medie x =
loarea

marginală

x' =

arc corespondent va-

dK
d /,

Dintre modelele creşterii economice de mare circulaţie,
vom examina în primul riad cele ale lui R.F. Harrud şi
li.M . Solow, ale căror elemente principale le vom prezenta
în continuare29.
Pentru R.F. Ilarrod30, populaţia nu este o variabilă
endogenă, ci una exogenă, punct de vedere împărtăşit şi
de alţi teoreticieni ai creşterii economice. în procesul
creşterii economice se formează o scrie de iuterrelaţii între
trei elemente fundamentale: populaţia, producţia nhu veni
tul pe o persoană şi cantitatea de capital disponibil.
Dacă se face abstracţie de „productivitatea investiţiilor“ ,
analiza trebuie să aibă în vedere doi factori ai creşterii:
populaţia şi progresul tehnic. Pentru a identifica influenţa
pe care o exercită fiecare factor în parte, este convenabila
analiza în două variante. Prima: populaţia creşte, prugrem I
tehnic ram ine neschimbat; n doua: populaţia este staţio
nară, iar progresul tehnic creşte.
Notaţiile folosite sînt următoarele:
V, — venitul naţional în perioada /;
K t — stocul de capital existent la îueoputul perioadei /;
După H e n r i S e r n p i . „Kxpantfion
t ¡»grrncnt“ , Kditions Cuia«, Paris, 1064.

el

uivet-

*° Principalele sale teorii slut expune în lucrarea . Towartl* a
i>yniimic Economic*“ MacmiMan, Londra, 1040.
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(‘conomiile (acumularea) în perioada l ;
in vestiţiile efectuate în cursul perioadei;
coeficientul capitalului*;
variabila demografică;

k — ~ — coeficientul capitalului;
K t — k Y t — cantitatea de capital.
A

In prima varianta, creşterea populaţiei reprezmiă <>
creştere geometrică, în tim p ce cunoştinţele tehnice rărnîn
neschimbate, ca şi productivitatea investiţiilor. In aceste
con d iţii, partea din venit alocată creşterii trebuie să fie
egală cu creşterea populaţiei în decursul perioadei, înmul
ţită cu coeficientul capitalului.
Considerînd că populaţia la momentul l + l este
xt + 1 = x t vmT,
vorn avea
K t + 1 = K t e wr = Ä V,en,r,
de unde
St —

— A*,

S t ^ k Y i (emr

1),

u n d e ^ este similar cu rata acumulării.
* Conceptul de coeficient al capitalului a fost formulat pen
tru prima dată de Jioy F.Harrod aproxim ativ în acelaşi tim p
\19V/) cînd Ew&y />. Î)o/nar formula conceptul de ^productivi
tate a investiţiilor11. în literatura economică socialistă se folo
seşte de multă vreme expresia de raport „fonduri fix e : ven it na
ţional {producţie)“ şi inversul său „producţie la 1 000 lei fonduri
fixe“ , concept bine cunoscut pentru aprecierea eficienţei fondu
rilor fixe. Prima expresie a dus la ..necesar de fonduri fixe pe u ni
tatea de produs**, prin analogie cu „necesarul de muncă pe unita
tea de produs“ .
Intrucît categoria de „capital** este incompatibilă cu econo
mia socialistă, expresia de „coeficient al capitalului** este folosită
numai aici iar în continuare utilizăm expresia de „coeficient al
fondurilor“ .
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Dacă în cursul unei perioade populaţia creşte cu 1% Ş*
coeficientul capitalului este egal cu 4, acumularea necesară
pentru a asigura această creştere va fi de 4% din venitul
societăţii.
în a doua variantă, in care populaţia este staţionară,
iar progresul tehnic este în creştere, capitalul necesar va
reprezenta o fracţiune constantă din venit egală ou sporul
venitului (sau producţiei), pecare-1 notăm cu
- y t în
f iecare perioadă, cons iderat ca o fracţ iune d iu venitu l total:
-~ Yt f
Yt
înmulţit cu coeficientul capitalului:

în cazul cînd se consideră că sporirea venitului este
efectul combinat al creşterii demografice şi al introducerii
progresului tehnic, atunci situaţia se modifică. Notiud cu
a procentul creşterii populaţiei şi cu b procentul creşterii
venitului, vom avea
ss = k a,
s3 — k b.
Urmează să-l determinăm po î 3. Pentru aceasta trebuie
să avem în vedere că Y j+1 a crescut sub efectul combinat
al lu i a şi b:
V(+1 = (1 + a ) (1 + b) Y t,
<le unde
A',+I
—kYt (1 + a ) (1 + b ) ,
A( ~ A <+1— A/ — k ) ţ A*V t,
St = k Y t [i.I + o ) (i + A )] - 1
şi mai departe,
»Sg! = k (<t + h -f

Agi = Slt "f* A2| + ( A, j -f-.S‘21) ^ •
Aceasta înseamnă că partea din venit ce se economiseşte
pentru a face faţă simultan creşterii populaţiei şi creşterii
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venitului şi care se poate realiza printr-o mai bună adaptare
a structurilor productive va fi egală cu suma fracţiunilor
economisite din venit pentru a face faţă nevoilor de capital
reclamate de ambele creşteri. Sim plificat, aceasta se pre
zintă astfel:
S31 = $it +
Variaţia acestor factori în diferite sensuri şi cu diferite
intensităţi influenţează ritmul creşterii economice. Este
semnificativă recunoaşterea pe care o face R. Harrod în
legătură cu rolul variabilei demografice: „Cu greu se poate
nega faptul că creşterea populaţiei nu ar fi o cauză impor
tantă, poate cea mai importantă, a necesarului de investiţii
nete noi; datorită rolului crucial pe care-1 joacă acest
concept în teoriile moderne ale folosirii forţei de muncă
şi ale ciclului, este surprinzător că problema demografică
a fost într-atît de neglijată. Din cele două cauze care duc
la o creştere a venitului, creşterea populaţiei active şi
creşterea producţiei pe o persoană din populaţia activă,
prima este aceea care în modul cel mai sigur generează o
cerere de noi investiţii“ 31. în economiile dezvoltate, creş
terea populaţiei va determina o creştere a volumului veni
tului naţional şi al investiţiilor adiţionale.
Teoria şi modelul lui R .M . Solow32 se deosebesc de cele
ale lui Harrod prin aceea că el porneşte de la o funcţie de
producţie de tip foarte general şi arată cum se repercutează
variaţiile raportului capital-inuncă asupra ritmului de
creştere.
Investiţia netă este ritmul de creştere a cantităţii de
capital: — . De aici urmează relaţiile de inai jos:

Y — F (K , L ).
** Jioif Harrod. „Investissement et population“ , în „ifevuu
économique", nr. 5, 1955, p. 357, citai de I I . Sempi. Op. cit.,
p. 204 —205.
** Expuse în special în studiul „ A Contribution to the Theory
of Economic Growth“ , publicat în „Quarterly Journal of Econo
mics“ , februarie 1956, p. 65—94.
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înlocuind pe Veu F (K , L ) yvom avea
dK
dt

= sF (K , L ).

Consideram că creşterea forţei de muncă rezultind din
creşterea exogenă a populaţiei are loc cu un ritm con
stant n:
L ( t ) = L 0 ent.
Dacă se admite că a fost asigurată utilizarea completă
a forţei de muncă, indicele de utilizare a forţei de muncă
poate fi identificat cu oferta de muncă, iar relaţia —
1
di
devine
dK

= sF ( r , 1) — tir,

i\t

•care exprimă produsul total obţinut pe unitate de muncă
în cazul unor dotări variabile de capital.
Din punctul de vedere al analizei demoeconomice, i
se reproşează modelului luiSoloweă, deşi este mai general
şi utilizează funcţiile de producţie, el nu operează cu o
variabilă demografică specificată, procedînd în mod global.
Merită menţionată construcţia economistului francez
L. Sioleru^, Funcţia de la care porneşte el este de asemenea
o funcţie dc tip Cobb-Douglas:
I

y « AL*Kl~*%
de unde
s
ï

S

<i Y

<U

)

-1

,

dl. ,
L

,d/\
A

care exprimă ritmul de creştere a producţiei în funcţie de
ritmul de creştere a factorilor. Jn formula de mai sus,—

*13

V
\
ï

33 A. Stofaru. „L'équilibre et Ia croissance économique*. Prmcipos do macroeconomie“ , Punod, Paris, 1967.
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este termenul rezidual. Cît priveşte factorul muncă, Sto
len» propune doi indici:
1) indice al cantităţii forţei de muncă:
a) populaţia activă (populaţia totală, populaţia activă,
piramida vîrstelor, structura pe sexe, variaţia indicilor de
activitate);
b) durata muncii;
2) indice al calităţii forţei de muncă:
a) indice de vîrstă
b) indice al nivelului de instruire
c) indice calitativ.
Un sistem dezvoltat de variabile demografice şi econo
mice, ca şi modele complexe ale relaţiilor dintre aceste
variabile, prezintă J. J. Spengler3i. După părerea sa,
între variabilele economice şi cele demografice există mai
curînd relaţii de dependenţă reciprocă decît relaţii cauzale
unilaterale şi că influenţa reciprocă se exercită în cadrul
unui interval mare de timp.
După J.J. Spengler, variabilele demografice sînt:
M — mortalitatea (generală sau specifică pe v îrs te );
F — fertilitatea (generală sau specifică pe vîrste);
r — sporul natural;
M d — mortalitatea specifică pe grupe (diferenţele de mor
talitate pe grupe);
F d — fertilitatea specifică pe grupe (diferenţele de ferti
litate pe grupe):
e — emigraţia;
i — imigraţia;
n — migraţiunea internaţională netă;
m — migraţiunea internă;
m{j — migraţiunea internă specifică pe grupe;
T — populaţia lotală sau densitatea populaţiei;
T $ — distribuţia teritorială a populaţiei totale;
R — ritmul (rata) de creştere a populaţiei totale;
Ca — structura populaţiei pe vîrste;
M Reproducem după Joseph J. Spengler. „Economics and
Demography“ , in „The Study of Population. An Inventory and
Appraisal“ , ed. Ph. Hauser şi Olis Dudley Duncan, The Univer
sity of Chicago Press, Chicago-London-Toronto, p. 791-831. Tot
aici se gâseste şi o bibliografie a problemei.
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Cs — structura populaţiei pe sexe;
Cq — structura calitativă a populaţiei (de exemplu din
punct de vedere genetic, educaţional);
c gs — structura calitativă a unui component al populaţiei
totale (de exemplu o grupă de ocupaţie, populaţia
unei regiuni);
Variabilele economice cuprind:
y — produsul naţional net sau venitul naţional;
v — produsul naţional net sau venitul naţional pe o
persoană (per capita) ;
K — capitalul total existent;
k — capital sau avuţie pe o persoană (per capita)-,
1 — suprafaţa sau alte resurse revenind pe o persoană;
— indicii internaţionali ai comerţului;
t
D — distribuţia funcţională a venitului în salarii, do
lj îndă etc.;
D U — repartiţia venitului între persoanele care compun
populaţia;
E — indice al gradului de utilizare a forţei de muncă;
S — volumul anual al acumulării;
I — volumul anual al investiţiilor;
c — consumul;
— structura calitativă a consumului;
h — structura calitativă a investiţiilor;
o . — structura populaţiei pe ocupaţii.
La rîndul lor, variabilele demografice se împart în
două categorii: primele ale căror modificări afectează ime
diat unele dintre variabilele economice; secundele ale
căror schimbări nu afectează imediat si semnificativ pe
cele economice.
Prima categorie cuprinde: ritmul de creştere a popu
laţiei totale ( R ), populaţia totală sau densitatea populaţiei
(T), distribuţia teritorială a populaţiei totale ( Td), struc
tura populaţiei pe vîrste (Ca), structura populaţiei pe sexe
(C 8), structura calitativă a populaţiei (Cq) şi, eventual,
structura calitativă pe componente ale populaţiei (C9t).
Ele sînt variabile demografice secundare. Cea de-a doua
calegorie de variabile demografice cuprinde: mortalitatea
(M) , fertilitatea (F ), mortalitatea specifică (iV/d), fertilitatea
specifică ( Fd), emigraţia (e), imigraţia (i), migraţiunea
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internă (m) şi migraţiunea specifică (m<Z). Acestea sînt
variabile demografice primare. Variabilele sporul natural
(r) şi migraţiunea internaţională netă (n) sînt variabile
secundare, dar ele sînt incluse în ritm ul de creştere a popu
laţiei {R).
J.J. Spengler consideră că ar mai fi necesară o grupare
a variabilelor demografice după „sensibilitatea“ lor faţă
de schimbările economice. Cele mai „sensibile“ sînt:
emigraţia, migraţiunea, migraţiunea internă şi migraţiunea
internă specifică; cele mai puţin „sensibile“ la variaţiile
economice sînt mortalitatea, fertilitatea specifică şi morta
litatea specifică.
fA
Trebuie reproşat sistemului lui J. J. Spengler că ope
rează cu un număr prea mare de variabile, ceea ce consti- i
tuie un mare impediment.
Consideraţii interesante în legătură cu raportul din- j
tre creşterea demografică şi cea economică sînt cuprinse
într-un studiu al lui Harvey LeibensteinZo.
*
După el, există o categorie de variabile care, nefiind .
economice, exercită totuşi o influenţă asupra celor econo- ■’
mice. Aşa, de pildă, îmbunătăţirea alim entaţiei poate ţ
avea o influenţă pozitivă asupra stării sanitare şi, ca i
atare, asupra vigorii fizice a forţei de muncă, după cum
progresele învăţămîntului pot să îmbunătăţească calitatea
forţei de muncă. În ce priveşte efectele creşterii demogra- £
fice, ele se manifestă pe două planuri: efectul ritmului de creştere a populaţiei, luat ca atare, şi efectul schimbării structurii pe vîrste. Leibenstein subliniază faptul că per- ,
soanele abia încadrate diferă sensibil din punct de vedere '
calitativ în raport cu cele pe care le înlocuiesc: calitatea
forţei de munca se modifică în funcţie de creşterea popu- ;
laţiei şi de progresele învăţăm întului. Cei doi factori
principali ai creşterii economice sînt: a) aptitudinea de
muncă a populaţiei si b) comportamentul populaţiei
economice active. Prin aptitudine de muncă se înţelege
starea sanitară a lucrătorului, forţa sa fizică şi compe1S/J. l.eihenstein. „L e s effets de la croissance démographique sur les facteurs «nou économiques» de la croissance économique", £
în ..Congrès mondial de la population. 1965“ , vol. I V , N ew York!

I960*
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tenţa tehnică, în timp ce comportamentul populaţiei
» d iv e este determinat de tradiţii sociale, religioase,
cu li ura le şi politice. Analizînd efectele creşterii demogra
fice în ipoteza unei structuri stabile pe vîrste a populaţiei,
Leibenstein ajunge la concluzia că schimbarea calitativă
este influenţată de creşterea indicilor şi a duratei de şco
larizare. Să presupunem că durata medie a vieţii active
este de 50 de ani. Intr-o populaţie staţionară cu structură
stabilă pe vîrste, 2% din efective sînl înlocuite în fiecare
an cu 2% . Considerînd că noii intraţi diferă calitativ
de predecesorii lor, peste 25 de ani populaţia va fi repar
tizată exact în două jumătăţi între vechi şi noi, 50% fiind
instruiţi, iar 50% neinstruiţi. Dacă însă populaţia creste
cu 2% anual, iar procentul încadraţilor se ridică la 4,
pesj^e 25 de ani procentul celor şcolarizaţi va fi de circa
70, în timp ce proporţia celor neşcolarizaţi va reprezenta
30%. Acelaşi raţionament este valabil penlru amelio
rarea fiziologică a forţei de muncă. Creşterea demografică
şi schimbările care au loc în structura pe vîrste măresc
dimensiunile familiei. în general sc constată următoarele
consecinţe: a) creşte numărul de copii într-o familie, creîndu-sc posibilităţi mai bune de educaţie; b) creşte popu
laţia tînără şi sporesc posibilităţile de a se slabili legă
turi între copii de aceeaşi vîrstă; c) familiile mai tinere
au în fruntea lor părinţi mai tineri care au mai puţine
cunoştinţe şi pot transmite mai puţină experienţă copiilor
lor.
Examinarea diferitelor modele ale creşterii economice
ne duce la constatarea că pentru ţările dezvoltate, datorilă
ritmului relativ redus de creştere a populaţiei, variabila
principală este populaţia activă (forţa de muncă) cu diver
sele ei caracteristici, ceea ce reclamă folosirea unor func
ţii transformate de producţie, de tipul86
Qi =

K (*'t *t)a3
* •V
8

38 Jactf'tes Leroillon. „AiiaJvae
Cnja^, Paris, p. 73 si urm.

matrut*cononiî<{Ur‘,î JKtlitiujis

V.TREBICI

59

VLAD IM IR TREBICI

în care
Q,

— producţia în perioada /,
= E t — îmbunătăţirea compoziţiei populaţiei
active,
J t — elementele noi ale capitalului,
A\ — factorul rezidual (creşterea datorată pro
gresului
tehnic etc.).
O
'
Pentru ţările în curs de dezvoltare care înregistrează
un ritm ridicat de creştere a populaţiei şi care au probleme
dificile de realizare a acumulării pentru demararea eco
nomică, modelul trebuie să cuprindă neapărat ca varia
bilă ritmul de creştere a populaţiei totale37.
Investiţii demografice şi investiţii economice. Creş
terea demografică implică necesitatea unor cheltuieli pe
care societatea trebuie să le facă pentru a asigura condi
ţiile respective sporului populaţiei**. Analogia cu situa
ţia dintr-o familie în care numărul copiilor sporeşte,
punînd problema unor cheltuieli suplimentare pentru creş
terea şi întreţinerea lor, a sugerat economiştilor şi demo
grafilor, începînd cu W. Petty, o serie de termeni şi de
calcule în legătură cu acest spor. Aşa au apărut noţiunile
de „cost al unui copil“ , „costul formării unui om“ , iar
mai recent „investiţii demografice“ şi „investiţii în om1'.
Expresia care cunoaşte o largă circulaţie este aceea de
investiţii demografice. Formulată, pare-se, pentru prima
oară de A. Sauvy, această noţiune este mai curînd un
concept operaţional decît unul teoretic, util în anumite
calcule, estimaţii, previziuni. Dacă notăm numărul popu
laţiei la două momente succesive cu P t şi Pt+1, atunci va
loarea pozitivă P t+1 — Pt — A P reprezintă sporul popu
laţiei respective pentru care societatea are de făcut chel'7 Vi/i si interesantul model al lui T.éon TabnU. „Démogra
phie et aide au Tiers-Monde“ , I, „Les modèles“ , în ..Population',
23 e année, mai-iunie 1968, nr. 4, p. 509 — 334.
* Do fapt este corba nu numai de sporul populaţiei luai glo
bal, ci şi pe grupe de vîrstă. De asemenea îmbătrînirea populaţiei
sau întinerirea înir o populaţie staţionarii ridică problema investiţiilor demografice.
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tu iei i suplimentare. Asemenea cheltu iei groasa modo,
reprezintă costul creşterii demografice sau „investiţiile
demografice“ . în schimb, cheltuielile pe care le fac fami
lia şi societatea pentru fiecare membru nou al ei din
momentul naşterii şi pînă în momentul în care acesta
ocupă un loc de muncă reprezintă costul formării unui
om; partea referitoare la cheltuielile ocazionate de pregă
tirea pentru o profesiune sau meserie ar putea purta
denumirea de „investiţii în om“ . în ciuda simplităţii
aparente a acestor noţiuni, în practică descifrarea şi deli
mitarea acestor noţiuni prezintă mari dificultăţi. De aceea
vom examina în primul rînd noţiunea de „investiţii demo
grafice“ 38.
Pentru A . Sauvv, investiţiile demografice reprezintă
orice cheltuială făcută de naţiune pentru ca nivelul de
trai al populaţiei să nu scadă ca urmare a creşterii numă
rului ei. Cu alte cuvinte, problema constă în sporirea
productivităţii persoanelor active în «şa fel, încît canti
tăţile pentru consum să crească în aceeaşi proporţie cu
populaţia sau de a pune pe noii angajaţi în situaţia de a
produce bunuri la acelaşi nivel cu cei vechi. Sauvv arată
că numeroşi autori consideră valabil pentru creşterea
populaţiei acelaşi coeficient al capitalului ca şi pentru
creşterea venitului naţional. Aceasta înseamnă cu, dacă
pentru a se spori venitul naţional cu 1% trebuie să se
investească 4% din acesta, atunci pentru ca nivelul de
trai să nu se reducă vor fi necesare 4% din venitul naţio
nal pentru a face faţă unei creşteri a populaţiei cu 1%.
Dacă prin investiţii demografice se înţeleg cheltuielile
pentru a face faţă creşterii populaţiei, prin investiţii eco
nomice se înţeleg investiţiile care au drept scop ridicarea
nivelului de trai. Totuşi, problema nu este de loc simplă,
deoarece creşterea populaţiei nu este o creştere în general,
ci o creştere în raport cu populaţia activă. în acelaşi timp,
creşterea numărului persoanelor vîrstnire pune aproxima
tiv aceleaşi probleme pentru populaţia activă. în legătură*I,
38 După A . Samy. „Theoric gcnrrale de la population", \nl,
I, „Economic et croisaance“ , ed. a IIT-a, P.T\F., Pari», 1963, p.
237 — 238; //. Sempi. „Expansion demographhpip et inveslis**'mcnt“ , Editiona Cujas, Pari», 1904, p. 204 — 272.
V.TREBICI
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cu investiţiile economice şi cele demografice, À. Sauvv
îşi expune mai explicit punctul de vedere într-o altă
lucrare39. Există activităţi economice care se caracteri
zează prin următoarele: a) produc bunuri de consum (de
exemplu producţia alimentară) ; b) permit întreţinerea
utilajului productiv pentru menţinerea în funcţiune sau
compensarea uzurii sale; c) au drept scop modernizarea
acestui utilaj în vederea realizării unei producţii mai ridi
cate într-un viitor apropiat sau mai depărtat. Investiţiile
pentru asemenea activităţi sint economice, în timp ce
investiţiile demografice sînt cele ce au drept scop asigu
rarea pentru locuitorii suplimentari (sporul populaţiei: a
construcţiilor necesare pentru a se menţine cel puţin ace
laşi nivel de trai (locuinţă, şcoli, uzine, suprafeţe de cul
tură etc.). Pentru a măsura costul creşterii trebuie ca la
investiţiile propriu-zise (construcţia de şcoli de pildă) sâ
se adauge costul propriu-zis al creşterii copiilor „supli*
mentori“ , înţelegînd prin aceştia numărul celor care depă
şesc numărul necesar pentru a asigura menţinerea popu
laţiei sau reînnoirea generaţiilor. La o populaţie cu o
natalitate de 17°/00 şi cu o mortalitate de 1I°/00, aproxi
mativ o treime clin copii s-ar putea considera ca fiind
..suplimentari“ . într-o asemenea ipoteză, arată Sauvv,
venitul naţional afectat creşterii s-ar prezenta astfel:
— creşterea în fa m ilie......... ...........................
................
— învăţămtnt, sănătate publică
— investiţii demografice..................................

6%
1,5 o/o
2,5%

T otal

10,0%

7/. Sempé, care s-a ocupat de noţiunea de investiţii
demografice, aduce unele elemente în plus. Investiţia
demografică cuprinde, după el, ansamblul „bunurilor
capitale“ necesare menţinerii nivelului de trai al unei
populaţii care creşte, fn primul rînd, investiţiile domo-;
grafice sînt legate de fenomenele de creştere, care afec
tează toate grupele de vîrstă ce constituie efectivul global*5
1
51 ,1. Sau\'ţf. ,.De MaltlniB à Mao-Tsc-Tounjţ. Le problème
la population dans le monde", Editions De Noël. Paris, 1058. pd
113-11',.
.
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al populaţiei*. în al doilea rînd, investiţiile demografice
rezultă din modificările proporţiilor care exprimă reparti
ţia pe vîrste a populaţiei totale. In aceste condiţii, trece
rea la o structură adultă ar putea solicita importante inves
tiţii demografice.
La evaluarea volumului investiţiilor demografice, arată
H. Sempe, se pun două probleme principale: necesarul de
capital al populaţiei active şi determinarea „costului creş
terii tinerilor suplimentari“ . Creşterea populaţiei active
cere importante investiţii, care sînt cu atît mai mari, cu
cît „intensitatea capitalului“ este mai ridicată şi creşte
rea demografică este mai rapidă. Numeroase studii au
subliniat că necesarul de capital pentru înzestrarea unui
muncitor suplimentar, precum şi eficienţa investiţiilor,
variază în timp şi în spaţiu. în ce priveşte costul formării
tinerilor „suplimentari“ , acesta trebuie să acopere chel
tuielile care permit tuturor fiinţelor umane să ducă o
viaţă fizică şi psihologică minimă, la care se adaugă,
în condiţiile moderne, cheltuielile pentru un minim de
cunoştinţe şi un minim de activităţi recreative (învăţămînt elementar şi minim de activităţi recreative). Cos
turile pentru tinerii „suplimentari“ se exprimă sub formă
de costuri relative, iar unitatea de măsură este anul-muncă.
în acest scop, produsul naţional sau venitul naţional al
unei ţări se împarte la numărul lucrătorilor respectivi**.
După Sauvy, în 1950 „costul formării“ unui tînăr pînă la
vîrsta de 18 ani reprezenta 5% ani-muncă (circa 9 720
de dolari). în aceste condiţii, la un ritm de creştere a
populaţiei tinere de 1%, investiţia demografică ar fî
trebuit să fie de 5,5% din venitul naţional al Franţei.
Pentru anul 1963, calculele lui A. Sauvy arată o creş
tere sensibilă. Capitalul necesar înzestrării unui lucrător
variază de la 1 la 5 ani. în 1963 anul-muncă reprezenta
14 900 de franci. Dacă la costul „capitalului-utilaj" m* Atîl creşterea cft*cti\ului populaţiei timie, cit
n»
populaţiei adulte fi a populaţiei vlrstnîee pot genera in\<?>tiţn
demografice, care sînt. calitativ diferite.
** După metodologia marxistă, indicatorul productivitatea
muncii sociale = venit naţional; numărul populaţiei ocupat- îi»
producţia materială.
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adaugă „costul formării“ omului (instrucţiunea etc.), se
obţine un total de 10—12 ani-muncă (149 000— 179 000 de
francii. Deci un spor al populaţiei de 1% ar absorbi tO
sau 12% din venitul naţional.
Ar fi o greşeală să se creadă că problema investiţiilor
demografice se pune numai pentru ţările care au de făcut
faţă unei importante creşteri demografice, în speţă pentru
ţările în curs de dezvoltare. Schimbările care survin
în structura pe vîrstă a unei populaţii generează şi
ele necesitatea unor investiţii demografice. Ţările in
care se manifestă procese de imbătrînire a populaţiei
înregistrează o creştere a „raportului de dependenţă“*,
dar pe seama populaţiei vîrstnice, nu a celei tinere. Sensul investiţiilor demografice, ca şi dimensiunea lor, se
schimbă, dar societatea este totuşi pusă in situaţia de a
le suporta.
în afară de aceasta, raportul dintre investiţiile demo
grafice şi cele economice ar trebui inclus, după părerea
noastră, în sistemul proporţiilor principale ale economiei
naţionale. Mărimea investiţiilor demografice din ţara
noastră, după calcule aproximative, se ridică la circa
10% din totalul investiţiilor. Problemei trebuie deci să
i se acorde atenţia cuvenită.
Trecerea în revistă a problemelor creşterii economice
şi creşterii demografice în socialism, a aspectelor teoretice
şi metodologice sugerează unele idei în legătură cu pri
menirea aparatului conceptual si metodologic al analizei
macroeconomice, cu trecerea acesteia la forme si la expre
sii mai adecvate.
Prima problemă este aceea a simbolurilor, cărora tre
buie să li »e dea o soluţie unitară, lucru cu atît mai nece
sar, cu cît o bună parte din acest aparat conceptual şi
metodologic se aplică curent în economia politică marxist*
IcninUtă. în acest scop propunem notaţiile de mai jos>
* Poate fi de.'iiut cu aproximaţie ca raport intre populaţia
macU\â «ji cea
r r
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Funcţia globală de producţie este
V sou Q = f { B , F \ T3
în care:
V este venitul naţional,
volumul fizic al produsului social, al ve
nitului naţional, al producţiei unei ra
muri sau al unei întreprinderi,
volumul fondurilor fixe productive,
„factorul rezidual“ ,
elasticitatea variaţiei producţiei venitului
naţional în raport cu variaţia fondurilor
fixe:

elasticitatea variaţiei producţiei venitului
naţional în raport cu variaţia cantităţii de
muncă:

cantitatea de muncă utilizată, exprimată
în numărul populaţiei ocupate iu sfera
productivă într-o ramură sau în numărul
mediu scriptic al salariaţilor, numărul de
om-zile sau om-ore.
tmnvenţional se admite
A = /=

- F„

în care:
-4

reprez intft acu mu larea,

C

—

F t şi jpt x —

fondul de consum,
volu m u l fondurilor f i xe productive

în perioada t şi t 4- I .
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în mod corespunzător avem
a = — — rata acumulării,
V

c*

c = — — proporţia fondului
Vr
venitul naţional,

de

consum

în

de unde:
= 1 -

c

= 1 — a,
c + o = l.
Funcţiei de producţie i se asociază următoarele varia
bile:
F
F
— sau —
I'
Q
O
V

l

raportul producţie/fonduri fixe ca

f

T

fonduri fixe/producţie;

indicator de eficienţă a
fondurilor fixe;

T

t = -7 s a u ----- raportul

muncă

utilizării

utilizată/produs

(consum sau necesar dc muncă pe
unitate de produs);
v
o
i
w = — sau — e=----- productivitatea totală a muncii;
T

T

t

1

m ~ —— raportul îonduri fixe/muncă ca indicator
al înzestrării tehnice a muncii.
Aft
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Din relaţiile de inai sus se pot deduce:
A = a*V,
C = c-y ,
F = f.V ,

Q = q.F,
T = M r,
Q = w .r.

Se mai introduc notaţiile
P

— populaţia totală,

Pa — populaţia activă (uneori identică cu T )y
E

— stocul de învăţămînt (număr de om-ani
de studii de care dispun P şi Pa\y

(1 + r)1 — ritmul mediu de creştere în perioada de
t ani, determinat ca medie geometrică.
Există valori medii şi valori marginale. Dintre acestea
din urmă, o importanţă deosebită are coeficientul marginal
al acumulării, a cărui formulă este
k = —t
r

în care
k este coeficientul marginal al acumulării,
a

—

rata acumulării,

r

—

rata sau ritmul de creştere a venitului
nat ional.
9

Dezvoltate, vom avea
i, — ÎL — 11 • r t ~ v „
k ~~ r ~ V '

V

fit',-li

ceea ce înseamnă: cit
nal pentru un procent
cît h este mai mare,
Dacă se consideră
—

AV

=

1

= _! >

1 , - 1’ “ A l ’

trolmie acumulat din venitul naţio
de creştere a venitului naţional. Cu
cu alît eficienţa este mai redusă.
A — /, atunci

(„productivitatea

in v e s tiţiilo r “ ).
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Există concepte marginale şi pentru celelalte variabile:
coeficientul fondurilor, productivitatea muncii etc. De
asemenea este important de precizat dacă rapoartele
— sau “
Q

V

se iau drept constante sau variabile.

Cîteva precizări teoretice şi metodologice sînt necesare.
1. Variabila F, corespunzătoare lui K (capital), repre
zintă fondurile fiece, după cum K reprezintă capital fix
şi nu capital constant.
2. „Coeficientul capitalului“ („fonduri fixe — produc
ţie“ ) poate fi acceptat ca măsurător al eficienţei în socia
lis m «.
3. Conceptele marginale, în măsura în care nu este
vorba de o teorie economică, pot fi acceptate drept con
cepte operaţionale4
41. Aşa cum la timpul său au fost accep
0
tate şi introduse ca instrumente noţiunile de „elasticitate
a cererii“ , tot aşa vor trebui introduse conceptele rnarginalMc, ca unele care sporesc posibilităţile analizei.
4. în ipoteza că se acceptă „coeficientul capitalului“ ,
numitorul formulei, cînd nu reprezintă venitul naţional,
va trebui să fie un indicator comparabil, degrevat de înre
gistrări repetate (de pildă valoarea adăugată).
5. Idoea unor rapoarte fixe şi variabile pentru deter
minarea progresului tehnic care economiseşte munca sau
fondurile fixe trebuie concretizată în întocmirea izocanlelor.mijloc foarte util pentru analiză şi pentru optimizare.
b. Productivitatea muncii, ca indicator al eficienţei
muncii totale, seva determina şi după metodologia folosită
în prezent, cu singura deosebire eă nu i se va putea atribui
un rol şi un aport pe care munca nu-1 poate justifica dccît
luînd în considerare înzestrarea tehnică cu fonduri fixe.
40 O argumentare convingătoare in acest sens vezi Iu dr.
1- Ariphel. „ ( ‘oeficientul capitalului — un indiralor de eficienţă
economică'4, în „Probleme economice“ , 1970, nr. 10.
41 O aplicaţie semnificativă la C. Moisuc. „Sporirea eficien
ţei acumulărilor — expresie a reproducţiei lărgite intensive“ , în
„Probleme economice“ , 1970, nr. 10. Aici se foloseşte expresia
„coeficient marginal al acumulării“ pe care o utilizăm şi noi în
continuare
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7. Funcţiile de producţie de tip Cobb-Douglas
pot
aplica la nivel macroeconomic si microeconomic4*.
8 . Munca creatoare de produs social şi venit naţional
în condiţiile actualei revoluţii ştiinţifice şi tehnice trebuie
extinsă asupra unor noi activităţi, propunere formulată
în literatura noastră si acceptată de marea majoritate
a economiştilor43.
Introducerea conceptelor operaţionale şi a metodelor
de mai sus lărgeşte mult posibilităţile de analiză. Noţiu
nile se prezintă mai coerent, condiţionîndu-se reciproc.
Ele duc cu necesitate la noţiunea de echilibru dinamic,
ceea ce este mai mult şi mai clar decft „corelaţii4*. Se
creează posibilităţi nemijlocite de legătură cu modelul
balanţei legăturilor dintre ramuri. Noţiunea de elastici
tate şi noţiunile marginale lărgesc evantaiul instrumentelor
de măsurare a eficienţei economice din variate puncte de
vedere.
Primenirea conceptelor şi a instrumentelor de analiză
face parte din acţiunea de modernizare şi de adaptare la
condiţiile create de progresul ştiinţific şi tehnic şi se
înscrie ca un spor de eficienţă a muncii de analiză eco
nomică.*

42
O aplicaţie la nivel microeconomic veri U Ştefan Victor.
„Un calcul do eficienţă a intensificării producţiei vegetate prin
funcţii de producţie” , în „Revista de statistică11 1970. nr 1.
** „Munca socială, creatoare de venit naţional“ , In „Probi#*
mo economice“ , 1970, nr. 7 fi 8.
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în dialogul populaţie-fCdiininic se stabilesc o mulţiltulinr d*> relaţii şi de int erdependenţ«*. a căror «lesi’ ifrare
pn/.mta numeroase dificultati. O temeinică analiză este
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in<‘tii«i«> p rf«*, ţi«>nnt«* d«> analiză demografică, care să înlc
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şi im plicaţiile pe care le generează o anumită evoluţie a
populaţiei, însoţită de schimbările structurale resprcti\e.
Prima abordare a problemelor urni populaţii reţine
două aspecte fundamentale: populaţia >e prezintă ca un
număr existent şi ea o structură complexă. Numărul este
rezultatul unor mişcări de amploare mai mare *au mai re*
dusă în domeniul natalităţii si al mortalităţii Natalita
tea, mortalitatea şi migraţiunea se afla sub continua inci
denţă a unor factori demografici» sociali, economici şi de
altă natură. Structura, la ritului ei. împarte o populaţie jn
numeroase subpopulaţii după cele rnai variate * arad*- f i s 
tici demografice, culturale, sociale şi economice* pr grupe
de virstă, după mediu, în populaţie urbană şi rundă, in
populaţie activă şi inactivă ele.
Cele două categorii demografice fundamentale, numă
rul şi structura populaţiei, se află într-o interdependenţă
dialectică. I u anumit număr ;:l populaţiei şi o anumită
structură a acesteia, de pildă pe sexe si vîrdă, determine
— cacteris parihus — o anumită natalitate, o aminute
intensitate a nupţ ialităţ ii, un anumit nivel al mortalită
ţii, Dacă într-o populaţie predomină grupele de xir^l»
înaintată (populaţia iinbătrinitf: demografii- , înte» ¡mt »
mortalităţii este mai mare, dacă $mip ¡c tiu- r au *> p,M1
dere ridicată ia totalul populaţiei, uupţ dit?*t»a :>* Mn;
plicit, natalitatea se presupun că vor av-a mi iib~* n,:;|
ridicat. î^i, invers, o natalitate scămt^ determină o -clin;:
bare a structurii populaţiei
v ir îe , in a**’ ni -* drrii
ponderii populaţiei tinere si ui ere ten,
■. Iţii "P#>t
ce a populaţiei vîrduiee. (Nuirav-inţe ¡n*rm»î-';t
se pot înregistra şi în strueturr populata i , t •= I' f
menea o mortalitate ridnată !.? i m le
up. i h
? ! ,n
fluenţea/ă structura popiiî: ţ mi py
tâ
iu

c e l e ee u r m e a z ă ,

d e s j j . - |- ti o

\ or p o t - * '?

a p r o f u n d a t t o n t e procesele d;■i».-.¿zrrefI*'v •;
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fieă împreună cu consecinţele social-economice, problemele
pe care le ridică redresarea natalităţii, schimbările struc
turii mortalităţii generale şi creşterea duratei medii de
viaţă. Vor fi examinate detaliat problemele populaţiei
active, ale schimbărilor sale structurale, ale repartizării
teritoriale a populaţiei şi influenţa migraţiunii, industri
alizării şi urbanizării asupra repartizării teritoriale a
populaţiei.

1. R I T M U L DE C R E Ş TE R E
şi

DENSITATEA

POPULAŢIEI

ROMÂNIEI

Republica Socialistă România este aşezată în sud-estul Europei, la o latitudine cuprinsă între 43°37,07" şi 48°
15' 06" şi la o longitudine definită de valorile 20°15'44"
şi 20°41'24". Populaţia ei este de 20 400 000 de locuitori
(estimaţie la 1 ianuarie 1971), iar suprafaţa sa totală este
de 237 500 km2; densitatea geografică a populaţiei se ci
frează la 85,7 locuitori pe km2. Cu acest număr al popu
laţiei, ţara noastră se situează pe locul al 9-lea în rîndul
ţărilor din F2uropa şi pe locul al 5-lea printre cele 14 ţări
socialiste.
La 1 iunie 1908, potrivit împărţirii teritorial-administrative în vigoare45, existau : 39 de judeţe, 47 de municipii,
189 dp oraşe, deci în total 230 de municipii şi oraşe, 144
de comune suburbane, 2 502 de comune şi 13 149 sate45.*4
48 Legea nr. 2 din 17 februarie 1968, completaţii cu H.G.M.
nr. 1 105, 1 122, 1 IV* si 1 153-1 154 din 27 mai 1968, a adus
modificări esenţiale împărţirii administrative. Unităţile de bază
sînt judeţul, oraşul (municipiile şi oraşele proprîu-zisc) m comuna
(comuna suburbană şi comunal.
44 La reeensămîntul din 15 martie 1966, potrivit împărţirii
teritorial-administrative în vigoare la acea dată au existat: 16
regiuni, 1 oraş reublioan, 1 oraş cu regim administrativ asemă*
nâtor regiunilor, 46 de oraşe regionale, 135 do oraşe raionale, 150
de raioane şi 4 259 de comune, formate din 15 020 dc sate.

72
V.TREBICI

num ăr

şi

structura

După numărul locuitorilor, cele 39 de judeţe se gru
pează astfel:
Tabel nr, 1

DISTRIBUŢIA JUDEŢELOR DUPĂ NUMĂRUL DE LOCUITORI
LA 1 IULIE 1969

>
Grupe după numărul locuitorilor

Nmoirul judeţelor

TOTAL
Pînă la 200 000
locuitori
200 001—300 000
300 001—400 000
400 001—500 000
600 001—600 000
600 001—700 000
peste
700 000

39
1
4
9
10
6
6
3
«/<

Numărul mediu de locuitori revenind pe un judeţ la
aceeaşi dată a fost de circa 473 000.
Cele 236 de oraşe (municipii şi oraşe propriu-zise: Ne
grupează astfel după numărul populaţiei:
Tabel nr» 2

DISTRIBUŢIA MUNICIPIILOR ŞJ ORAŞELOR DUPĂ NUMĂRUL
DE LOCUITORI LA 1 IULIE 1969
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Numărul mediu de locuitori revenind pe un oraş a fo^
la 1 iulie 1969 de aproximativ 31 000, medie care încadreazk oraşul cel mai mic, Băile Tuşnad, cu 1 398 de locuitori,
şi cel mai mare (cxceptînd Municipiul Bucureşti), Cluj,
cu 197 902 locuitori.
Cele 144 de comune suburbane deţineau la 1 iulie 1969
circa 3,9% din populaţia ţării, mărimea medie a unei co
mune suburbane fiind de 5 419 de locuitori. Comunele
ţării, în număr de 2 562, aveau 11 913 917 locuitori la
1 iulie 1969, numărul mediu de locuitori pe o comună fiind
de circa 4 650.
Pe judeţele ţării, numărul populaţiei şi densitatea geo
grafică înregistrează următoarele variaţii:
T abal nr. 3
NUMÂRCL ŞI DENSITATEA POPULAŢIEI PE JUDEŢE LA 1 IULIE 1969

N u m ă ru l

R .S* România

Alba
Arad
Argeş
Harâu
Bihor
Bistriţa-Nâsăud
Botoşani
Braşov
brăila
Buzău
Caraş-Severin
riuj
Constanţa
Covasna
Dîmboviţa
Dolj
(rai&ţi
Oorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
laşi
74
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p o p u la ţie i

20 010 178

84,3

388 896

6 2 ,4

490 267

6 4 ,1

660 266

8 2 ,4

638 104

9 6 ,6

601 990

7 9 ,9

2 7 8 571

5 2 ,6

470 075

9 4 ,7

468 109

8 7 ,5

366 946

7 4 ,8

499 120

8 2 ,2

365 373

4 2 ,9

658 018

9 9 ,0

606 678

7 1 ,7

439 884

4 9 ,1
1 1 7 ,7

7 1 8 Gf58

9 7 .1

181

757

r> 1 8 %

..

116,1

3 1 2 801

5 5 ,5

291

588

4 4 ,1

497 851

7 1 ,0

-

3 7 7 2 i> 8

6 0 ,7

.
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D c n a iu tc k
(loc./km *)

128

1 2 1 ,6
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(C'ntinu^re U tibelu! nr. 3|

Numărul populaţ

Ilfov
Maramu reş
Mehedinţi
M ii reş

Neamţ
Olt
Prahova
Satu-Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Yîlfoa
Vrane ea
Municipiul Bucureşti

788
451
316
686
600
494
742

200
603
653
019
326
291
607

309 615
205 559
435 018
607 169
636 343
631 211
240 412
453 636
384 600
367 087
1 654 618

DenriUU*
(loe./km*.
95,8
72,7
64,4
87,5
84,9
89,6
158,2
83.9
69,0
80,2
71,0
91,3
72,7
29.2
85.6
67,4
76/2
2 569,6

Numărul populaţiei, repartizarea si densitatea ci, mit
cea geografică cît şi cea economică, sini determinate
de evoluţia populaţiei, ea însuşi fiind rezultatul natn**
lităţii, mortalităţii şi migraţiunii, avînd intensităţi dife
rite în fiecare perioadă*. De aceea este necesar să prezen
tam succint evoluţia nuniărulu i populaţiei. In t8ăi>, după
unele estimaţii, numărul populaţiei (în hotarele actuale)
ar fi fost de 8 lOirOOO de locuitori; la 12 februarie JNÎM,
[populaţia României s-ar fi ridicat la
de luniiori, iar după 78 de ani, la 20 iunie 1009, numărul popu
laţiei a ajuns la 20 000 000 de locuitori.
* Noiind eu /*0 numărul populaţiei Ia dat» de referinţă .de
ţfcaxftt ai eu P { la data actuală, r u ¿V m i m ă m I născuţilor v i i din
•¡orioada o fi /, ru M numărul tlecrdaţilor din aceea-i perioada,
;fii / mirnăruI imigraţilor si cu K numărul croiereţdor, ru AP
;jiporul populaţiei, eu An sporul natural (S — A/ţ fi cu Am spc75
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Tabel nr. 4
NUMĂRUL POPULAŢIEI, SPORUL MEDIU ŞI RITMUL MEDIU ANUAL
DE CREŞTERE ÎN PERIOADA 1891-1971*
1 Indici j[aţă de

Numărul
populaţiei

Osts
reoensămtntului

1

2

12.11.1891 * * * *
31.XII.1900 * * *
31.XII.1912 * * *
31.XII.1920 * * *
29.XII.1930
6.IV.1941
25.1.1948
21.11.1956
15.III.1966
20.VI.1969***
1.1.1970***
1.1.1971***

1891

anul
prece
dent

S

4

Sporul
mediu
anual* *
5

Ritmai [
media ;
anual
de 1
creştin
0/ J
.........
6

»

10 000 000

11168 000
12 898 000
12 419 000
14 280 729
16 126 063
15 872 624
17 489 450
19 103 163
20 000 000
20 140 000
20 361T00

— |

100,0
111,7

111,7

129,0
124,2
142,8
161,3
158,7
174,9
191,0
208,0
201,4
203,6

116,6
96,3
115,0
112,9
98,4
110,2
109,2
104,7
100,7
101,1

116 800
144 177
— 59 875
186 173
180 000
— 37 300
202 103
161 371
276 000
280 000
220 000

1.8
1,2

!

—-0,5
1,4
1.1
- 0,2
1,2
0,9

!

1,5

M

,
1.1 !

Cîteva constatări se impun atenţiei din lectura acestei „cronici“ a populaţiei României. Atît ritmurile medii
anuale****, cît şi sporurile medii anuale au valori fluctu**
rul migratoriu ( I — E ) , sporul total al populaţiei fiind AP =
= A n + Am, atunci numărul populaţiei la momentul t va fi
P t = P . ± A n ± Am _ P 0 ± ( N - M ) + (/ - E) .
In această exprimare se vede clar că numărul populaţiei este func*
ţie de natalitate, mortalitate şi migraţiune, precum şi de inten*
sitatea acestora.
* Datele sînt reproduse după „Recensământul populaţiei p
locuinţelor din 15 martie 1906“ , voi. I. Rezultatele generale. P#^
tea iutii — Populaţie, D.C.S., 1969, p. X V I I . Pentru anii 1970
şi 1971 datele sînt reproduse din surse D.Î'.S.
** Este rezultat al sporului natural şi al migraţiunii extern*
* * * Date calculate.
* * * * Acestea au fost calculat«* A»»pă formula mediei geometrice:
0 + r) =

r

U ~
P t

in

A
A
, de
unde
r -—

- 1

<n care:
r este ritmul mediu anual de creştere;
P0
numărul populaţiei la o dată de referinţă(de bază)»
P$ — numărul populaţiei la o dată actuală.
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ante, expresie a modificărilor survenite în evoluţia morta
lităţii, a natalităţii şi a migraţiunii populaţiei. Cu excep
ţia sporurilor şi a ritmurilor negative, care se datorează
unor împrejurări excepţionale (două războaie mondiale
şi seceta din anii 1945 şi 1946), sporul mediu anual a cres
cut pînă in 1956, a descrescut apoi ca urmare a scăderii
accentuate a natalităţii, iar din 1967 consemnează o erestere sistematică: în 1970 el a ajuns la aproximativ 280 000.
Ritmurile medii anuale pe perioade mari au oscilat între
0,9 şi 1,5%, valorile cele mai ridicate înregistrîndu-se in
tre anii 1966— 1969. In ciuda faptului că în trecut, piuă
la cel de-al doilea război mondial, populaţia României s-a
caracterizat printr-o natalitate ridicată, mortalitatea —
în rîndul căreia un loc important îl deţinea mortalitatea
infantilă — contracara natalitatea, determinînd un spor
natural şi un ritm de creştere cu valori care nu depăşeau
1,4% anual. In perioada următoare celui de-al doilea răz
boi mondial, sporul si ritmul de creştere s-au menţinut la
niveluri relativ ridicate, de data aceasta graţie unei mor
talităţi scăzute. în perioada 1960— 1966, sporul a scăzut
mult, determinînd o scădere accentuată a ritmului: valoa
rea acestuia se situa la 0,7% anual.
în evoluţia numărului populaţiei României se înregis
trează două momente cu semnificaţie aparte: perioada pri
mului război mondial şi a celui de-al doilea, incluzînd şi
anii de seceta ce i-au urmat. Comparaţia dintre anii 1912
şi 1920 ne duce la constatarea că numărul populaţiei a
scăzut cu 3,7% ; bilanţul negativ de 570 000 de persoane
cuprinde atît pierderile de vieţi omeneşti pe front, dece
sele de pe urma tifosului exantematio, supramortalitatea
din anii războiului, precum şi „deficitul de naşteri*’ , atît
de caracteristic perioadelor de război. O oarecare contri
buţie trebuie să fi avut şi emigraţia. Piramida vîrstelor
oglindeşte cu multă claritate inai cu seamă deficitul de
naşteri.
Scăderea numărului populaţiei în perioada marcată de
recensămîntul din 1941 şi cel din 1948 cuprinde atît con
tribuţia celui de-al doilea război mondial, eît si a anilor
de secetă. Deficitul de 253 000 persoane nu reprezintă
V.TREBICI
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pierderile efective de v ie ţi omeneşti provocate de război**|
acestea nu pot fi exact determinate decît dacă se cuno^ţ
toate mişcările de populaţie din această perioadă. Niciv
determinarea deficitului de naşteri în această perioadă nu
este uşoară, pe de o parte datorită faptului că lipsesc in ?
formaţii cît de cît exacte cu privire la natalitatea din anii?
războiului, iar pe de altă parte din cauză că tendinţa dejj
scădere a natalităţii, instalată la începutul intervalului?
interbelic, a continuat, evident, şi în timpul celui de-a!I
doilea război mondial. Piramida vîrstelor populaţiei înre-1
gistrate la recensămintele din 1956 şi 1966 redă expresivi
atît pierderile de vieţi omeneşti, cît şi deficitul de naşteri
din perioada 1941 — 1946.
Ritmurile medii anuale de creştere a populaţiei:
României au oscilat de-a lungul anilor în jurul cifreide 1%, j
cu intensificări în ultim ii ani, datorită, cum s-a mai spus. 5
redresării brusce a natalităţii, căreia i se asociază tendinţa j
de lungă durată de scădere a m ortalităţii. Semnificaţia)
acestor valori ale ritmului de creştere apare şi mai clarÎ
din unele comparaţii internaţionale. După estimaţii d(j
autoritate acceptate astăzi şi continuate de Secretariatul
Organizaţiei Naţiunilor Unite, aceste ritmuri au a\ut va
lori foarte scăzute în trecut: aproximativ 0,5% în peri
oada 1650— 1950, în unele perioade din acest interval chiar j
6,3%47. De la circa 0,3% anual, cît a fost ritmul de creş-ţ
tere a populaţiei în perioada 1800— 1850, s-a trecut Iar
circa 1,0% în deceniul 1930—1910. Pentru perioada an-1
tebelică ritmul de creştere a populaţiei României a fost S
superior ritmului înregistrat pe plan mondial.
{
în condiţiile „exploziei demografice*', accelerarea rit
murilor este remarcabilă. După datele statistice <).N.lT..
47 W .F .W illco x . „Increase in the Population of the Kartli oi
the Continents since 16>0U, in „International Migrât ions'*, vol. 11*
New York,
1031; A .M .Carr-Sait ndertt. „ W o r ld
Population
Past Growth and Present Trends“ , Oxford, 199li, p. 42 ; O.JV.f*
„\nnuairo démographique 1949 —1950“ , rap. U , si „ L ’ accroiv \
*i'rncnt do la population mondiale dans 1<‘ passé et dans l ’avenir*1. |
N ’wYork, 1951.
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ritmul de creştere şi indicii de natalitate si de mortalitate
pe glob şi pe marile regiuni ale acestuia se prezintă astfel
în perioada 1963—196948:
Tabel nr. 6
RITMURILE MEDII ANUALE DE CREŞTERE A POPULAŢIEI ŞI INDICII
DE NATALITATE ŞI MORTALITATE ÎN PERIOADA 1963-1969 (In %)
Ritmul mediu
anual de creştere
In perioada
1 9 6 3 -1 9 6 9

întreaga lume
Africa
America
din care:
America de Nord
America Latină
Asia
din care:
Asia de est
Asia de sud
Europa
din care:
Europa occidentală
Europa de sud
Europa de est
Europa de nord
Oceania
U.R.S.S.

1.9
2,5

2,1
1,2

Indicii In perioada
1 9 6 3 -1 9 6 9 (tu promile)
natalitate

mortalitate

33
45
30

14

21
IU

11

2,1

19
40
37

1,5
2,6
0,8

32
41
18

17
15
10

0,9
1.1
0,7
0,7
2,0
1,1

18

11

20

y
9

2,9

17
18
25
19

9
Ui

u

10
i

Aceste ritmuri pe continente şi pe marile regiuni ale
globului cunosc un larg evantai: valori de 3 pînă la 3*5%
se întîlnesc frecvent la ţările în curs de dezvoltare şi la
cele ou imigraţie puternică; pentru ţările dezvoltate, rit
mul oscilează în jurul valorii de 1 %, de multe ori sub nceasta valoare. Ţările din Europa au avut în perioada
19G1 —1968 următoarele ritmuri medii anuale de creş
tere a populaţiei în ordine descrescîndă:
48 „Demograpb ic Yearbook (Annuainc dt’inographivîur) 1969 .
New York, 1970, p. 115.
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Ţări socialiste
Albania
2,3
l ’ .R.S.S.
1,2
Polonia
1,1
Iugoslavia 1,1

Ţ ă ri caj/iia liste

Rom ânia
Bulgaria
Cehoslovacia
Ungaria

0,9
0,8
0,6
0,3

Elveţia
Olanda
R.F.G.
Franţa

1,7
1,3
1,1
1,1

Norvegia
Italia
Suedia
Anglia

în perioada 1958— 1966, avînd un ritm mediu
creştere a populaţiei de 0,7% , România gravita
valorii medii pentru întreaga Europă. In u ltim ii
mul mediu anual o situează deasupra mediei

iu
ol
oj
0/

anual dt
în jurul
ani, rit
Europei

( 0 ,8% ).
Ritmurile creşterii numărului populaţiei, ea şi ritmurile
creşterii economice, au o importanţă deosebită, evident
eu motivare diferită. înainte de a examina acest aspect
important, trebuie menţionată perspectiva evoluţiei nu
mărului populaţiei în condiţiile unui anumit ritm de creş
tere, de pildă dublarea numărului populaţiei*. Cîteva
valori uzuale sînt calculate în tabelul de mai jos:
Tabel nr. 6

NUMĂRUL DE ANI PESTE CARE SE DUBLEAZĂ POPULAŢIA
ÎN CONDIŢIILE ANUMITOR RITMURI
9

Valorile
ritmului

0,5

Peste cîţi
ani se
dublează
¡»î'pulaţia

138,7

(%)

0,7

1.0

1,5

2,0

2.5

3,0

3,5

4,#

99,3

69,6

46,5

35,0

28,1

23,4

20,1

18,3;

* După formula

Ut »■)*=» 2 ,

în
r
x
2

care-,
este ritmul mediu anual de creştere a populaţiei,
numărul de ani peste care se va dubla populaţia, iar
dublul populaţiei.
Rezolvarea: x log (1-f-r) =

Cu un ritm mediu anual de
loc în 69,6 ani:
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Cu un ritm de 0,7% anual, populaţia României avea
perspectiva de a se dubla în aproape 100 de ani; cu un ritm
de L,5% anual, dublarea poate avea loc în 46,5 ani. Popu
laţia celor mai multe ţări subdezvoltate se va dubla în
28—30 de ani, în timp ce populaţia Europei are perspec
tiva de a se dubla în 78—80 de ani.
Cît priveşte densitatea populaţiei României, cea geo
grafică a fost de 80,4 locuitori pe km2 la data recensămîntului din 1966, marcînd o creştere de 71,1% faţa de înce
putul secolului al XX-lea (84,3 loc./km2 în 1969 şi circa
85,9 la 1 ianuarie 1971). Această valoare este mult supe
rioară mediei mondiale (25 loc./km2) şi este apropiată
ele media Europei, 92 loc./km2, ale cărei extreme sint:
379 loc./km2 în Olanda şi 12 loc./km2 în Norvegia.
Densitatea „fiziologică“ — densitatea la suprafaţa agricolă şi arabilă — s-a modificat astfel: în 1956 reveneau
123,4 loc./km2 de suprafaţă agricolă şi 180,7 loc./km2 de
suprafaţă arabilă, iar în 1966 cifrele au devenit 128,8, res
pectiv 195. Desigur semnificaţia densităţii „fiziologice“
nu mai este astăzi aceeaşi ca în trecut: agricultura, în
condiţiile actuale, este făcută tot mai mult cu mijloace şi
metode moderne de mecanizare, chimizare, irigaţii şi ca
atare hotărîtoare devine nu suprafaţa, ci producţia obţi
nută de pe unitatea de suprafaţă. Imaginea unei anumite
„presiuni“ pe unitatea agricolă sau arabilă se estompează
mult în condiţiile moderne. Din punct de vedere al rapor
tului populaţie-eeonomie prezintă mai mult interes den
sitatea populaţiei active din agricultură la unitatea de
suprafaţă agricolă. Aceasta a scăzut de la 51,3 loc./km2
în 1956 la 39,7 loc./km2 în 1966, ilustrînd procesul gene
ral de scădere a populaţiei active din agricultură.
Un examen mai detaliat trebuie să descifreze, pe de o
parte, elementele determinante ale evoluţiei numărului
populaţiei iar pe de altă parte pe cele ale corelaţiei dintre
numărul populaţiei şi creşterea economică. Pentru rezolvarea primei probleme, o analiză a mortalităţii şi nataV.TREBICI
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______

__________

_____

__

_

lită ţii se impune imperios, urmată de cea a structurii
populaţiei pe sexe şi pe vîrste. O privire de ansamblu asu
pra evoluţiei acestor aspecte ne oferă graficul n r.l, care
Gafic nr.r 1

MIŞCAREA NATURALI A POPULAŢIEI ÎN ANII 1930-1040 ŞI 1946-1969

reprezintă evoluţia natalităţii, m ortalităţii şi sporului
natural al populaţiei României (inclusiv a nupţialităţii)
în anii 1940—1909 comparativ cu perioada 1930— 1940.
2. STUDIEREA DINAM ICII M O R T A L IT Ă Ţ II PO PU LA ŢIE I
Şl A

c o n s e c in ţ e l o r

sale

Condiţionarea social-economică a fenom enelor demoice, una ni în recunoscută astăzi, se exercită prin inter
mediul d iferitelor v a ria b ile sociale, econom ice, culturalo
şi psihologice, care influenţează, Ia rîndul lor, v a ria b ile le
dem ografice respective. Cuantificarea nu este însă dc loc
uşoară: unele fenomene sînt in flu en ţate în m ai mare m ă
sură decît altele de către fa cto rii soc ia l-ccon om ici49.
48 în lur-rarra lui ¡.¿on Tahafi şi J*a?i V' et,
T«*rulaners aetuclles vt organisal ion »1** la rei-lierch«* 190.r>— ÎÎMI.V,
Efliti<»ns Mouton et Co., Paris, La Haye,
ritca/A
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Mortalitatea, a cărei scădere rapidă este unul dintre
fenomenele cele mai caracteristice ale lumii contempo
rane, este indiscutabil influenţată într-o mare măsură de
factorii social,-economici. Astfel, de multă vreme a fost
pusă în lumină mortalitatea diferenţială după categoria
socioprofesională si după alte caracteristici. încă J. Ber
tillon, L. Herseh şi alţii, prelucrind şi analizlnd datele
demografice pe cartierele Parisului corespunzînd unei ie
rarhizări după avere, au remarcat o puternică diferenţiere
a nivelurilor mortalităţii generale si mai ales infantile**.
Tendinţele epocii contemporane în ce priveşte morta
litatea s-au modificat sensibil. în primul rind, graţie asi>tenţei medicale scade mortalitatea în ţările subdezvoltate.
In cele dezvoltate, diferenţele de mortalitate în funcţie
de condiţiile social-profesionale, cele dintre mediul urban
şi rural, dintre diferitele regiuni au tendinţă de scădere.
Totuşi, un studiu demografic pentru Franţa ne indică o
diferenţiere sensibilă a speranţei de viaţă la naştere pe
comunicare prezentată la Congresul mondial al populaţii'! de la
Belgrad din 1965, unde se spune: „Teoriile care în trecut au
explicat schimbările natalităţii şi mortalităţii pe baza o\clusi\ă
a dezvoltării economice şi a nevoilor de forţa de muncă >int astăzi
respinse în unanimitate. Numeroşi alţi factori psihosociologici
si culturali capătă sigur o mai multă importanţă deci! facturii
economici4* (p. 162>.
* Din punct de vedere istoric, scăderea mortalităţii în ţările
dezvoltate din Kuropa este strîns legată do o scrie de factori socialeconomici. Pe vremea lui Halley, speranţa do viaţă la naştere era
do 33,5 ani. indicele de mortalitate începe o seăd»re categorică
în cea de-a doua jumătate a secolului al XlX-lea. Asistenţa medi
cală, organizarea serviciilor de igienă ele. au jucat un imen* rol
pozitiv. Ksto suficient să ne referim la Jonner, descoperitului vac
cinului împotriva variolei spre sfîrşitul secolului al X V II 1-lea,
la Pasteur şi Ia Ivoeh pentru a avea dimensiunea efectului ineditîmi
asupra reducerii mortalităţii. Măsurile pe planul legislaţiei mun
cii au avut do asemenea un efect pozitiv. în generul, progresul
economic a contribuit la reducerea mortalităţii prin cr* şt'-rra can
tităţii mijloacelor do subzistenţă, iar progresul sanitar prin efi
cienţa ereseîndă a igienei şi medicinii- Progresul în aerat donn-nin
ponto fi ilustrat do creşterea speranţei de viaţă la naştri* in Fran
ţa, caro do la 38,3 ani în perioada 1817 -1831 a ajuns la 67,51 ani
în pnrioadn 1900—1961 (vezi „Population“ 1960, nr. 2, p. 303).
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categorii socioprofesionale: de la mineri cu 58—61 de
ani, pînă la liber-profesionişti, unde acest indice este de
72—74 de ani50.
Mortalitatea infantila este încă puternic diferenţiată
pe ţări, iar în cadrul ţărilor, pe regiuni, categorii sociopro
fesionale etc. Se subliniază de către unii autori, că facto
rul cultural în societatea modernă are cea mai puternică
influenţă asupra m ortalităţii infantile®1.
O funcţie generală a m ortalităţii are următoarele va
riabile52:

M

=

f ( T , G, A ,

.V,

S, V) ,

în care
T este climatul,
G — factorul genetic (în sens larg),
A — capacitatea şi calitatea aparatului medico-social
(personalul şi m aterialul!,
,Y — nivelul economic general,
S — ajutorul medico-social acordat de colectivitate,
V — voinţa de a folosi diverse mijloace (obiceiuri, legis
laţii etc.).
Există încă mari posibilităţi de reducere a mortalită
ţii. în ţările dezvoltate, o rezervă apreciabilă oferă redu
cerea mortalităţii la clasele mai puţin favorizate. Conse
cinţele pe plan economic ale scăderii m ortalităţii se
evidenţiază în procesul de îmbătrînire a populaţiei*.
60 S u lïy Ledermann. „Estimation fie l'espérance de v i o a i a
naissance par catégorie professionnelle en France4*, în „Population44,
I960, nr. 1, p. 130
51 V e z i A . Sauva* „Théorie générale de la population. La vie
fies populations44, ed. 111-e, vol. I l , P . U . F . , Paris, 1966, p. 84:
„Toate anchetele confirmi! că mortalitatea infantilă este invers
proporţională cu cultura. Ignoranţa este mai ucigaşă decît sărăcia44.
M Op. cit., p. 98.
* Prelungirea vieţii face să crească numărul bătrînilor, dar
creşterea proporţiei bătrînilor („imbătrînirea demografică“ ) în
totalul populaţiei se datorează şi scăderii natalităţii.
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Scăderea mortalităţii, determinînd schimbări ale nu
mărului şi proporţiei populaţiei adulte şi bătrinc, exer
cită o influenţă directă asupra investiţiilor demografice,
a gradului de ocupare a forţei de muncă şi a consumului.
In analiza mortalităţii şi a influenţei factorilor socialeconomici, demografia modernă stăruie asupra mortali
tăţii diferenţiale, a variaţiei teritoriale şi asupra morta
lităţii infantile. Dintre mijloacele de investigare şi ana
liză reţin atenţia în mod deosebit analiza longitudinală
a m ortalităţii diferenţiale pe categorii socioprofesionale*, analiza biometrică a mortalităţii infantile** şi
analiza comparativă a tabelelor de mortalitate.
Studiile demografice au pus în lumină fazele „revo
luţiei“ sau „tranziţiei demografice“ şi particularităţile
acesteia în fiecare ţară analizată. Cu toate diferenţele, s-a
constatat însă ca un fapt real şi verificat istoriceşte că re
voluţia demografică începe cu scăderea mortalităţii. Ea
este urmată — uneori însoţită — de scăderea natalităţii.
Trăsăturile caracteristice generale ale evoluţiei mor
talităţii generale a populaţiei României în ultimele două
decenii pot f i formulate astfel:
a) scăderea fermă a mortalităţii generale;
b) scăderea mai accentuată a mortalităţii infantile;
c) schimbarea structurii mortalităţii pe cauze de de
ces în direcţia structurilor caracteristice ţărilor dezvoltate;
d) reducerea evantaiului mortalităţii diferenţiale din
punct de vedere teritorial şi social;
e) creşterea sistematică a duratei mediei de viaţă a
popu laţiei.
Datele estimate de către Direcţia Centrală de Statis
tică pentru anii 1870— 1880 indică valori de aproximativ
35 de decese la l 000 de locuitori, ceea ce reprezintă o ci
fră deosebit de ridicată în comparaţie cu ţările din Europa
occidentală. Scăderea mortalităţii generale s-a desfăşurat
în ritmuri inegale şi lente: 34° / 00 în 1871, 36,2°/00 în 1880,
* O experienţă interesantă a fost realizată ui Franţa pe baza
unui eşantion constituit din datele recensămîntului din 195^.
Se datorează demografului francez Jean Bour&oi*-Pichat
şi a fost publicată prima dată în revista .'Population“ nr. 2, aprilie-iunie 1951.
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29.7% în 1890, 25,8°/00 în 1900, 2 5 % în 1910, 26,4%, în
1920, 21,1% în 1925 şi 19,3% în 1930. Scăderea rapidă a
morlalităţii generale revine ultimelor două decenii, după
cum se poate constata si din tabelul de mai jos:
Tabel nr. ?

EVOLUŢIA MORTALITĂŢII GENERALE A POPULAŢIEI ROMÂNIEI
IN PERIOADA 1930-1969
Mortalitatea generală

Ani i

Total

li>30 —1934
1935 -1939
1146 1950
1951-1965
195*5— 1960
1961—iyf>6
1966
1967
1968
1969

19,9
19.1
16,5
11,5
9,5
8,6
8,2
9.3
9,6
10,1

Mediul urban
17,3
16,7
15,7
10,0
8,2
7,7
7,1
8,2
8,5
8,3

Mediul rural
20,5
19,8
16,7
11,9
10,1
9,0
8,9
10,0
10,3
10,9

De la un indice mediu de mortalitate de aproximativ
190/oo îi* perioada 1930—1939 s-a ajun«* la o valoare de
*n anii 1901— 1960, ceea ce reprezintă o scădere
de 2,2 ori. Aceasta este o tendinţă fermă, de lungă durală.
Credereu nivelului mortalităţii generale în anii 1907—
1909 trebuie pusă în legătură eu schimbarea structurii pc
vîrste — efectele unei tendinţe de îmbetnnire demogra
fică a populaţiei — şi eu puternica redresare a natalităţii,
care a fost însoţită de o creştere a mortalităţii infantile*.
Cu un indice de mortalitate de 9.3° / 00 în I9C7, Româ
nia se prezenta mai bine decîl multe ţări «lin Kurona. Aslfel, în 19(>7 indicele mortalităţii generale a fost de 13,2°/oo
în R .l). Germană, I30/ (î0 în Austria, 12.2°/^ în Belgia,
11,2*>/00 în Anglia şi R.I\ » Germaniei, 1<b8®/00 în Franţa şi
* Istoria demografici arată că sporire» ocrentuută a natali*
tăţn, după o «cădere a acesteia, *<* caracterizează, în prima pe
rioadă, j.rintr-o c r e a r e « mortalităţii infantili', situaţie pi care
o intîlnim *i In ţara noastră. Fenomenul eutc însă pnţngi-r, datele
]'C 1970 urată de acum o «cădere a mortalităţii infantile.
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IO,l° / 00 în Suedia. Asupra nivelului mortalităţii generale
influenţează si structura pe vîrste a populaţiei, de ar rea
ţările cu o populaţie avind o structurii mai tinără au un
nivel mai scăzut al mortalităţii generale*.
Mortalitatea specifică a populaţiei Romanici are unele
particularităţi. In primul rîmi, mortalitatea masculină mai
ridicată care se constată la toate grupele de virsta are o
tendinţă de accentuare. Variabilă la diferite vîrste pe tota
lul populaţiei masculine, ea ne arata o creştere uşor sesiza
bilă în tabelele de mortalitate. Intr-adevăr, in 1950 dife
renţa dintre speranţa de viaţă la naştere a populaţiei mas
culine era cu 3,31 mai mică faţă de populaţia feminină, in
1901 era de 3,51 ani, iar în anii 1904—1907 sporise la 4,00
ani. Această diferenţă nu esteatît de mareea în cazul popu
laţiei Franţei sau F.R.S^S., totuşi ea are tendinţa de a se
mări. Cauzele care ar determina supramortalitatca mascu
lină nu sînt încă bine studiate; dar tendinţa este generală
pe glob.
Examinarea mortalităţii specifice pe vîrste scoate în
evidenţă faptul că nivelul ei este mai ridicat la grupele
marginale (mortalitatea infantilă şi mortalitatea popula
ţiei vîrstnice):
Tab*4 nr. 8
NIVELUL MORTALITĂŢII GENERALE ÎN 1963 ŞI CONTRIBUŢIA
DIFERITELOR GRUPE DE VÎRSTĂ (în #/H)
Contribuţia la mortaliUt**
C*n«r«U Ia 196%

Grupa de virată
T otal

9,6

0
4 ani
5 li# ani
->('• 4!» ani
50 5i# uni
0(i uni şi peste

1,7
0,2
0/j
0,9
6,9

* lVntru .i cort rta a ra stă »iluiţu-, m
■ 'ou»|i;tra^Mlor
tu* calcu Ira/.â
mortul itâţ u genera Ir cu
ttamivrd
iau ru mortalitatea xtamiarrf ‘ metoda direcLi >t m* t<! •• uwlir**it£
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Cu excepţia mortalităţii infantile, a cărei importanţă
este deosebită, un mare interes prezintă mortalitatea
specifică la grupa de vîrstă de 65— 74 de ani58. Aceasta
se explică prin mai multe cauze: ea coincide cu durata
medie de viaţă a întregii populaţii, este o giupă de
vîrstă închisă, ponderea deceselor la această vîrstă
reprezintă aproape un sfert din decesele totale (în 3968
decesele masculine la grupa de vîrstă de 65— 74 de ani au
reprezentat 23,2°/00 valoare egală cu cea a deceselor fémi
nine;, de asemenea diagnosticul cauzei de deces este mai
precis.
Constatarea generală este aceea că mortalitatea mascu
lină la vîrstă 65— 74 de ani depăşea pe cea feminină cu
40% în perioada 1955— 1957 şi cu 60% în perioada
1965—1967, vădind tendinţa generală, deja amintită.
Interes deosebit suscită faptul că mortalitatea specifică la
această grupă de vîrstă a evoluat diferit : în timp ce la fe
mei ea a scăzut în toate ţările, la bărbaţi ea a crescut sau
a rămas staţionară în ţările unde nivelul ei era scăzut (Sue
dia, Norvegia, Olanda, Danemarca, Belgia, H.F. a Ger
maniei şi Austria) şi a scăzut acolo unde nivelul ei iniţial
era ridicat.
Adîncirea analizei mortalităţii generale şi specifice
reclamă abordarea ei pe cauze de deces. Condiţionarea social-economică a mortalităţii pe cauze de deces este evi
dentă, ceea ce duce la adevărata tipologie a cauzelor de
deces pe ţări dezvoltate şi ţări subdez.voltate, ca şi pe ca
tegorii soeioprofesionale64.
Din punct de vedere statistic, importanţă deosebită au
doi indici: indicele de intensitate a cauzei de deces respec
tive, măsurat ca raport între numărul deceselor după cauza
respectivă şi numărul mediu ai populaţiei (proporţii la
100 000 de locuitori), şi indicele care exprimă importanţa*
** Această problemă a fost examinată în studiul făcut de IC
Cresin ţi dr. V L Jucovski. „Evoluţia mortalităţii la grupa 65 — 7*
ani din diferitele ţări“ , în „R e v is ta de statistică“ , 1970, nr. 8
H Dintre numeroasele studii pa această temă, menţionăm
G* Calot şi A f . Febvay. „La mortalité différentielle suivant le mi
lieu social. Présentation d*tine méthode expérimentée en France
sur la période 1955-1960“ , In „Etudes et conjoncture“ , 1965,
nr. 11.
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relativă a cauzei respective în totalul deceselor. Mortali
tatea pe cauze de deces a evoluat foarte mult în ultimele
două-trei decenii. (Vezi tabelul nr. 0.)
în ţările dezvoltate, aproape jumătate din numărul
total al deceseler revine deceselor prin boli cardiovascu
lare, în timp ce în ţările în curs de dezvoltare proporţia
lor este considerabil mai redusă (de pildă 1,5% din totalul
deceselor în Salvador, circa 12% în Columbia).
O situaţie similară se constată şi la decesele prin tu
mori maligne. Intensitatea mortalităţii prin tumori ma
ligne este în R.F. a Germaniei, de pildă, de Î l ori mai
mare ca în Filipine. Aproximativ o cincime din decesele
totale revine celor prin tumori maligne în ţările dezvol
tate.
Cît priveşte mortalitatea prin boli infecţioase şi para
zitare, intensitatea cea mai mare se remarcă în ţările în
curs de dezvoltare.
La decesele prin accidente, otrăviri şi traumatisme si
tuaţia este aproape aceeaşi în ţările dezvoltate ca si în
cele subdezvoltate: o intensitate variind între 50 şi 90 la
100000 de locuitori şi o greutate specifică între 4,5 şi 9,0%
în totalul deceselor.
Schimbări semnificative în intensitatea şi structura
mortalităţii pe cauze de deces s-au produs şi în ţara noastră.
Eficienţa asistenţei sanitare din ţara noastră, pe fon
dul importantelor progrese sociale şi economice, se vădeşte,
în primul rînd, în scăderea masivă a mortalităţii dato
rate unor cauze care, în trecut, aveau o pondere însemnată.
Astfel, mortalitatea prin boli infecto-parazitare a scăzut
de 7,6 ori în 1968 faţă de 1938, mortalitatea prin tubercu
loză de 7,8 ori, prin boli ale aparatului respirator de aproape
2 ori, prin boli ale aparatului digestiv de 1,2 ori, prin
malformaţii congenitale şi boli specifice primului an de
viaţă de 4,1 ori, corespunzînd scăderii accentuate a morlalităţii infantile. Un simplu calcul ne arată dimensiunea şi
i importanţa acestor scăderi. Dacă mortalitatea generală
nu ar fi scăzut, numărul decedaţilor în 1968 ar fi fost de
¡356 670, cu 168 lGt persoane mai mult decît a fost în rea
litate; numărul celor decedaţi de tuberculoză ar fi fost
de circa 33 000, în realitate el a fost 4 217; numărul
V.TREBICI
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Ta bol ar. >\
DECEDAŢI DIN DIFERITE CAUZE ÎN ANII 193S ŞI 1968

V
. nitale şi boli specifice primului an de viaţă (16,4%), bo
%

U lile aparatului digestiv (10,7%), tuberculoza (8,8%). In
H schimb, în 1968 circa 73% din totalul deceselor revine can
Proporţia
la
în
%
taţi
1
Bate absolute
cerului şi tumorilor maligne, bolilor sistemului nervos si
100 000 de loc.
totalul dectielot;
organelor senzoriale, bolilor aparatului respirator şi boli
1938
1938
1968
1938 1968
1968
lor aparatului cardiovascular.
T
Bolile aparatului circulator reprezintă in ultimii ani
*
297 568 188 509 1 907,4 955,9 100,0 100.fi I cauza cea mai importantă a deceselor populaţiei Româ
Decedaţi total
l niei; frecvenţa acestor boli creşte cu virsta. De asemenea
din care:
!I tI mortalitatea prin bolile aparatului circulator este mai ridi
1. Boli infeetocată la femei: în 1968 ea a fost de 281,2 la 100 000 de fe
1* *
4,5
p arazitare*
13 484 2 255
86,4
11,4
mei faţă de 227,6 la bărbaţi.
din care:
Bolile aparatului respirator constituie cea de-a doua
0,8 I tfr,1
0,1
14,5
101
scarlatină
2 257
2,2| i cauză de deces. O mare intensitate au boli ca pneumoniile
8,8
21,4
167,5
2. Tuberculoze
26 124 4 217
şi bronehopneumoniile: 79,9 la 100 000 de locuitori in
3. Cancer şi alte
2,5 12,0 t România, 29 la 100 000 de locuitori în Cehoslovacia, 17,1
tumori maligne
7 338 23 752
47,0 120,4
4. Boli ale sistem u
la 100 000 de locuitori în Danemarca, 23,3 la 100 000 de
lui nervos şi or
locuitori în Franţa, 15,6 la 100 000 de locuitori în Olanda.
ganelor senzo
3,8
A treia cauză a deceselor reprezintă leziunile vasculare
riale
72,2 141,7
11 261 27 939
5. Boli ale aparatu
ale sistemului nervos central. In ordinea importantei ur
19,2
lui respirator
57 2611 36 859] 367,0 186,9
mează tumorile, accidentele (împreună cu otrăvirile şi
o. Boli ale aparatu
traumatismele), afecţiunile aparatului digestiv, pe locul
lui cardiovas
7,6
al şaptelea situîndu-se tuberculoza. Comparativ cu alte
cular
22 554] 50 277
144,6 254,9
T. Boli ale aparatu
ţâri, nivelul m ortalităţii prin tuberculoză este foarte ri
1. 0 ,
48,8
lui digestiv
31 97 « 9 6331 205,0
dicat: 21,4 la 100 000 de locuitori în România, 13 la
* . Malformaţii con
100 000 de locuitori în Bulgaria, 4,3 la 100 000 de locui
genitale şi boli
tori în Suedia. Mortalitatea prin tuberculoza este de trei
specifice primu
16,4
lui an de viaţă.
ori mai rhlicată în rîmlul populaţiei masculine decît la
70,8
313,9
18 975 13 970
populaţia feminină.
Tendinţele m ortalităţii pe cauze de deces pot fi des
• F i r i TBC , lit ilu - i fr.p î.
•* Sub 0,1 %.
prinse mai bine din tabelele de mortalitate întocmite pe
cauze de deces56.
In structura m ortalităţii generale şi în intensitnlea ei,
decedaţilor din cauza bolilor anaratului digestiv ar fi fost
bn rol important îl deţine mortalitatea infantilă— situa
de '»0 430, fiind în realitate de 9 033.
In contextul acestei impresionante reduceri a m o r t a - ţ ţie întîlnita la toate populaţiile. Nivelul ci foarte ridicat
.determina în trecut o contribuţie masivă la mortalitatea
litfiţii populaţiei României în cele trei decen ii (1938"
s-a schimbat s t r u c t u r a ci, apropiindu-se de strut” generală: cu 82299 «le decese sub 1 an din totalul de 297568

+4

-i >3
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de decese în 1938, mortalitatea infantilă se înscria ^6
peste o pătrime din masa totală a deceselor. Scăderea ac.< interes studiul detaliat al mortalităţii infantile din dife
centuată a mortalităţii infantile este un proces continu«j
rite puncte de vedere, în primul rînd din perspectiva mor
început aproximativ în anii 1948— 1950. Contextul social-; talităţii infantile în funcţie de virstă şi, în ol doilea rînd,
economic şi îmbunătăţirea asistenţei sanitare explică h: din cel al cauzelor endogene şi exogene. În primul caz avem
linii generale această scădere. O imagine de ansamblujr de-a face cu mortalitatea precoce, neonatală si postneoprocesului de reducere a m ortalităţii infantile se obţin«- natală*, iar în al doilea caz cu mortalitatea endogenă şi
in baza datelor de mai jos:
i exogenă**. Un indicator aparte este mortalitatea perinaiată.
Tabel nr. Iii
Holul diferit al cauzelor endogene şi exogene si posi
bilităţile de reducere în măsură inegală a mortalităţii
DINAMICA MORTALITĂŢII INFANTILE ÎN ROMÂNIA ÎN ANII 1930-1*3»
infantile pe seama lor au dus la elaborarea unor metode
ŞI 1940-1969 (decedaţi sub 1 an la 1 000 de n&souţi vii)
rafinate de separare a lor în cadrul mortalităţii infantile.
Din care tn mediul
Desigur, o evidenţă bine pusă la punct a cauzelor de deces
Total
Ani i
rural
urban
la mortalitatea infantilă şi o prelucrare corespunzătoare
a materialului informaţional permit fără nici un alt efort
176,2 1 identificarea mortalităţii endogene şi a celei exogene. In
173,6
175,9
1930— 1934
176,5 i
164,3
174,8
1935-1939
lipsa acestui instrument se poate aplica cu eficienţă o me
156,7
:
126,7
151,7
1946 - 1950
100,1 1 todă elaborată de demograful Jean Iiourgeois-Pichat%de
86,7
97,2
1951-1955
numită metoda de analiză biometrică a mortalităţii infan
79,6 ,
66,6
76,4
1956-1960
58,7 1I* tile, cu ajutorul căreia mortalitatea endogenă se determină
45,8
1961-1965
55,2
I
48,9
46,6
41,3
1966
prin calcul şi grafic5®.
49,0
46,6
42,6
1967
Aplicarea acestei metode la situaţia din Homânia per
i
61,6
'
55,6
59,5
1968
»
mite evidenţierea unor particularităţi : în lWf> decesele
57,0
53,7
54,9
1969
endogene reprezentau 34% din totalul deceselor infantile,
»c

* Mortalitatea precoce cuprinde deces*do copiilor din prima
Datele pentru perioada premergătoare primului râr găptămînă do viaţă, mortali la tea neonatală
referă la derogi !*
boi mondial dau un indice al mortalităţii infantil* plnâ Ia o lună, iar mortalitatea po#tne07iatalâ eato inorlalitaU a
v i i între o lună şi pînă la 1 an. O categorie apari* «***t»de 204°/oo în 1901 şi 184°/00 în 1912. Imediat dup^ nă*ouţilor
mortalitatea perinatală, cuprinzînd mortinatoHtatea (născuţii
primul război mondial, nivelul mortalităţii infantile
morţi) şi decedaţii din prima săptămînă de viaţă. Mai cor-ct,
de aproximativ 228°/o0 (1920). Perioada interbelică 58j '.mortalitatea perinatală cuprinde moftiiiAtalitatca şi mortalitate1*
caracterizează printr-o stabilizare a nivelului acestuia î8 infantilă endogenă.
** Cauzele endogene de deces ale mortalităţii infantile cuprind
jurul valorii de 180 de decedaţi sub 1 an la 1 0 0 0 de nî!‘ .«auzole
care ge datorează constititfir* interni* a nou-nAseutiilui
cuţi vii, un nivel dintre cele mai ridicate pe plan mo®’ (|fau împrejurările în caro g-a produs naşterea (factori penaţi»! •
noxe
ale grav
idităţii
naşterii,
----........
T.. şi.....
........ leziuni
....... obsireticale etc.). f'euzel*
dial.
Mortalitatea infantilă a scăzut sistematic în perioi“*!
<1« deces cuprind cele generate de contactul copilului ru
edificării socialismului: faţă de 1 9 3 5 - 1 9 3 9 în 1969 "r| j n f e c ţ i o a . e , accidente etc I.

i

velul ei era de 3,2 ori mai mic. Analiza detaliată a mor«> nr 2| apri]ifl.iunitf 1951f
rir/3( iuin-geptembric 1931. o pmzem
litâţii infantile trebuie să identifice rezervele de reduci'
amplă în fi. Predat. „I/annlyse drmojrraphique” . 1961, ţ<In continuare, a nivelului ei. De aceea prezintă un ctf*
şi în oursul lui VI. Trcbici, „StatUtica populaţiei", A.S.î..,
Bucureşti, 1970, p. 260-363.
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iar cele exogene 66% , în 1966, mortalitatea endogenă re*
prezenta 14,8% şi cea exogenă 85,2% din întreaga morta- j
litate infantilă ; în 1968 mortalitatea endogenă a fost de |
28%, cea exogenă 72% din întreaga mortalitate infantilă, {
Metoda propusă de Bourgeois-Pichat poate fi folo- j
sită cu rezultate aproximative, însă convenabile, deoa* c
rece ne scuteşte de o muncă laborioasă de evidenţă. Unele j
neajunsuri ale acestei metode au fost remarcate în litera- }
tură, inclusiv în ţara noastră, propunîndu-se o serie de ţ
îmbunătăţiri57.
|
împărţirea m ortalităţii infantile în endogenă şi exo-}
genă are o mare importanţă practică: posibilităţile de re- ţ
ducere a mortalităţii infantile rezidă mai ales în reduce* \
rea mortalităţii exogene, în timp ce mortalitatea endogeni t
practic poate să fie foarte puţin influenţată şi de aceea1
uneori este considerată ca inevitabilă. Un studiu compa- *
rativ al lui .1. Bourgeois-Pichat încearcă să scoală în evidenţă acest lucru58. Un studiu efectuat în perioada 1952- ,
1962, în 16 ţări, cu un nivel redus al m ortalităţii infantile, i
cuprins între 32°/o0 (Austria) şi 15,3°/0o (Suedia şi Olanda,
se remarcă unele tendinţe semnificative. Scăderea mortali
tăţii infantile a stagnat. în anii 1950 — 1960 mortalitatea
infantilă în aceste ţări a scăzut cu 85%, datorită scăderii
mortalităţii exogene. După aprecierea lui J. BourgeoisPichat, mortalitatea exogenă va dispărea complet, ramînind în final numai mortalitatea endogenă. Ţâri cum
slut Olanda şi Suedia şi-au „epuizat“ , după acelaşi autor,
rezervele de reducere a m ortalităţii infantile, deoarece
mortalitatea exogenă se afla la nivelul ei minim. Dim [
potrivă, în ţara noastră există mari posibilităţi de mlu-tf*
cere, întrucît mortalitatea exogenă reprezintă încă un pro |
cent mare din mortalitatea infantilă. O altă caracteri>|
tică a mortalităţii infantile în ţara noastră este faptului
aceasta este diferenţiată pe categorii sociale: mai scăzuţi
la categoria „intelectual¡-funcţionari“ , mai ridicată 1*
P . !*rutean*i. ..Mortalitati*» infantilă c\o#t>nä fi endogne
în .Revista de »talist ica“ . 1066, nr. 12.
SH Yc/.i la
Hetegan. « K v o l u ţ i a recenta a mortalităţii iuU
t i ! « tn cîtevM ţări in cart» nivclu* ei este r*du**'Bin ,.Rt*> i-ita de
t i s t i c V , 106'., nr. 12.
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categoria „muncitori“ , ea atinge nivelul maxim la cate
goria socială „ţărani cooperatori“ . Diferenţierea există
de asemenea între mediul urban şi rural, ca şi între jude*
ţele ţării. O apreciere sumară, confirmată şi de situaţia
internaţională, scoate în evidenţă importanţa pe care o
exercită factorul cultural şi calitatea asistenţei sanitare
asupra mortalităţii infantile. Acest factor poate avea o
influenţă mai mare chiar decît cea exercitată de nivelul
de trai.
0 caracterizare sintetică a mortalităţii şi a tendinţe
lor ei se poate obţine cu ajutorul funcţiilorbiotuetrice din
tabelele de mortalitate.
Prin tabele de mortalitate (de viaţă) se înţeleg tabelele demo
grafice care cuprind, în principal, funcţii bimnetrice, ca proba
bilitatea de deces, probabilitatea de supravieţuire si speranţa me
die de viaţă. Tabelele de mortalitate se construiesc fie pentru o
generaţie concretă, în optică longitudinala, în eare car. determi
narea completă a funcţiilor biometriee este posibilă după dispa
riţia ultimului reprezentant al generaţiei, fie pentru o generaţie
Ipotetică (dc 1 0 0 0 , 1 0 0 0 0 sau 1 0 0 0 0 0 de supravieţuitorii. d<
dusă dintr-o analiză transversală obişnuită a mortalităţii. Tabe
lele întocmite pentru ţara noastră (1900, 1912, 1932, 19.76, 1961 ,
1903 şi 1964 — 1907), pentru diferite subpopulaţii (orate, fost de
regiuni, judeţe ele.), sînt deduse din analize traimcrsale.
Numărul supravieţuitoriior (f*- dintr-o asemenea tabelă d<*
^mortalitate la virata de 0 ani este considerai comenţ ionul ca . îmI
ru 1 0 0 0 , 1 0 0 0 0 sau 1 0 0 0 0 0 ; la fiecare \îrstă dată i.r», el repre
zintă pe cei ce au depăşit riscul «ie deces între vîntelr ,r ţi r . 1 .
Probabilitatea de deces (<7*; est«» probabilitatea ca *1 peMoană
'Jn viaţă la virsta j să deceleze înainte de a împlini \ irsta 1 ■, 1 .
de probabilităţi do deces, măsurînd inteunitut« a de moarte
In funcţie de vîrstă şi deci ..legea de mortalitate“ , e*tr „tabela de
mortalitate“ propriu-zisă.

Probabilitatea de supravieţuire (/»*• est* probabilitatea eu o
ţtrsoană în viaţă la vîrsta x să atimră \îrsla de j ¡. 1 ; eUc pro
babilitatea contrarie celei «le dec«*;-., px
qx
I. unde px "
■;1 7*. Seria «le valori ale probabilităţilor d» supruv ieţmre consti1()ir „tabela de viaţă“ („supravieţuire“ »
In acest«; condiţii, numărul de«es«*b»r est». dx
lxfţx , nu nu*
lA.îrul supravieţuitorilor lx+\
lx * d x - ded«n duduie d«ei de
-•He intervenite în intervalul x si
1
1
1
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Speranţa dc viaţă Ia vîrsta a\ cca mai importantă îun«>J
biometrică din tabela d o mortalitate, reprezintă numărul de aaj
pe care o persoină în vîrstă x îl mai are dc trăit pină In sflr^itni
vieţii, prcsupunînd că intensitatea m o rta lităţii de-a luneul înir*.
gii v ie ţ i a persoanei respective va fi cea înregistrată în anul ţp*. j
rioada) pentru care s-au calculat tabelele respective dc mortali-;
tatc. Dintre valorile speranţei de v ia ţă , cea mai importantă est* *
speranţa de viaţă la naştere.
\
Speranţa de viata la naştere
sau durata medie de viaţi, \
este numărul mediu de ani pe caro ii are de trăit o persoană din
generaţia ipotetică de 1 0 0 0 , 1 0 0 0 0 sau 1 0 0 0 0 0 , considerind d
mortalitatea va fi de la un an la altul şi de la o vîrstă la alţi
aceea care a fost luată in considerare la calculul tabelei respective
de mortalitate.
Indicatori cum sînt viaţa mediană şi viaţa modală se deii-1
nesc prin analogic cu valorile statistice respective de mediană şi;
de mod.
Puterea de exprimare concentrată a „ l e g i i de mortalitate'*sub
efectul unui ansamblu de condiţii sociale, economice, sanitar?,
culturale de care dispune speranţa de viaţă la naştere conferi
acesteia un rol deosebit în aprecierea nivelului d** dezvoltare * »
unei populaţii. Este suficient să arătăm că acest indicator în neo-1
litic era de circa 18 ani ; astăzi, la mai toate popoarele avansat?
el deptăşeşte 70 d'* ani.

Evoluţia speranţei de viaţă la naştere a populaţiei
României (din păcate, nu dispunem de tabele de morta
litate decît din 1890) se prezintă ca în tabelul de mai jos.
Tabel nr. H
SPERANŢA XJE VIAŢĂ LA NAŞTERE PE ÎNTREAGA POPULAŢIE Şl PE SEXt
ÎS ROMÂNIA ÎNTRE 1899 ŞI 1964-1967 (In ani)
i

1

Anii

Ambele sexe

Masculin

Keatma

i

;
i

\

!
!

1899

3 6 ,1 0

1912

4 0 ,0

1932

4 2 ,0

1950

» •

1
«
i i

•-

4 0 .1 0
#%

6 3 ,1 7

61,48

6 4 ,8 9

!

1961

6 5 ,9 6

6 4 ,1 9

0 7 ,7 0

1

1903

6 8 ,2 9

6 5 ,3 5

7 0 ,2 6

■

3 8 ,5 1

(>(>,4 5

7 0 ,5 1

1964

1967

3 9 .1 7

l

Creşterea accentuată a speranţei de viaţă la naştere
a avut loc în ultimele două decenii. I.a toate popoare!«
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se remarcă o creştere rapidă a acestui indicator în ulti
mele decenii, ceea ce trebuie pus în legătură cu marile
progrese ale medicinii şi igienei publice pe fondul general
al progresului social. O imagine plastică a raportului
dintre progresele medicale şi creşterea duratei medii de
viaţă ne oferă publicaţia „Impact“ , editată de UNESCO
(vezi graficul nr. 2 ).
Grafic nr. 2

EVOLUŢIA MORTALITĂŢII INFANTILE ŞI A SPERANŢEI DE VIA'I A LA SAj TERB

în ţara noastră, raportul dintre scăderea mortalităţii
infantile şi creşterea speranţei de viaţă la naştere în peri
oada 1900— 1909 are anumite particularităţi vezi grafi
cul nr. 3).
Deşi scăderea mortalităţii infantile are o tendinţă
fermă, lotuşi nivelul acesteia rămîne încă ridicat. Pro
gresele faţă de trecut sint îulr-adevăr remarcabile. Este
suficient să comparăm speranţa de viaţă la vîrstele de
0—5 ani în tabelele de mortalitate a populaţiei masculine
din 1912 şi 1904— 1907 pentru a >esi/.a cîteva schimbări
semnificative.
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Grafic nr. 3
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t ,a celor
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se

înregistrează

tu jurul

ani (v e z i graficul nr. 4).
(ira fie nr. 4
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{<•» eN° t r
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in fa n lile )

S

Analiza p ro b a b ilită ţilo r de deces, incomparabil mai
: eficienţii pentru caracterizarea aspectelor esenţiale ale
1

' Mortalitiţii decît aceea o in d icilor d escrip tivi ai morte*
ftoţii, *lezv&l uie nnurnife aspecte, tn special atunci cînd
1

** «au sub observaţie grupele de vîr»t& sem nificative, cum
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ar fi vîrsta de 65— 74 de ani. Iată cum au evoluat aceste
probabilităţi pentru populaţia masculină din România.
Tabel nr. 13
PROBABILITĂŢILE DE DECESE MASCULINE DUPĂ TABELELE
DE MORTALITATE
!
Probabilităţi de deces la viratele
Anii
0 ani

In

%

i9 6 0
1901

0 ,0 850
0 ,0 7 4 0 4

J963
I9 6 4 - - 1 9 G 7

0 ,0 5 8 8 1

1 0 0 ,0
8 0 ,0
6 8 ,0

0 ,0 5 0 1 3

5 8 ,0

65 — 74 de asi

0 ,0 3 2 4

In %

100,0

0 ,0 3 1 1 8

96,3

0 ,0 2 781
0 .0 2 957

86,9
91,3

Probabilitatea de deces la 0 ani, corespunzătoare morta
lităţii infantile, se înscrie într-o tendinţă de scădere ferma;
în schimb, probabilitatea de deces la 'grupa de vîrsti
65—74 ani, in ciuda scăderii ei în perioada 1956—1963,
urmează o uşoară tendinţă de creştere, care poate fi atribuită creşterii intensităţii m ortalităţii specifice unor
cauze rum suit. bolile cardiovasculare şi tumorile maligne.
Poate fi avansată ipoteza, evident cu prudenţă. <ă
problema mortalităţii populaţiei din România, în pre
zent şi mai ales în perspectivă, se concentrează în zona gru
pelor marginale; de 0 ani şi a viratelor mai înaintate, mai
precis a viratei de 64—75 de ani. De altfel aici se înre
gistrează i ele două valori modale ale mortalităţii, ca ţi
ponderile hotărîtoare în structura mortalităţii general'»
şi tot aici trebuie căutate rezer\ele pentru reducerea mor
talităţii generale.
D e m o g r a f i a f r a n c e z ă f o l o s e ş t e o m e t o d ă r e l a t i v s im p li
ş i e f i c i e n t ă I n a n a l i z a f a c t o r i l o r c a r e i n f l u e n ţ e a z ă evoluţia
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speranţei de viaţă la naştere5*. Speranţa de viaţă la nastere poate fi descompusă în trei termeni:
4
1 | c
4c^ ^ *•*
¿0 = ¿ +
«n = —
•» “1---------- '
■^o
* S + 5 a+ - . 4 — —5 «

*

O

+

+

Ss
-- 5y 4“

x + 5 (x +
C -r^
O
-

4* **• 4*— 5y

i4m w

+

•>e

(¿/+t) +

.V
\
5u 2
+ ? - -----------3------------ --- •(«, *) + - * « M ) + -* «vi
^j;
o©
*so
o0
în care Sx este numărul supravieţuitorilor, iar c \x, y)
numărul mediu de ani trăiţi de supravieţuitori la virata
x între vîrstele x şi y.
Fie două epoci, A şi B, caracterizate de două tabele
de mortalitate. Progresul total în creşterea speranţei de
viaţă la naştere este măsurat de diferenţa dintre valorile
speranţei de viaţă Ia naştere din cele două tabele:
B eo

a

ev

Pentru a determina contribuţia la acest spor datorită
scăderii mortalităţii la intervalele de vîrstă \U, x), {x, y)
şi (y, a), se calculează succesiv:
baAh

=

(°,

+ ~

ABAe0 - Ae (°> * ) +
AABe0 ^ Ae
in care

x) +

*0
'‘o

a*

(*. y + — -*■ Ah'

& (*• y) +
Ae (x> li) "f*

A B s'v
K

'0
AA$y

AV

x*5y este proporţia supravieţuitorilor de vlrntă y fn ta*
bela A,
ÂB$y — proporţia supravieţuitorilor de v/r*tă y în}r*o
tabelă unde mortalitatea or fi aeeeo din A p!nă
la vîrsta t şi aceea din B de la vlrsta x la
vîrsta i/.
11Aronitâ mrtodâ e it « <>xpu»& în itudiul

hL i

fODj^nctuf«
fooj*

^mographitjue. IiU Franca“ , în ^Populationut 5^70, nr. 2*
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In r e a l i t a t e , a v e m
c

B Sy

-'C b =
“
Diferentele

J T X'

9

BA.A?O

e0

A B A eO ~

^ e0

A A B eO ~

^ e0

arată d e c i c o n tr ib u ţia
a c ţio n e a ză iz o la t.

fie c ă ru i

in te rv a l

de

vîrstă

care

A p l i c î n d a c e a s t ă m e t o d ă d e c a l c u l la t a b e l e l e de mor
t a l i t a t e d in 1956 s i
i n t e r e s a n t e 60.

1964— 1967, a ju n g e m

la

constatări

V a l o r i l e p e n t r u s p e r a n ţ a d e v i a ţ ă la p o p u l a ţ i a mascu
l i n ă s în t

Ae0 =

6 1 ,4 8

ş i Br 0 =

6 6 ,4 5

a n i,

i a r s p o r u l e s te d e 4 ,9 7 a n i
BAA * 0 =

Aii

0 ,9 7 +

— 0 ,9 5 +

94 987
100 ooo
91 410
100 000
91 410

1 8 ,8 0 - f
1 8 ,7 6 +

91 339
100 000
89 399

0 ,9 5 +

BAAe0 *

A e0 = 63,87 -

6 1 ,4 8 =

2 ,3 9

ABAel) ~

A ?q

6 2 ,1 8 -

6 1 ,4 8 =

0 ,7 0

AABP0 ~

Ae0

6 3 ,2 3 -

6 1 ,4 8 =

—

100 000

49,31 == 62,18,

100 00()
*7 900 J

AAB p 0 ~

18,80 + -

4 9 ,3 1 == 63,87.

51,30 = = 63.23;

100 000

1,75
4 ,84

E fect com un

0 ,1 3

Total
4,97 ani
Pentru populaţia feminină situaţia se prezintă astfel:
Ae0 = 64,99 ani şi Be — 70,51 ani, iar sporul este de
r rp
0 ,5 b

aru;*

BAAeo —

1

+

95 85C

100 000

18,55 +

02 020
Î00 O0O

•° Calculele au fost făcuţi? de V. Cheţou, căruia Ü aduc ş* Pf
această calc JiiulţiuniriJe mele»
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ABA6«

=

92 540

0 ,9 4

18,75
1 U 0 .U U O

91 0 0 4
+
100 0 0 0

92 540

AAB°0 =

0 ,9 4

BAAe0
ABAe0
AABe0 -

18,55
I0 U 0 0 0

Ae

0

89 420
+
100 000

=

67,33 -

64,99 =

2,34

=

66,03 — 64,99 a

1.04

Ae0 =

52,43 *= 60,03
54,00 = 00,09

y

A AA

6 6 ,9 9 -

2,00

64,99 =

5,38
E f e c t com u n

(J.14

T otal

5,52 ani

S i n t e t i c , r e z u l t a t e l e se p r e z in tă în tabelul de mai jos.

Tabel nr, 14

SPORUL SPERANŢEI DE VIAŢI LA NAŞTERE
DUPĂ TABELELE 1956 ŞI 1964/67
Perioada 1956—1964/1967
1
feminin
Masculin

0—1 an
1—20 de ani
20 de an i ş i peste
Efect comun
Total

ani

%

ani

O0

2.39
0,70
1,75
0,1 3
4,37

49

2,34
1,04

44

2,00

37

0,34
5,52

100

15
30
m

,

Il I

19

în t r - u n i n t e r v a l s i m i l a r , în Franţa (1952 — J956,
1960— 1964), s p o r u l o b ţ i n u t p rin reducerea m orta lită ţii
in fan tile m a s c u l i n e a f o s t d e 4 7 % , iar a m o r ta lită ţii in
fa n tile f e m i n i n e d e 2 9 % , f a ţ ă de 4 9 % şi, respectiv, 44%
în R o m â n i a . A c e a s t a e s te o in d ic a ţie asupra rezervelor
dc red u cere a m o r t a l i t ă ţ i i in fa n tile , m ai ales pe seama
celei e x o g e n e .
U n e le c o m p a r a ţ i i in te r n a ţio n a le sfat de natură să
e v id e n ţie z e Jocul R o m â n i e i d in punctul de vedere al
speranţei d e v i a ţ ă ş i r i t m u l în care se realizează acest
spor în d i f e r i t e p e r i o a d e . O c om p a ra ţie preliminară este
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ilustrativă61: în secolul al X Y III- le a , în Franţa, speranţa
de viaţă la naştere a fost de 28,8 ani ;,în perioada 1817—1831
ea a ajuns la 39,5 ani, în 1840— 1859 la 40,1 ani, iar
în 1960— 1964 la 70,88 ani.
în România, valoarea de 36 de ani a speranţei de viaţă
la naştere a fost atinsă în jurul anului 1900 şi era,după
cum se vede, inferioară speranţei de viaţă la naştere din
Franţa în perioada 1817— 183162. în 1932 acest indicator
în România a fost de 42 de ani, în tim p ce în Franţa
acesta a fost atins în anii 1877— 1881. Ţinind seama de
faptul că în 1963 speranţa ele viaţă la naştere în România
a fost de 68,29 ani, care a fost atinsă în Franţa în perioada
1952—1956, se poate remarca ritm ul extrem de rapid
în care a crescut valoarea ei în România: într*un interval
de aproximativ 30 de ani, speranţa de viaţă la naştere
a crescut de la 42 de ani la 68 de ani (0,9 ani în medie
pe un an), în timp ce în Franţa această creştere s-a reali
zat în circa 75 de ani.
Cu o durată medie a v ie ţii de circa 68 ani şi cu ten
dinţe certe de sporire a acesteia, România se va situa
între ţările dezvoltate ale lumii. Locul României între
unele ţări socialiste este următorul:
Tatei nr. 15
SPERANŢA I)E VIAŢĂ LA NAŞTERE lN ŢARA NOASTRĂ ŞI ÎN UNELE ŢĂB1
SOCIALISTE

T «a

AMI

Bărbaţi

Patnei

Bulgaria
Cehoslovaci.!
K.O, Germană.
Iugoslavia
Polonia
România
Lntraria

I960- 1962
1964
1966
1969 1964
1965 1966
1964 1967
1964
1966—1967

67.82
67,1?
68,23
62,91
»>6*8
66,45
67,0
66

71,35
73,6
73,1
66,39
72,8
70,5
71,8
74

r .K .s .s .

41 Vf7.i „Population“ , 1970, nr. 2.
** M . Sanielevici. „N ote *ur une table <1,. m ortalité de 1« populetton jtinAralo de la Roumanie“ , In „ttuU t m ul »tatiatio al Boit»*n u » p<< «nul 1921“ , vol. X V I , p. 1 3 5 .
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Dacă în 1932 diferenţa dintre durata medie a vieţii
in România şi în Franţa, aşa cum am văzut mai înainte,
era de aproximativ 1() ani, în u ltim ii ani ea este de apro
ximativ 2 ani.
Din punctul de vedere al speranţei de viaţă la naştere
şi al numărului supravieţuitorilor, România se situează
la valoarea medie a Europei din 1961. într-un interesant
studiu al cunoscutului demograf american Nathan Kevfitz,
este calculată o tabelă de mortalitate pentru întreaga
populaţie a Europei63. Datele pentru Europa (1961) şi
pentru România (1964— 1967) la speranţa de viaţă a
populaţiei masculine la diferite vîrste indică următoarele
valori:
Tabel nr. 16
SPERANŢA DE VIAŢĂ A POPULAŢIEI MASCULINE
DIN EUROPA ŞI ROMÂNIA

I

Vfrsta

1
91
»
o 19

3U 19
15 11
20 99

25 91
30 19
35 11
40

99
45
91
50 91
i 55 91
Mi 9«
‘►
5 99
a

Ï0

<5 91

»

Mi 91
feo
•V

” 6 pest(.

Speranţa de viaţi Ia
víretele respective
Europa

România

Europa —
România
(Mi)

66,890
68,787
65,315
60,516
55,668
50,957
46,320
41,663
37,027
32,440
27,951
23,647
19,626
15.986
12,884
10,080
7,630
ñ'lí43
9 v
4,086

66,45
68,93
65,56
60,79
55,98
51,30
46,68
42,04
37,42
32.86
28,39
24,08
19,95
16,16
12,77
9,83
7,38
5,48
3,38

40,440
-0.143
—0,145
-0,274
—0,312
- 0,343
- 0,36(1
0,377
0,393
-0,420
-0,439
-0,433
0,324
0,174
4 0,114
40.250
+0,260
+0,163
+0,70(i

no tahit* r î « u r v io eurnp^' unt
»

î

i

l*oj u-

1.
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încă o dată se verifică particularităţile speranţei
viaţă în România: la 0 ani şi la vîrstele de 65 de aniă
sus (grupele marginale), valorile pentru România
mai m icidecît valoarea medie pentru Europa. Reprezen
tarea grafică a speranţei de viaţă pentru Europa şi R(>.
mânia subliniază încă o dată aceste deosebiri (vezi gtaficul nr. 5).
G r a f i e n r .;

SPERANŢA

oemriţft
AH/

ridicată a speranţei de viaţă la naştere în mediul urban84.
Reluarea problemei după şapte ani 85 prilejuieşte cîteva
^constatări de cert interes. Deşi se constată şi de data
^ aceasta un decalaj la funcţiile biometrioc între oraş şi
sat în favoarea oraşului, în anumite situaţii satul are
valori mai avantajoase. De pildă, probabilităţile de deces
la vîrstele mari sînt mai ridicate în mediul urban. în
al doilea rînd, speranţa de viaţă la naştere în mediul
rural a crescut în perioada 1961—1966 mai rapid: cu 1,89
ani, în timp ce în mediul urban a crescut cu 0,89 ani.
A treia constatare se referă la reducerea decalajului în
ce priveşte acest indicator între mediile urban şi rural,
tendinţa observată şi la alte fenomene demografice, sociale
si economice.

T o ta l populaţie

In

6 7 ,6 8

6 5 .5 0

6 9 ,t e

U rb a n

6 8 ,4 6

6 6 ,0 6

7 0 .7 8

R u ra l

6 7 ,1 6

6 5 ,6 4

61,5*4

-1 .2 0

1 ,0 2

-

1.54

în 1961 diferenţa în ce priveşte speranţa de viaţă la
naştere între mediul urban şi rural la ambele sexe « fost
de 2,30 ani, la sexul masculin 1,94 ani, iarlafemiuiu 2,40
ani, cu alte cuvinte decalajele sînt mult mai pronunţate.
Diferenţele teritoriale au fost evidenţiate în mai multe
rlnduri în studiile dr. P. Pruteanu, care a întocmit tabele
de mortalitate pentru fostele regiuni administrative pe4

c o m p a m a ţ ie cu cea a e u r o p e i

_

în analiza posibilităţilor de reducere a mortalit&l*1
şi deci de creştere a speranţei de viaţă trebuie »ă se aiW
în vedere diferenţele evidente între mediul urban şi
rural, ca şi diferenţele teritoriale (pe judeţe, municip1'
ţ* oraşe).
^
..
.
Particularităţile pe medii sociale in România au W-;
arătate pentru prima dată pe baza tabelelor de mortal*,
tatc pe anul 1961, scoţîndu-se în evidenţă valoarea o**1
106

Feminin

T o t a l

D ife r e n ţă

r o m â n ia

MMruiin

44 l.Jhjant V.Ghcfău ţi
Vi adartif „Durat* ntudir dr vi*ţi
în R .r.K . pe medii ţi sexe în anul 1 % P , in v R f' ut* dr statistici" ,
nr. /*.
„Particularităţile speranţei dr viaţi pe ni**rfii
•fi* ialo îti ţara noastră (1968)**, în „Hovista dr autietici", 1970,
ftr. 5.

!
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haza datelor din 1956 şi 1964, precum şi pe unele ora-«*,
Pentru municipiul Bucureşti, tabela de mortalitate a (0m
întocmită de prof. dr. Th. Ilea şi colaboratorii67. Şi ¿¡,
punct de vedere teritorial se constată existenţa unor dk
parităţi în ce priveşte speranţa de viaţă.
Creşterea duratei mediei de viaţă în ritm relativ raţ.1(ţ
solicită folosirea metodelor demografiei potenţiale
ajutorul cărora să se examineze mai detaliat diferitei,
implicaţii şi consecinţe. Potenţialul de viaţă este o notjijn,
mult mai cuprinzătoare: unuia şi aceluiaşi număr *|
populaţiei în două ţări sau unităţi teritoria 1-administra
tive îi pot corespunde potenţiale diferite de viaţă in
funcţie de speranţa de viaţă*.
Evaluarea, fie şi numai succintă, a perspectivele
mortalităţii generale a populaţiei României treimi? -i
se facă pe baza tendinţei generale observate în ultimii
10—15 ani, reţinînd în special grupele marginale de vir- *
stă. Repetăm, mari posibilităţi de reducere a mortalită
ţ ii sînt cele pe care le oferă mortalitatea infantilă, al
cărei nivel este încă ridicat. După calculele lui A. Sauvy,
reducerea mortalităţii infantile de la 250%o la 2')°0# a
prelungit durata medie a v ie ţii cu aproximativ 1‘2 ani.
Jean Bourgeois-Pichat consideră că, dacă ar fi eradicate
cauzele exogene de deces şi deci s-ar realiza mortalitatea
biologică fnumai prin decese endogene), durata medie a
vieţii ar fi de 76 de ani la bărbaţi şi 78 de ani la femei,
iar probabilitatea de deces la 0 ani ar fi de aproximativ
ÎS0/«, la sexul masculin şi 9°/^ la sexul feminin, valori
de care se apropie astăzi ţări ca Suedia, Olanda şi altele.
•• P .Pruteanu. ..Durata medic a v ie ţii iu oraşul laşi", in
„R evista dc statistică“ , 1902, nr. 2; P.Pruteanu. „Durata medi*
a v ie ţii ca indicator al stării de sănătate (analiza interregională;".
in „R evista de statistică“ , 1963, nr. 3; P . Pruteanu. „Tabele de
viaţă ale populaţiei României pe regiuni în anul 1904“ , in ,.R>"
vista de statistică“ , 1966, nr. 7; P . Pruteanu. „Tabele de vist*
a 10 oraşe din România“ , în „Studii statistice“ , D.C..S. i\'!. 1970
^ Dr. Th. Ilea ş.a, „Studiul m ortalităţii general-- pe grup*
de vîrstâ şi a duratei medii de viaţă a populaţiei din oraţ“'
Bucureşti“ , în „Studii statistice“ , D.C.S. (V ), 1970.
* Cîtcva aspecte semnificative ale potenţialului de viaţă v «
fi examinate cu prilejul populaţiei active şi al duratei molii »
v ie ţii active în capitolul al Ill- le a al lucrării de faţă.
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lut r-un calcul făcut pentru ţara noastră se ajunge la
concluzia că, dacă mortalitatea infantilă s-ar reduce la
2^°/oo> speranţa de viaţă ar spori cu 2,11 ani; reducerea
totală a deceselor prin tumori maligne ar spori speranţa
de viaţă la naştere cu 1,87 ani, în total deci cu 4 ani.
După părerea noastră, prima ipoteză este verosimilă:
sînt astăzi ţări dezvoltate care au ajuns la un nivel de
20°/oo al mortalităţii infantile. A doua ipoteză nu poate
fi considerată cit de cît întemeiată, cel puţin pentru
prezent şi viitorul apropiat. în toate ţările dezvoltate,
intensitatea mortalităţii prin tumori maligne creşte68.
După tabelele de mortalitate tip O.N.U., speranţa de
viaţă la naştere creşte de la 20 de ani Ja 73,9 ani în felul
următor: pînă la 57,6 ani ea creşte la fiecare cinci ani
cu 2,5 ani, apoi ritmul se accelerează în oarecare măsură
pînă la 63,2 ani, apoi scade69. între 100 şi 105 ani sporul
este de i,5 ani, în următorii 105—110 ani urmează aceeaşi
linie, sporind cu 1,3 ani, iar între 110 si 115 sporul e>te
de 0,9 ani. Întrucît după aceste tabele tip, ţara noastră,
care înregistrează o valoare de circa 68 de ani, se află
la nivelul 95, ar urma ca în următorii cinci ani să ajungă
la o durată medie de viaţă de 70,2 ani si după alţi cinci
ani la 71,7 ani, ceea ce pare verosimil ca în 1972 durata
medie de viaţă să fie de 70,2 ani şi în 1977 de 71,7 ani,
niveluri atinse astăzi de alte ţări avansate din lume. O
acţiune mai eficientă de reducere a mortalităţii infantile
şi a mortalităţii generale pe baza progresului social-eco
nomic general, a perfecţionării asistenţei sociale şi a ridi
cării în continuare a nivelului cultural ar putea reduce
aceste termene.
Reţinem ca o concluzie preliminară că, în ciuda scă
derii rapide a mortalităţii populaţiei României, acestui
factor nu i se poate atribui o mare importanţă în procesul
dc îmhătrînire demografică.4
0
40 Y .Ghe\Ciu. „PosihilitAÇi do creçtrre a dura tri medii de viap*
în (ara noaatriV*, în „R evisla de statut ic3‘\ 1969, nr. 11.
* * O . N . U . „Etudes démographiquog no. 25. Mrthodo* d t h i
mation do la population. Manuoî ITI ; Melhodr* J<* propUnns
démographiques par soxo et par Ago‘\ New York, 1957.
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0

P0PLLAŢ1E1

D IN

K O M Â M

a

d e o s e b i t ă i m p o r t a n ţ ă a r e s t u d i e r e a f e r t i l i t ă ţ i i popu

l a ţ i e i p e n t r u c u n o a ş t e r e a p e r s p e c t i v e l o r d e z v o l t ă r i i popu
l a ţ i e i t o t a l e ş i d e c i a d i s p o n i b i l i t ă ţ i l o r d e f o r ţ ă de mun<i
de care v a

avea

n e v o ie

precum şi pen tru

d e z v o lta re a

ad op ta rea

d e o c ro tire a s ă n ă t ă ţ ii

ec o n o m ic ă

viitoare,

u n o r m ă s u r i corespunzătoare

şi a

a lto r

m ăsu ri

cu

caracter

d e m o g ra fic .
I m a g i n e a e v o l u ţ i e i f e r t i l i t ă ţ i i p o p u l a ţ i e i R om ân iei in
u ltim e le d e ce n ii este aceea
s c ă d e re c o n t i n u ă

care

a

a

u n ei te n d in ţe

în c e p u t

în

generale de

p r i m i i a n i de după

c e l d e - a l d o i l e a r ă z b o i m o n d i a l ş i s-a a c c e n t u a t în perioada
1 9 5 7 — 1966.
urm are

A ceastă

te n d in ţă

a m ă s u rilo r

de

a

redresare

fo s t

cu rm ată

numai ea

a

n a ta lită ţii

luate de

s t a t u l n o stru în u l t i m i i a n i . U n e l e m e n t d e s e a m ă în stu
d ie re a f e r t i l i t ă ţ i i p o p u l a ţ i e i î n
evo lu ţia

in d ic ilo r

de

a c e a s t ă p e r i o a d ă îl oferii

n a ta lita te .

Tabel rr. H

INDICII NATALITĂŢII POPULAŢIEI ROMÂNIEI
ÎN PERIOADA 1901-1969 (născuţi vii la 1 000 de locuitori*

I
Anii

Indice de natalitate

i

I
::4>

15J01

3 7 ,9

Î!«P >

IM S

3 «i,7

1950

20,2

3 7 ,0

1955

2 5 ,0

3 3 ,8

1900

I M

3 5 .8

19 0 5

1930

3 4 ,1

1 9 «;« j

1035

3 0 ,1

1907

1940

2 0 ,0

190*

r h ô

I

1820
1925

1

1909

1

14,«>
IM
27,4
20.7
28.8

In d o u ă z e c i d e a n i , î n t r e 1920 şi 1940, n a ta lita te a *
scăzut cu 7 , 8 % 0, în t i m p c e î n p e r i o a d a d e s c ă d e r e acreli'
t u a t ă a n a t a l i t ă ţ i i , n u m a i î n t r e 1955 ş i 1900, ea a scăzut
cu 11,3°/00. R e d re s a r e a n a t a l i t ă ţ i i , s u r v e n i t ă în 1967
urinare a a p l i c ă r i i u n o r m ă s u r i d e p o l i t i c ă d e m o g r a f i *
î n p r i m u l r in d î n d o m e n i u l î n t r e r u p e r i l o r d e sarcină,
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c a r a c te r iz e a z ă p r i n n i v e l u r i f o a r t e r id ic a te ale indicelui
de n a t a l i t a t e . D u p ă u n m a x i m u m de 27,4°/00 în 1967,
in d icele î n r e g i s t r e a z ă o u şoară te n d in ţă de scădere, de
astă d a t ă m o d e r a t ă , c e e a c e f a c e ca e s t im a ţ iilc pentru
v i i t o r , s p r i j i n i t e ş i p e a n a l i z a c o m p a r a t iv ă cu a lte ţă r i,
să a d m i t ă o s t a b i l i z a r e a i n d i c i l o r de n a ta lita te în jurul
v a l o r i i d e 17— 19°/00.
S căd erea n a t a l i t ă ţ i i în ţ a r a n oastră, ten d in ţă care se
înscrie în t e n d i n ţ a g e n e r a l ă d i n cad ru l „ r e v o lu ţ ie i dem o
grafice“ , a r e u n e l e p a r t i c u l a r i t ă ţ i . î n g en eral, stu d iile m o 
derne a s u p r a s c ă d e r i i n a t a l i t ă ţ i i s i f e r t i l i t ă ţ i i — d e m o g ra fi
ce, s o c i o l o g i c e , m e d i c a l e , p s i h o l o g i c e — au avansat o serie
de i p o t e z e a s u p r a f a c t o r i l o r c o n s id e r a ţ i a avea o influenţă
în această d i r e c ţ i e :

s c ă d e r e a m o r t a l i t ă ţ i i in fa n tile, creş

terea r o l u l u i f e m e i i

î n a c t i v i t a t e a şi v ia ţ a social-eeono-

mică în d e t r i m e n t u l r o l u l u i d e m a m ă , urbanizarea şi indus
t r ia liz a r e a , s c h i m b a r e a c o m p o r t a m e n t u l u i d em ografic al
c u p lu r ilo r c ă s ă t o r i t e 70.
E s te e v id e n t, c ă a n a l i z a n a t a l i t ă ţ i i tr e b u ie să abordeze,
în p r i m u l r i n d , f a c t o r i i d e m o g r a f i e i şi abia a p o i să e x p lo 
reze f a c t o r i i s o c i a l - e c o n o m i c i , d o m e n iu în care se întîm pină m a r i d i f i c u l t ă ţ i . N a t a l i t a t e a este lega tă de populaţia
fem inină, p r i n u r m a r e ea e s te f u n c ţ i e d e num ărul p op u 
laţiei

fe m in in e f e r t ile

tatea“ a c e s t e i a , a d i c ă

( 1 5 — 49 d e a n i ' , de
d e fe rtilita tea

ei.

„ p r o d u c t iv i

În tru c ît f e r t i l i 

tatea v a r i a z ă p u t e r n i c in f u n c ţ i e d e v î r s t ă , structura popu
laţiei f e m i n i n e p e v î r s t e e x e r c i t ă o in flu en ţă importantă
asupra f e r t i l i t ă ţ i i g e n e r a l e .
în tr-o f o r m ă s i m p l i f i c a t ă

AW ( i W .

f i

se p o a t e serie

; e,*),

în care:
rep rezin tă

n u m ă ru l n ă scu ţilo r

v ii,

7(1 Vezi trini dezvoltat, la Ioan Morattt, op. cit-, p- 285
... putem vorbi dr tendinţa scăderii natalitAţii ca do un proces de«J'Mrrafic normal, condiţionat clc* anumite studii economice numai
Cltld M xe deafăHoară intre anumite lim ită i*ublinicr*:i aparţine

•«torului,.

’
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P 1 5 -4 9 — n u m ă r u l a b s o l u t
v irs tă

fi

al

fe rtilă ,
— in d ic ii

fe rtilită ţii

p o p u la ţie i
'

s p e c ific e

pe

f e m i n in e

v îrs te ,

¡„ l
ţ

calculat! !

a s tfe l:

f, =

1

i

—\ 1 000,
Pi
P i* — stru ctu ra p o p u la ţ ie i

fe m in in e

în

v irs tă

fertilă

pe v îrs te :

I
1S-49

î n l e g ă t u r ă cu a c e a s t a s e p o t f o r m u l a m a i m u l t e depen
d e n ţ e t e o r e t i c e : cu c î t e s t e m a i m a r e n u m ă r u l populaţiei
f e m i n in e f e r t i l e , cu c î t e s t e m a i r i d i c a t ă
c i f i c ă , cu c î t e s t e m a i f a v o r a b i l ă

f e r t i l i t a t e a spe

f e r t i l i t ă ţ i i s tr u c tu r a pe

v î r s t e a p o p u l a ţ i e i f e m i n i n e f e r t i l e , c u a t î t m a i m a re este
n u m ă ru l n ă s c u ţilo r

v ii.

F e r t i l i t a t e a g e n e r a l ă * ş i s p e c i f i c ă a p o p u l a ţ i e i feminine
a e v o lu a t du pă cu m
F e rtilita te a

se v e d e

g en e ra lă ,

d in

ta b e lu l

u rm în d

o

rr.

1871.

te n d in ţă

ferm ă

de

s c ă d e r e , a j u n g e î n 1 9 6 6 la n i v e l u l e i c e l m a i s c ă z u t (55,7
n ăscu ţi v i i

la

1

0 0 0

de

fe m e i),

d in n iv e lu l a n u lu i 1900 şi 4 0 %

re p re ze n tîn d
d in

cel

al

c irc a

36%

a n u l u i 1930,

î n 1967, a n î n c a r e n a t a l i t a t e a a c u n o s c u t p u t e r n i c a redre
sare, f e r t i l i t a t e a

g e n e ra lă

a în re g is tra t

S c h i m b ă r i s e m n i f i c a t i v e au

s u rv e n it

fic ă :

tin e re

în t im p

c e la g r u p e l e

la f e r t i l i t a t e a speci

fe rtilita te a

r it m u r i m a i le n te , la g r u p e le m a i m a r i,

* Fertilitatea generală
N

u n a d e v ă r a t salt.

se calcul rază

şi

dopu

a scăzut în

î n s p e c ia l la

formula

. 1 000,

^l*-4*
in care
F este indicele fe r tilită ţii generale, N numărul total al n«i$cuţ*l°r
v ii şi F u - o numărul populaţiei fem in in e în virstă ferul**
n Datele pînă în 1960 au fost luate din studiul lui (¿.ft Şerhu
(G. Rfitegan}. „K vo lu ţia fe r tilită ţii populaţiei fem inine din R 1*-Pîn perioada 1900 — 1960**, în „R e v is ta de stat iat ică*\ 196*2, nr «*
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grupele 30—34 scăderea este mult mai accentuată, ceea
ce face ca aportul grupelor mai m ici în vîrstă să fie mai
mare. în condiţiile scăderii fertilită ţii generale în 19$
cu 60% faţă de 1930, fertilitatea grupei de 15—19 ani
a crescut cu 15%, a grupei de 20—24 de ani a scăzut cu
40%, a grupei de 25—29 de ani a scăzut cu 55%, a grupei
de 30—34 ani cu 74%, a grupei de 35—39 de ani cu 78%,
a grupei de 40—44 ani cu 85%.
Corelaţia dintre grupele de vîrstă şi ritmul de scădere
a fertilităţii specifice — cu excepţia grupei 15—19 ani,
unde se înregistrează o creştere — este invers proporţio
nală cu grupa de vîrstă. Aceste modificări se răsfrîng
asupra participării diferitelor grupe ale populaţiei femi
nine fertile la numărul total al născuţilor v ii. Contribuţia
grupelor de vîrstă ale populaţiei feminine s-a modificat
astfel:

'

j
j
1
(

Tabel nr. 1?
DISTRIBUŢIA NĂSCUŢILOR VII DUPĂ VlRSTA MAMEI

Perioada

Total
nfeouţi
1 vii 115-19
1

Virila mamei (ani)
20-24

25-29

30-34

35-39

40-14 45-1» j

1

t

1
1900 1904
1ÎM»5— 1909
1932— 1930
1955--1959
1000 1005
1900
1007
1908
1000

100,0

9,2
lo o .f
9.2
100,c
0,3
100,0 10,1
100,(. 13,0
100.0 14.9
100.0 12,5
100,0 13,4
100.« 13.0

29,0
31,1
31.5
34,9
35,8
32,8
30,2
29,9
31,7

24,9
25.8
28.3
28,4
27,4
27.7
27,7
23,8
2 1.4

31.0
28.4
17.9
10,0
14,5
15,3
18.5
19,u
18.3

0,9
5.5
11,5
7.2
7,1

7.0
8,7
0,4
0.1

3.9
2,5
2.1
2,2
2,3
2.4
0,5

0.fi
U.3
0.1
0.1
0.1

ni
X

C r u p e l e d e v î r s t ă d e 1 5 — 19 a n i şi 3 5 — 3 9 an i sînt
c e le care au c u n o s c u t o v a r i a ţ i e m a i a c c e n t u a t a ; a cres
cut p r o p o r ţ ia c o n t r i b u ţ i e i g r u p e i de 15—19 a n i si a cru
p e lo r d e 3 9 —?A ani şi 3 5 — 39 a n i .
C u rb e le d e f e r t i l i t a t e , î n t o c m i t e p e n t r u d i f e r i ţ i ani.
r e le v a a p o r t u l d i f e r i t e l o r g r u p e d e v î r s t ă la fertilitatea
generala ( v e z i g r a f ic u l n r, ft).
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FERTILITATEA SPECIFICĂ A FEMEILOR ÎN ANII 1930, 1966 ŞI 1968
în t o a t e c a z u r i l e ,
*

Y
*

in t e n s it a t e a

m a x im ă a f e r t ilit ă ţ ii

ceea ce
1defineşte fertilitatea din România drept fertilitate de tip
precoce, î n t i m p c e în n u m e r o a s e ţ ă r i occidentale valoarea
s

&

se în r e g is tr e a z ă la g r u p a d e v î r s t ă 2 0 — 24 de ani,

modală a f e r t i l i t ă ţ i i

se în r e g is t r e a z ă la grupa de vîrstă

de 25— 29 d e a n i .
Scăderea f e r t i l i t ă ţ i i p o p u l a ţ i e i , pină in 190G inclusiv,
a d e te r m in a t n e m i j l o c i t scăderea indicelui reproducţiei
nete*. în p e r i o a d a J905 — 1909, in d ic e le reproducţiei nete

* indicele reproducţiei nete în optici transversală se caira
loază dupa formula

49

/?„ = 0,488 (/15/15 -r /i**ie *r ... + f A9li9 -

0/,88 £

fa,

I»l5
în care 0,488 este proporţia născuţilor vii de sex feminin în numă
rul total a! născuţilor vii,
numărul femeilor supravieţuitor
de vîrstă i din tabela do mortalitate, iar fi fertilitatea sp. cifioâ pe
vîrsle.
Indicele reproducţiei neto arată numărul do fote pe caro ba**
naşte o femoio în decursul v ie ţii sale fertile (î 5 4í> do tril: in
ipoteza că în tot acest timp ea ar avea fertilit.iţilo sjxvifioe ob**f'
vate în anul în caro s-a făcut calculul şi ar fi supusă riscului do
mortalitate din acelaşi an de calcul.
V.TREBICI

115

VLAD IM IR TR EB IC I

a f o s t d e 2 ,3 1 7 , î n p e r i o a d a 1 9 5 6 — 1960 v a l o a r e a sa eradţ
1,287, ia r d i n 1961 p î n ă î n 1 9 6 6 v a l o a r e a

sa d e v in e sub-

u n it a r ă * ş i t o t o d a t ă i n d i c e l e l u i L o t k a * * ia v a l o r i negativ*,
în 1968 i n d i c e l e r e p r o d u c ţ i e i n e t e a f o s t d e 1,6 faţă dt j
1,24 în 1956, ceea c e i n d i c ă p e r s p e c t i v a l ă r g i r i i reproduc- 1
ţie i p o p u la ţiei.

j

C e r c e ta re a f a c t o r i l o r d e m o g r a f i c i c ă r o r a să l i se poati
im p u t a

s c ăd erea

n a ta lită ţii

p o p u la ţie i

în e v i d e n ţ ă în p r i m u l r î n d s t r u c t u r a

treb u ie

să puia

p o p u l a ţ i e i feminine

f e r t i l e , a p o r t u l m e d i u l u i u r b a n ş i r u r a l , c e l a l judeţelor,
p recu m şi c e l a l d i f e r i t e l o r g e n e r a ţ i i a l e p o p u l a ţ i e i femi
n in e f e r t i l e . U t i l ă e s t e ş i i d e n t i f i c a r e a

i n c i d e n ţ e i nupţia-

l i t ă ţ i i asupra f e r t i l i t ă ţ i i .
în ra p o rt cu n u m ă r u l p o p u l a ţ i e i t o t a l e ş i a l populaţiei
f e m i n in e , c e l a l

p o p u la ţie i fe r t ile

se p r e z i n t ă

astfel in

d ife r iţi a n i:

Tabel nr.

INDICII POPULAŢIEI TOTALE, FEMININE ŞI DE
VjBSTĂ FERTIL* In ANII 1930-1968 (In %)
1956

1966

faţă de

faţl de

1930

Numărul
totale
Numărul
feminine
Numărul
de virată

1956

1968

faţă de

1966

1963

fiţi de ;

1930

1
i

populaţiei
122,4

109,2

103.2

138,0 !

122,1

104.1

107.4

138,3 ;

121,8

103.4

104,7

131,8 !

populaţiei
populaţiei
fertilă

1

j

* In I960 indi«-«-le reproducţiei nete a to*t de 0,9, iar indicele lui Lotka avt*a valori negative.
** Indicele lui Lotka (indicele in iriii»cc al tr* şterii natural«
ac determina după formula ;
îl

î- p ) *

=

K,

de unde
l i

.

p)

»

ţ i

p

-

/

H,

-

l ,

in car«*
r

<*ate v i r a t a

m e d i e

a

mamelor la naşterea c o p i i l o r ior i aproximativ

28 ani) şi p indivelv intrinsec al c r e ş t e m
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P op u la ţia

fe rtilă

a c r e s c u t m a i încet d ecît populaţia

fem in in ă ş i d e c î t p o p u l a ţ i a t o t a lă (cu excep ţia perioadei
1966— 1968), d r e p t c a r e p o n d e re a ei in populaţia feminină
a d i m i n u a t s i s t e m a t i c : 5 3 , 2 % în 1930, 5 2 ,5 % în 1956,
52,2% în 1966 ş i 5 0 , 8 % in 1968. S e m n ific a tiv e sînt scă
derea g r e u t ă ţ i i s p e c i f i c e a c o h o r t e lo r în vîrstă de 15— 19,
29— 24 şi 2 5 — 29 d e a n i , a d i c ă a c o h o r te lo r celor mai pro
d uctive ş i c r e ş t e r e a p o n d e r i i c o h o r te lo r de la 30 de ani
in sus, a c ă r o r f e r t i l i t a t e e ste m a i scăzută.
Dacă

lu ă m

ip o te tic

num ărul

p o p u la ţie i

fertile din

1968 cu s t r u c t u r a a c e s t e i a d i n 1930, cînd populaţia apar
ţinea t i p u l u i t î n ă r , ş i o c o n s id e r ă m cu fertilitatea speci
fică d i n a n u l

1968, s i t u a ţ i a s-ar prezenta astfel:

T a b e l n r . ¿1

.NUMĂRUL NĂSCUŢILOR VII IX 196S ÎN IPOTEZA STRUCTURII
POPULAŢIEI FEMININE ÎN VÎRSTĂ FERTILĂ DIN 1930 ŞJ A
{FERTILITĂŢII SPECIFICE DIN 1968

|

Grupe de virată

:

,
!

,

Populaţia
fertilă
16—19 ani
2 0 -2 4
26—29 „
3 0 -3 4 „
3 6 -3 9 „
40—44 „
4 6 -4 9 „

Număra]
populaţiei
fertile din 1968
la itructura
din 1930

5 109 997
1 124 199
838 039
863 369
692 760
684 739
496 671
521 220

Fertilitatea
ipaelfioă
din i m

102,9
82,4
241,4
193.9
126,5
63,9
17,3
1.3

Număra]
nieeuţilor vii
de eătre
femeile din
pupele rnpet»
tiv# de rtnti

!

587 584
92 m
202 303
164 700
74 984
48 696
8 685
677

»KCft structura populaţiei din 1908 ar fi Oct aceea
',l 30, s-ar fi înregistrat un spor de 01 493 de nă*cuţi
,tr’ *a"

*,n

i n d i c e d e n a t a l i t a t e de 29,8°/00 - O ademenea

der' _ ,pfi ? ’ e f,,v o r ;*l>ilă d e c i f e r t i l i t ă ţ i i , deoarece pon-

hw ^
, ţ,<M » ‘ »ere este mai mare. Se poate afirma <fi
‘"'»firul de »îl ¿Ut -i
-•
«rit,..tu
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______

p l ă t i t p r o c e s u l u i d e î m b ă t r â n i r e a p o p u l a ţ i e i c a re a cuprins :
p o p u la ţia fe m in in ă d e vârstă fe r t ilă .
D a c ă î n s ă c o n s i d e r ă m p o p u l a ţ i a d i n 1968 în structura
ei

d in

acel

an

si

a v în d

fe rtilita te a

s p ec ific ă

din 1930,

a t u n c i n u m ă r u l n ă s c u ţ i l o r v i i a r f i f o s t d e 641 120, ceea
c e a r a t ă c ă f a c t o r u l c a r e a r f i c o n t r i b u i t c e l m a i mult ar
f i fo s t m e n ţin e re a
Scăderea

fe r t ilit ă ţ ii d in

fe rtilită ţii

1930.

p o p u la ţie i

se

e v i d e n ţ i a z ă ţi in

p r o p o r ţ i a n ă s c u ţ i l o r v i i d u p ă r a n g u l l o r : c o n tr ib u ţ ia ran
g u rilo r

s u p e rio a re

a sis tă m

s-a r e d u s

s is te m a tic

ş i a b ia din 1967

la o s p o r i r e a p o n d e r i i a c e s t o r r a n g u r i .

In 13$, ;

d i n t o t a l u l d e 4 6 5 7 6 4 d e născut, i v i i , u n n u m ă r de 160 195,
sau

aproape

38%

d in

to ta l,

rep rezen tau

n ă s c u ţi v ii de .

r a n g u l 3 ş i s u p e r i o r . A c e a s t a a d u s la c r e ş t e r e a dimensi
u n ii fa m ilie i.
La scăderea
b u ţia

m e d iu lu i u rban

trecu t, în tre
pron u n ţat
tatea

şi a p o i

la
şi

redresarea
a

c e lu i

ru ral

e s t e diferită. In

m e d i u l u r b a n ş i c e l r u r a l e x i s t a un decalaj (

în ce p r iv e ş t e n a t a l i t a t e a :

d in

f e r t i l i t ă ţ i i , contri

m ed iu l

ru ra l a ju n g e a

î n u n i i a n i natali

să f i e

cu

p a tr u

cincimi

Tabel nr. 22

EVOLUŢIA f e r t il it ă ţ ii g e n e r a l e
PE MEDII ÎN PERIOADA 1920-1969

d in rom ânia

I
•

»

f

Fertilitatea rewrala
Anii
mediul urban
1920- 1924
1925 1929
1930 1934
1935 1939
m o

î

r.9 ,8
09,5
06,2
59,1
02,0
68,7
57,7
40,9
95,4
90,2*
74.5

!) ') < >

m i
ittr>r>
1950 1900
1900
1907
1008
1909

* Municipii ţi ortf«.
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î

mediul rural
!

168,8
159,0
137,9
127,3
120,4
99,6
90.9
66,3
112,9
111,3
99.9

\
i

Mediul turti ;
de in\ Mim \
< % )

242
229
299
215
195
145
158
102
118
123
134

i
*

num ăr

şi structura

mai ridicată faţă de mediul urban. Acelaşi lucru era vala
bil şi în ce priveşte fertilitatea72.
Două constatări de interes major demografic şi socio
logic se desprind din datele de mai sus. Scăderea fertili
tăţii, începută în mediul urban, s-a continuat apoi în me
diul rural, cu un ritm accelerat al acesteia din urmă.
Dc pildă, în anii L935 — 1939 fertilitatea din mediul urban
reprezenta 88,3% din nivelul anului 1920, în timp ce
în mediul rural indicele era de 82,3%. Această scădere,
în ritmuri diferenţiate, a dus la o oarecare apropiere a
nivelurilor fertilităţii în cele două medii. în urma pro
cesului de ,redresare a fertilităţii început după 1967,
nivelul acesteia în mediul urban atinge valori ce depăşesc
pe cele mai ridicate din perioada 1920—1921, în timp
ce fertilitatea în mediul rural nu se mai ridică la nivelul
din perioada sus menţionată.
Fertilitatea se realizează, în majoritate rovirsitoare,
în cadrul căsătoriilor, fiind deci vorba de fertilitatea
legitimă sau matrimonială. Este de aceea firească între
barea: în ce măsură nupţialitatea are incidenţă asupra
fertilităţii? Teoretic, o asemenea influenţă poate exista
şi ea se exercită prin următorii factori: mărimea promo
ţiilor de căsătoriţi, vîrsta la căsătorie, durata căsătoriei,
fertilitatea căsătoriei.
în perioada interbelică, nivelul nupţialităţii a f o s t
mai ridicat în mediul rural, dur după cel de-al doilea
război mondial situaţia se inversează. Caracteristic mai
este şi faptul că indicii nupţialităţii cresc in mediul urban,
în timp ce în mediul rural ei scad. în ultimii ani insă,
nupl ialitatca, atit in mediul urban, cît si în mediul rural,
înregistrează o scădere sistematică: 10,7° ^ in 1960, 8,0W
/W
iu 1965, 8,9%0 Ui 1966, 8,0®/** in 1967, 7,5»/* in HH18
şi 7,0°/oo în 1969.
Iu primul caz, creşterea indicilor de nupţialilate pînă
în 1958— 1966 >e datorează influenţei mediului urban,
în care nivelul ei era mai ridicat, dar si nivelului foarte
72 Pcnlrn

1020 —19f»0 m-ain folosit dtr studiul Iui

a,• H. Şerb» (G.Reie^an). „Kvoluţia fertilităţii populaţiei trmin*v+

di■n K.P.K. în perioailu 1900 —lUOU", în ,»K»-vMia Jc $latMic& ,
nr. 4.
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ridicat al divorţurilor, ceea ce genera o mare f r e c v e n ţ ă
a recăsătoririlor. în 1961, de pildă, din cei 180 465 de băr
baţi căsătoriţi un număr de 24 024 proveneau din divor
ţaţi, iar din numărul de 180 465 femei căsătorite în ace
laşi an 20 731 avuseseră starea civilă de divorţate. în
1968, la un număr de 146 988 de căsătorii, soţii proveniţi
din divorţaţi reprezentau 10 025, iar femeile 8 833. în
al doilea caz, scăderea indicilor de nupţialitate din ulti
mii ani a fost puternic influenţată de măsurile adoptate
în 1966 pentru consolidarea fa m iliilo r; reducîndu-sedi1
vorţialitatea şi punîndu-se cu mai multă seriozitate pro
blema încheierii căsătoriei, indicii de nupţialitate s-au
redus.
Şi aici trebuie remarcată influenţa schimbării struc
turii pe vîrste a populaţiei nupţiahile. Astfel, în 1962
cohortele populaţiei masculine în vîrstă de 20—24 de
ani erau de 746 000 persoane, în 1968 efectivele lor s-au
redus la 670 000, iar ale celor în vîrstă de 25—29 de ani
S-au redus de la 782 000 în 1962 la 699 000 în 1968. Cohor
tele populaţiei feminine în vîrstă de 20—24 de ani in
aceeaşi perioadă au scăzut de la 750 000 la 650 000 în
1968. Este previzibilă o creştere a numărului de căsătorii
prin intrarea în vîrstă nupţiabilă a generaţiilor cu efec
tive numeroase din anii 1954—1956.
Singurele tabele de nupţialitate de care dispunem, cal
culate pentru anul 1956, ne arată că vîrstă medie a bărba
ţilor la încheierea primei căsătorii este de 24,3 ani, iar
a femeilor de 20,45 ani, o diferenţă de aproape 4 aniwVîrstă relativ tînără la încheierea căsătoriei este carac
teristică şi în prezent. Căsătoriile precoce cărora să le fie
asociată o durată mare a căsătoriei ar putea constitui o
premisă pentru o fertilitate relativ ridicată a căsătoriei.
Trebuie menţionat că, din punct de vedere teritorial, o
proporţie mai ridicată a cohortelor tinere la căsătorie se
înregistrează în judeţele Bistriţa-Năsuud, Botoşani, Brăila,
Buzău, Ialomiţa, Ilfov, Neamţ, Maramureş, Sălaj, Tuleea
şi Vaslui, în timp ce în judeţele Braşov, Cluj, Covasna,
/. I ) • Giruiat ţi V. Clietău. „Tabel*.1 <îe miţ>ţ
a jioţm*
laţioi ‘îm tara noastifi", în ..Ravixta <1« stat ¡«lir ă “ , l'.MÎt',, nr t.
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Harghita, Mureş şi Sibiu căsătoriile se încheie la vîrste
mai mari.
Cea mai cuprinzătoare analiza a factorilor care deter
mină fertilitatea şi evoluţia ei se poate realiza cu ajutorul
cercetărilor longitudinale pe cohorte (generaţii) şi al anche
telor speciale asupra fertilităţii.
Informaţii utile pe generaţii s-au obţinut în ţara noastră
cu ajutorul datelor recensămîntului populaţiei din 1966*.
Tabel nr. 23
NUMĂRUL COPIILOR NĂSCUŢI VII LA 1000 DE FEMEI ÎN VÎRSTĂ DE 15 AM
ŞI PESTE PB GRUPE DE VÎRSTĂ LA KECEXSÂMÎXTUL DIN 1968
1
Grupa de vîrstă

Copii născuţi Tii la 1 000 d* tonei j

1

Total

2 201,4

C ohorte cu f e r t ilit a t e
in c o m p le tă

15—19
20-24
25-20
30-34
35-39
40-44
46-49

ani
„

17,8
683,9
1 329,7
1 792,7
2 159,1
2 464,6
2 728,2

„

„
„
„
„

Cohorte cu f e r t ilit a t e c o m p le ta

8 071,3
3 328,8
S 659,1
3 656,6
8 834.7
4 352,3

50—54 ani
55-59 „
30—64
65-69 „
70-74 „
75 ani şi peste

;
;

!
!
j

* Femeile în virată de 15 ani
pe-iL Li data receniâininHilui (15 martie 1966) au fost solicitate să răspundă la două între
bări : anul căsătoriei (pentru femeile recăsătorite anul primei căsă
torii) şi numărul copiilor născuţi v ii ia decursul întregii perioade
j.înfi la data recensămîntului. Combinarea cu celelalte caracteris
tici (vîrstă, mediu, starea ri\ilă v\c.\ a permis o prelucrare îndea
juns de detaliată a informaţiei in legătură cu îertilitnti * popu
laţiei feminim .
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Femeile care au fost înregistrate la recensămîntul din
1966 prezintă caracteristici deosebite în fiecare generaţie
din care fac parte. Sint interesante diferenţele de fertilitate în raport cu vîrsta, ceea ce înseamnă în raport cu gene
raţiile. Dacă luăm cohortele cu fertilitatea completă, se ;
constată că fertilitatea este m ult mai ridicată la genera
ţiile mai vechi; ea scade pe măsură ce ne apropiem de
generaţiile mai recente.
Aceleaşi date indică şi o diferenţă pronunţată intre
fertilitatea din mediul urban şi cea din mediul rural.
Tendinţa de reducere a decalajului în ce priveşte fertili
tatea în mediul urban şi cel rural se observă în aceea că
diferenţa este mai mică la grupele mai tinere şi mai marc
la grupele avansate.
Tabel nr.

NUMĂRUL MEDIU DE COPII NĂSCUŢI VII LA 1 000 DE FEMEI ÎN VjRSTi
DE 15-49 ANI CARE AU AVUT NĂSCUŢI VII DECLARAŢI, PE MUNICIPII
ŞI ORAŞE, COMUNE SUBURBANE ŞI COMUNE LA RECENSĂMÎNTUL
DE LA 15 MARTIE 1966 *
•

C o p ii

I

G ru p a pe
v ir s ti

p ă s c u ţi v i i l a 1 0 0 0 d e

M u n ic ip ii
>i o ra ş e

fe m e i

Com une
su b u rb a n e

C om u n e

1 0 8 9 ,8

1 0 9 9 ,7

1 1 0 0 ,8

101,1)

1 3 5 2 ,1

1 2 4 1 ,0

1 3 3 8 ,4

1 4 0 2 .8

113,ii

T o ta l
1

1

15— 19

ani

2 0 -2 4

Comun* !
U i* w ,
municipii
f i o rM i
j *
o•

1 1 0 2 ,0

|

2 5 -2 9

.,

1 7 2 6 ,2

1 4 8 0 ,4

1 7 3 1 ,8

1 8 0 3 .0

125,9

30— 34

..

2 1 2 2 .5

1 7 7 5 ,4

2 1 8 3 ,5

2 3 2 1 ,7

I3 u ,8

3 5 -3 9

„

2 5 3 0 .2

2 0 4 2 ,5

2 6 8 3 ,5

2 8 1 2 .9

137.7

40— 44

„

2 9 2 7 ,4

2 2 7 7 .4

3 137,1

3 2 0 0 ,8

143,4

4 5 - 49

„

3 2 7 8 ,7

2 6 n l,5

3 5 3 7 ,3

3 0 0 9 .1 )

140.7

* Date reactualizate dup*

organizării teritorial-administrative din

P e m ă s u ra ce ne a p r o p i e m d e p e r i o a d a recensăm intului,
d i f e r e n ţ a la n i v e l u l f e r t i l i t ă ţ i i e s t e t o t m a i r e d u s ă : cohor
t e l e în v î r s t a d e 1 5 — 19 a n i r e p r e z i n t ă a p r o x i m a t i v gene
r a ţ i i l e 1 9 4 6 — 1950, ia r c o h o r t e l e d e 2 0 — 2 4 d e a n i corespund
g e n e r a ţ i i l o r 1941— 1 9 4 5. S e r e m a r c ă d e c i o o r i e n t a r e către
u n e le m ă s u r i d e p l a n i f i c a r e a f a m i l i e i si în c a d r u l mediului
r u r a l.
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Din punct de vedere teritorial trebuie semnalate dife
renţe accentuate ale nivelului fertilităţii: la o medie pe
ţară de 2 201 copii născuţi v ii Ia 1 000 de femei în vîrstă
de 15 ani şi peste, judeţul Timiş are nivelul 1 614, urmat
de judeţele Hunedoara, Arad, Caraş-Severin, în timp ce
judeţul Vaslui, cu 3 024, se situează la cel mai înalt nivel.
Observarea longitudinală a fertilităţii cu prilejul recensamintului a mai pus în lumină o particularitate deosebit
de importantă: fertilitatea scade pe măsură ce creşte nivelul
de instruire. Dăm cu titlu exemplificativ această variaţie
numai pentru cîteva grupe de vîrstă.
Tabel nr. 25
NUMĂRUL MEDIU DE COPII NĂSCUŢI VII DECLARAŢI LA 1 000 DE FEMEI
ÎN VÎRSTĂ DE 25 DE ANI ŞI PESTE DUPĂ NIVELUL ŞCOLII ABSOLVITE, FE
UNELE GRUPE DE VÎRSTĂ, LA RECENSĂMÎNTUL DE LA 15 [MARTIE 1&C6
Nivelul şcolii absolvite

Total

Grupe de \tata
.

r-

insti şcoli
şcoli
ÇOOÜ : ţcoll
tuţii
ţcoli
medii medii profe
dc
cne* j pride
tehnice sionale X
raie ; mare
învăde
ţâmtnt culturi
de
* (7) |i ?.ît*
de
specia*
arenesupe
liUU meserii ini situaţii
rior
1
960 1171 1 1539

25—29 ani

1 330

442

40-44

2 465

947

1 049 1 242 1 354 1 379; 2 605

589

792

55-59

„

3 329

700

1 043

1498

1322 1 357 3 524

70-74

„

3 835

781

1 277

1423

1 740 1 583 3 979

4 352

1 068

3 809

1 813

2 183 2 137 4 493

75 ani şi peste

Această corelaţie inversă intre fertilitate şi nivel de
instruire a fost relevată cu variate prilejuri şi în diferite
anchete asupra fertilităţii din ţara noastră şi din alte ţări.
Se mai remarcă o corelaţie inversă între nivelul ferti
lităţii şi mărimea oraşului: cea mai scăzută fertilitate se
înregistrează în municipiul Bucureşti, iar cea mai ridicată
este caracteristică oraşelor avînd sub 10 000 de locuitori.
V.TREBICI
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Toate acestea — variaţia fertilităţii în funcţie de mediu
de mărimea oraşelor, de nivelul de instruire al populaţiei
feminine şi după alte caracteristici — sînt, desigur, numai
constatări. Aceasta nu reprezintă încă o explicaţie cau
zală. Punerea în evidenţă a factorilor social-economici
ai fertilităţii şi a consecinţelor lor este extrem de dificili
nu numai din cauza numărului mare de variabile in joc,
ci şi datorită complexităţii mecanismului prin care se
exercită o asemenea influenţă.
Istoric, au fost arătate tendinţele fertilităţii populaţiei,
scăderea sistematică a indicilor de fertilitate în ţările dez
voltate, raportul dintre această tendinţă si întreaga dez
voltare social-economică: industrializarea, urbanizarea
etc., precum şi importanţa schimbării comportamentului
demografic, a introducerii si extinderii practicilor contra
ceptive. în ce priveşte tipologia actuală a fertilităţii pe
glob, ea a fost ştiinţific arătată intr-un studiu întocmit de
un grup de experţi ai O.N.U.74.
Diferitele cercetări efectuate asupra fertilităţii, incepînd cu cea mai cuprinzătoare, a demografilor americani
P.K.Whelpton, C.V.Kiser, pregătită din 1938 şi efectuată
prima dată în anii 1941— 1942 în oraşul Indianopolis. au
avansat un număr inare de ipoteze şi de variabile care ar
putea explica influenţa factorilor social-economici ai fer
tilităţii. Este limpede că asupra fertilităţii exercită o in
fluenţă, fâcînd abstracţie de fertilitatea naturală, factori
ca cei sanitari, regimul matrimonial (căsătoria, poliga
mia socotită ca nefiind prolifică), mortalitatea, căsă
toria tîrzie, abstinenţa în căsătorie, practicile contracep*
t ive.
După A. Sauvy, cauzele care au dus la scăderea nata
lităţii în ţările dezvoltate au fost următoarele: suprima
rea muncii copiilor şi şcolarizarea obligatorie, dezvolta
rea puericulturii, scăderea mortalităţii, diminuarea auto
rităţii părinţilor, emanciparea femeii, posibilitatea ascen
siunii sociale (faimoasa „capilaritate“ socială a lui A. Du*
mont), dezvoltarea instrucţiunii generale, creşterea nive71^. V i . ..Bulletin <W-îiiuţ,’ra]>hu](i* clos Nat io m -rn ic t“ , I9ti3»

nr. 7.
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lului de trai, dezvoltarea posibilităţilor de consuni, urba
nizarea. In ce priveşte redresarea natalităţii în ţările dez
voltate, Sauvy crede că la aceasta au contribuit ajutoarele
materiale acordate familiilor {alocaţii familiale, locuinţe,
invăţămînt, asigurarea, fiscalitatea), dar şi o reacţie gene
rală care s-a produs în favoarea familiei, instaurîndu-se o
•"'concepţie mai optimistă.
Experţi ai O.N.U. consideră că principalii factori so1
cial-economici care au determinat scăderea fertilităţii sînt
următorii: „limitarea naşterilor“ , folosirea mijloacelor con
traceptive, urbanizarea, mobilitatea socială, schimbarea
condiţiei femeii şi organizarea familiei, nivelul de trai şi
^creşterea „costului“ unui copil, declinul credinţelor reli
gioase, scăderea mortalităţii infantile76. Pînă nu de mult,
tendinţele arătau o creştere a fertilităţii şi a nupţialităţii
în ţările dezvoltate: toate cohortele feminine participau
din plin la fertilitate, s-a ridicat gradul de utilizare a for
ţei de muncă, au sporit alocaţiile familiale etc. în ultimii
5—6 ani, fertilitatea înregistrează o scădere în toate ţările
Europei occidentale76.
Persistă diferenţe în ce priveşte fertilitatea intre grupe
si clase sociale, între profesiuni, după nivelul veniturilor,
după religie, după apartenenţa la mediul urban şi cel ru
ral, după nivelul de instruire, săracii au mai mulţi copii
decît bogaţii, catolicii au o fertilitate mai ridicată dccît
evreii. în ce priveşte relaţia inversă dintre venit şi ferti
litate, unii experţi ai O.N.U., ca şi alţi demografi, apre
ciază că această „lege“ nu mai acţionează: „...Studii limi
tate la o regiune precisă au arătat că relaţia inversă care
exista între venit şi dimensiunea familiei nu este valabilă
decît pînă la un punct anumit şi că în unele cazuri dimen
siunea familiei pc grupe de venituri mai mari are tendinţa
*ă varieze direct proporţional cu venitul“ 77.
n O . S . U . „Causes et conséquences <!'■ I V volution dcmojjraphi-

tuc", New York, m :i.

Fettif. „K v o lu tio n

récente ,|t- la fécondité en Kutoj.e
Occidentale d ep u is h, guerre” , J,, „population” , 1970, nr. 2
” O .V .Î'. „(.a n se s et con séq u en ce«', p. 109- 110.
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Factorii culturali, psihologici etc. au în societatea mo
dernă o influenţă crescindă. Există mai multe studii care
au pus în evidenţă raportul dintre nivelul de instruire şi
indicele de fertilitate. Astfel, după K. Dandekar, coefi
cienţii de corelaţie între indicii de şcolarizare şi cei de fer
tilitate sînt relativ ridicaţi in relaţie inversă'8.
Pentru W . E.Moore, fertilitatea se află în permanenţă
sub un control instituţional, chiar dacă nu sub un control
individual calculat79. Comportarea în problema fertilită
ţii este o comportare socialmente motivată. Aceeaşi inter
pretare larg sociologică a fertilităţii este caracteristică şi
sociologilor Frank Lorimer (.,Cultural and Iluman Ferti
li ty“ , UNESCO, Paris, 1954), Kingsley Davis („Iluman
Society“ , New York, 1949) şi K. Davis şi J. Blake („Social
Structure and Fertilitv“ , în „Economic Development and
Cultural Change“ , IV, p. 2 U -2 5 3 )80.
în ce măsură au intervenit diferiţi factori economici,
sociali, culturali şi psihologici la schimbarea comporta
mentului demografic este o problemă care poate fi pusă in
lumină cu ajutorul unor studii şi cercetări speciale de tip
complex, mai ales al anchetelor prin sondaj, necesitate
puternic resimţită şi în ţara noastră. în numeroase cazuri,
anchetele demografice sînt însoţite de anchete demoscopice în vederea cunoaşterii opiniei şi atitudinii persoane
lor anchetate în legătură cu propria lor reproducere. Con
venţional s-ar putea diferenţia următoarele tipuri de an
chete în legătură cu fertilitatea:
a) anchete propriu-/, isc asupra fe rtilită ţii, a nivelului, trndiup-lor evolutive, a incirlenţ, i d iferiţilo r factori asupra ei;
bl anchete în legătură eu faniily planning, aplicarea '«i « ticienţa acestuia;
c) anchete de opinie demografica.*1
0

‘.Incidence de 1’¿ducal ion Mir Ia ft"
conditê“ , în^Congrèa Mondial d<> la Population. l% .Y*f vol. IV,
Nation* Unies, New York, l% y , p. 153.
79 IV. E. Moare. „Sociologie si dem ografi*",
n , , Teorie
şi metoda în ştiinţele sociale", p. 2',9 — *¿52.
110 Vezi polemica în legăturii cu fertilitatea între LoriinC ţ»
K.D avis, relatată d< U . E. jl/ooro, op. cit., p. 251-252.
126

V.TREBICI

NUMĂR ŞI STRUCTURĂ

Dintre anchetele oficiale prezintă interes ancheta naţională
asupra natalităţii efectuată în S.U.A.8i*8
, Eşantionul a cuprins
3
4 000 de fam ilii, in care au fost înregistrate naşterile din curâul
anului 1963. Programul de observare a cuprins următoarele
caracteristici: 1) locul naşterii, 2) spitalul, 3) locuinţa mamei,
4) numele, 5) sexul, 6) rasa (pentru copii), 7) profesiunea sau
ocupaţia şi vîrsta tatălui, 8) numele de fată al mamei şi numărul
copiilor născuţi v ii şi morţi, 9) cine a asistat la naştere. 10) dura
ta sarcinii, 11) greutatea copilului la naştere, 12) starea civilă
(legitim sau nu). Chestionarul a cuprins informaţii asupra caracte
risticilor social-economice ale mamei şi familiei, asupra nive
lului cultural al părinţilor, ocupaţia tatălui în momentul naş
terii, a mamei, asupra venitului familiei. Baza do sondaj au
constituit-o microzonele luate după certificatul do naştere pe
fiecare lună, adunate de Centrul naţional de statistică pe 54 de
regiuni din S.U .A. Selecţia a fost sistematică şi în trepte: o rolă
de film constituie unitatea primară; în cadrul fiecărei role selec
ţia a fost întîm plătoare; fracţia de sondaj a fost de 1: 1 000 de
naşteri.
O cercetare de mare amploare cu caracter comparativ s-a efec
tuat în 7 ţari din America Latină: Costa Rica, Columbia, Argen
tina, Venezuela, Mexic, Panama şi Brazilia*3.
Numeroase anchete de acest gen s-au efectuat şi în ţările so
cialiste în u ltim ii ani. în U.R.S.S., o cercetare experimentală,
efectuată de D.C.S. în 1960 şi prelucrată de către Institutul de
cercetări al D.C.S. a U.R.S.S., a scos ia iveală diferenţieri sem
nificative în n ivelu l fertilită ţii după diferite caracteristici*3,
O categorie mare o constituie anchetele demografice legate
de family planning. Prezintă mult interes sub raport strict meto
dologic şi sub raportul explicaţiei cauzale studiul cunoscutului
demograf şi sociolog Ph. M. llauser de Ia Universitatea din Chi
cago, „On Design for Experiment and Research in Fertility Con
trol“ 84. Autorul arată că cercetările asupra fertilităţii s-au rezu
mat la variabilele personale, demografice şi psihologice, dar au
ignorat factorii sociali şi cei cc ţin de organizarea socială. Autorul
pledează pentru abordarea sociologică a problemei, cu modalită
ţile ecologică, psihosocială şi culturală. Comportamentul dvmo81 Metodele şi caracteristicile anchetei naţionale asupra nata
lităţii pe 1963 în Statele Unite în „V ital and Health Statistics",
U.S.Department of Health, Education and Welfare, Public Health
Service, 1966, nr. 3.
G.Retegan. „Cercetarea comparativă a fertilităţii populaţiei
din 7 ţări ale A m erica Latine**, în „He\ ista de statistică“ , IV» î,
nr. 8.
83 I i . Sifman, L. Darski şi G. Bondarskaia. „Metodika it«lrdovuniia plodovitosti i braeinosti“ , în „W stnik Stutistiki“ , 1967,
nr. 12.
M Publicat in Clyde
Kiser. „Research in FaiuiK Pl.mnint",
Princeton, 1962, p. 403 — 474.
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grafic (fertility behaviour) este o va ria b ilă dependentă, iar cel*,
laite sint variabile independente. Este necesar, susţine autorul,
un esantion aleator naţional, determ inat pe bază de sondaj arro*
Iar. Detaliat, variabila dependentă ar f i indicele general de nata
litate şi indicii de fertilita te, precum şi d iferitele metode contra
ceptive, iar variabilele independente— va ria b ilele de control inde
pendente şi variabilele experim entale independente — ar cuprinde
variabile sociopsihologiee, culturale,
economice, de mediu,
acţiune comunitară, educaţie, locuinţă etc.
Din ţările socialiste care au efectuat anchete pe tema family
planning menţionăm Ungaria şi Cehoslovacia. Astfel, în l'nţaria grupa de cercetări dem ografice a D.Q.S., împreună cu Comi
sia demografică a Academiei Maghiare de Ş tiin ţe, în cadrul seriei
decercetări in iţiale de Uniunea internaţională regională de/amily
planning, a efectuat în 1965 o anchetă în legătură cu atitudinea
femeilor faţă de problema fe r tilită ţii, reglem entării naşterilor p
planificării fam iliei8
85*
4
In Cehoslovacia s-a efectuat în 1961 o cercetare pe un eşantion
de 9 000 de gospodarii, avînd drept temă cercetarea situaţiei femeii
căsătorite în fam ilie şi In profesiune. Prin tre alte caracteristici s-a
urmărit şi numărul dorit de copii în fa m iliile grupate după durata
căsătoriei, a ocupaţiei etc., co n d iţiile care determină scâderra
fertilităţii etc.88.
O altă grupă de anchete sînt cel© demoscopice, de opim»
In ultimul deceniu, numărul lor a crescut considerabil. In Franţa,
Institutul naţional de studii demografice ( I.N.E.D.i efectu
ează periodic asemenea anchete de op in ii. Printre altele se urmă
resc „numărul ideal“ , de copii, opin ii în legătură n i alte pro
bleme demografice etc. 87.

Şi în ţara noastră există o experienţă în cercetarea ferti
lităţii, dar ee-i drept încă redusă. Asemenea anchete s-au
efectuat de către Ministerul Sănătăţii împreună cu In
stitutul de igienă si sănătate publică din Bucureşti,
Catedra de medicină socială de la Institutul de medicină
şi farmacie din Bucureşti, de către Centrul de cercetări
antropologice al Academiei şi de către unii cercetători.
84 E.Szabady şi A. Klingher. „Cercetare asupra fertilităţi
maghiare, planificării fam iliei m reglem entării naşterilor pe anii
1965-1966“ , în „Demogratia“ , 1966, nr. 2, p. 135.
88 Jrji Prohopec. „Femeia In societatea noastră. Studiu efec
tuat în Republica Socialistă Cehoslovacia“ , în „Demografia*»
1263, nr. 1, p. 7; 1963. nr. 2, p. 109.
87 Vezi, de pildă, Henri Bastide si A la in Girard. „Les tendan
ces démographi(|U©9 en France et les attitudes de la population',
iu ..Population“ , 1966, nr. 1.
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Ancheta experimentală naţională s-a efectuat cu colabo
rarea Direcţiei Centrale de Statistică.
Printre cele mai vechi este ancheta asupra fertilităţii
femeilor de la Fabrica de confecţii şi tricotaje din Bucu
reşti asupra unei populaţii feminine de 8 600 de persoane88.
Alte anchete şi cercetări medico-sociale s-au efectuat de
către catedra de medicină socială de la I.M.F. Bucureşti89
în toate circumscripţiile din Bucureşti, ancheta din co
muna Berevoieşti, judeţul Argeş, din comuna Indepen
denţa, judeţul Galaţi, din comuna Săuleşti-Oltenia.
Cea mai amplă este ancheta pe anii 1967—1970 organi
zată de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul de igienă şi
sănătate publică, în colaborare cu Direcţia Centrală de
Statistică şi cu Ministerul Invăţămîntului prin catedrele
de medicină socială din Bucureşti şi Iaşi, pe un lot de circa
15 000 de femei căsătorite pentru prima dată. în prima
etapă, 1967—1968, s-au efectuat şi s-au publicat datele
pentru un lot de circa 3 000 de femei. Ancheta a integrat
şi probleme de opinie demografică. Scopul anchetei s-a
referit la umătoarele aspecte:
a) care este concepţia femeilor în ce priveşte dimensio
narea familiei şi numărul optim de copii;
b) care este comportamentul demografic ol femeilor
în ce priveşte numărul de copii doriţi la data si după data
căsătoriei;
c) cauzele pentru care femeia nu a dorit de loc copii
sau doar un număr mic (unul sau doi copii);
d) care este numărul copiilor realizat faţă de cei doriţi
la dala căsătoriei şi al copiilor pe care femeia doreşte su-i
mai nască în viitor;
e) cauzele pentru care femeia nu a realizat numărul
de copii pe care ea crede că ar fi necesari într-o familie
sau nu a realizat încă numărul de copii doriţi;
f) în ce împrejurări si din ce cauză şi-a modificat com
portamentul faţă de dimensionarea familiei;

r[

'M .P m /irw . „Studiul fertilităţii populaţiei fciniim.r in
i.iiiiislri:i di- i'oufccţ ¡i‘\ în ..Kovista do statisticii , tîHi'i, nr- 3 şi ■*.
B9Vezi dr. P. Mureşan p .îk ..Corectări inednt»-sooial< asupra
natalităţii populaţiei“ , iu „Studii do statistica“ . \ J,
p. *>*$'*•
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g) în ce condiţii ar fi, totuşi, dispusă femeia să naşei
numărul de copii doriţi şi în special numărul de copii con*
sideraţi ca fiind necesari fa m iliei;
h) influenţa sterilităţii fiziologice a femeii, a unor
boli etc.
O altă anchetă s-a efectuat de către catedra de medi
cină socială de la I.M.F.Bucureşti pe un eşantion de 360
de femei în oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej privind situa
ţia femeii salariate90.
O anchetă de tip longitudinal a fost iniţiată de aceeaşi
catedră în 1966 pe un eşantion de 2 194 de femei căsătorite
din oraşul Bucureşti în vîrstă de 16— 64 de ani91. Cu acest
prilej s-au întocmit tabele de fertilitate şi fertilitate me
die conjugală. O altă anchetă a cercetat fertilitatea unui
număr de 1 977 de femei căsătorite din Bucureşti în vi'rstă
de 16—64 de ani în 1966, după provenienţa acestora (din
Bucureşti, venite din alte oraşe şi venite din mediul ru
ral)92.
Concluzii mai interesante sînt cele ce se referă la va
riaţia fertilităţii după unele caracteristici. Astfel, la fe
meile care au trăit tot timpul în Bucureşti, fertilitatea
generală (la 1 000 de femei) a fost de 1 350 de copii, iar
cele care au venit din mediul rural au avut fertilitatea
mult mai înaltă: 1 955,1; sub raportul grupelor sociale
se remarcă că femeile din categoria „muncitori“ au o fer
tilitate mai ridicată, 1 484,6, faţă de cele din categoria
„funcţionari“ , cu 1 089,8. Se mai constată un decalaj între
femeile încadrate în cîmpul muncii (fertilitate \ 226,1)
şi cele casnice ^fertilitate 1 696,4).
•° P r o f dr. h. (¿romt dr. T . Ilttsznr ş.a. „Reztiltutcde unei
cetări sociologice în rîndul fem eilor salariate“ « In „Studii de *1**
tUtic<V\ VJ. 1909,
V20 şi urm91 Dr. T . Huszar, }).
s.a. „ A n a l i / a fertilităţii
ritolor generaţii de femei din oraşul H u e u r e ş t i n „Studii dr «t»*'
tistic;V*, V I , 19t>9, p- .V2*» si urm.
" P r o f . dr. Th. lira, dr T . Huszor ş.a. „Studiul frriditM*1
femeilor din oraşul Hm ui eşti dupft provenienţa lor*k, în „Stiul*1
de stat ist icV\ V I , 1909, p.
şi urm.
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Sub titlul direct de „planificare a familiei“ s-a între
prins o anchetă în municipiul Cluj93. Printre constatări
merită să fie relevate răspunsurile femeilor anchetate în
legătură cu numărul ideal de copii. La întrebarea: „Cînd
v-aţi pus problema copiilor“ , la rubrica „înaintea căsăto
riei“ , muncitoarele au răspuns în proporţie de 17%, iar
intelectualele 71%, cele cu şcoală elementară în propor
ţie de 18%, iar cu şcoala superioară 56%. Este o indica
ţie asupra faptului că planificarea familiei se practică în
primul rînd în sînul categoriei mai instruite.
în studierea fertilită ţii populaţiei capătă o mare im
portanţă folosirea unor modele matematice şi a unor sche
me de analiză factorială. Alegerea variabilelor în acest
caz are importanţă excepţională.
Cel mai cuprinzător ca număr de ţări şi ca număr de
variabile este studiul întocmit de experţi de Ia Serviciul
populaţiei O .N .U .94, pe care l-am mai citat. Repartiţia
ţărilor (123 de ţări şi teritorii, dintre care 88 subdezvol
tate şi 35 dezvoltate) s-a făcut pe bază de 12 variabile:
venitul naţional pe un locuitor, consumul de energie pe
un locuitor, gradul de urbanizare, ponderea populaţiei
active ocupate în activităţi neagricole, numărul paturi
lor de spital la 1 000 dc locuitori, speranţa de viaţă la naş
tere, indicele m ortalităţii infantile, indicele nupţialităţii precoce, gradul de instruire a femeilor, frecvenţa zia
relor, aparate je radio la 1 000 de locuitori, frecventarea
cinematografelor. Acest model poate fi folosit, cu anumite
amendamente, la analiza fenomenelor demografice, în
speţă a fertilităţii, în profil teritorial în cadrul unei ţări.
Un alt model este cel propus de R. Weintraub („The
Birth Rate and Economic Development, an Empiricii
Study“ , în „Keonometrica“ , 1962, voi. 30) şi comentat de
demograful polonez Kgon Vielrose în nr. 1 din ÎJiio al re
M li lina brin Trâistaru. „Planificarea familiei — anchetă in
»iurudpiul Cluj“ , î „ „R e v is ta ile itatistie.V',
nr. 10.
O .y .ţ', >
„B
1 u lle tin tléinoirranhique «te* Nation* Lines',
York nr, “y ID65*
« i i
V.TREBICI

131

VLADIM IR TREBICI

vistei „Przeglad Statysticzny“ 95. In acest model, indicei**
de natalitate este funcţie liniară de ponderea populaţiei
agricole, de indicele mortalităţii infantile si de venitul 1
naţional pe un locuitor. Vielrose a aplicat acest model sub
forma unei ecuaţii de rcgresie la condiţiile din Polonia;
y— a -f bxx + bx2 + cxz,
în care y reprezintă indicele de natalitate, iar xv xtiil
ponderea populaţiei agricole, indicele mortalităţii infan
tile şi venitul naţional pe un locuitor.
Coeficientul de corelaţie totală a fost semnificativ,iar
cei parţiali au fost nesemnificativi. Există o corelaţie pu
ternică între indicele de natalitate, ponderea populaţiei
agricole şi venitul naţional pe locuitor.
în general, scăderea fertilităţii şi extinderea planifi
cării familiei sînt puse în legătură cu industrializarea unei
ţări. Se apreciază, în general, că acest proces, început in
ţările dezvoltate cu mult în urmă, se continuu inevitabil
în ţările care au păşit recent pe calea industrializării.
Anchetele din Ungaria, efectuate în anii 1958—1960,
1964 şi 1968, cele din 1966 şi 1969, au arătat, printre alte
le, că majoritatea femeilor anchetate în primul an de că
sătorie nu fac nimic pentru a limita naşterile şi abia în al
doilea an ele recurg la contraceptive96. în ce priveşte fflmily planning şi folosirea contraceptivelor se înregistrez
o variaţie sensibilă după condiţiile socioeconomice ţi
nivelul de instruire.
Pe glob se remarcă de asemenea schimburi semnifica
tive în ce priveşte atitudinea populaţiei faţă dc planifica
rea familiei şi faţă de creşterea numărului populaţiei to
tale. într-un studiu recent publicat de către „Population
CounciU, sînt examinate rezultatele anchetei S.U.À. din
1965 efectuată în 22 de ţări97.
w Vezi S. Şttrhu. «Construirea unui model iun ti mat ir ¡.<ruu
măsurarea influenţei diferiţilor factori asupra nntaliC'ţir. îc
vKevista d«* statistică“ ,
nr. 5.
•6 Or. Egon Szabady, „Cmp êtes sur la fécondité el la pUni’
ftr.ition de famille en Hontrrit", Budapesta. 10**9
*7 Or. J . Alayone St ycos. ..Public and Private Opinion on
Population and Family Planning“ în „Studie» in Family Pion
ning“ , 1970, nr. 5l.
V.TREBICI

132

NUMĂR $1 STRUCTURA

Cercetările şi studiile arată schimbările tendinţelor în
domeniul atitudinii faţă de reproducţie şi subliniază ma
rea complexitate a problemei. Studiile şi cercetările în
problema fertilităţii din ţara noastră sînt vădit insufici
ente. Nu există pînă în prezent un studiu asupra fertili
tăţii căsătoriei în funcţie de factorii determinanţi. 0 pri
mă încercare de a converti o analiză transversală într-una
longitudinală pentru a urmări fertilitatea cusătoriei in
funcţie de durata acesteia a scos în evidenţă unele posi
bilităţi de analiză98. Rezolvarea integrală a unui aseme
nea obiectiv de cunoaştere nu este posibilă decit prin cer
cetări longitudinale ale promoţiilor de căsătorii. Anche
tele de opinie demografică şi cele asupra fertilităţii popu
laţiei feminine trebuie dezvoltate şi extinse, incluzînd
un număr mare de variabile care să permită caracteriza
rea comportamentului demografic şi modificărilor aces
tuia.
4. R E PA R TIZA R E A

PE SE X E ŞI STRUCTURA PE VÎRSTE

A POPULAŢIEI
*i

Structura demografică a unei populaţii, adică reparti
ţia ei pe vîrste şi pe sexe, are o importanţă deosebită din
punct de vedere socioeconoinic, deoarece aceasta, pe lingă
alte aspecte, determină participarea la activitatea econo
mică.
Fără să aibă importanţa şi amploarea structurii pe
vîrste, repartiţia pe sexe are şi ea o semnificaţie bine preci
zată, mai ales cînd este asociată structurii pe vîrste. Proporţionalitaîea de ansamblu dintre sexe pe întreaga popu
laţie sau disproporţiile la unele vîrste au certe impli
caţii demografice şi socioeconomice.
Din toate timpurile, repartiţia populaţiei pe sexe vă
deşte la toate populaţiile o proporţie de o remarcabilă sta
bilitate: la cele mai multe populaţii, la momentul critic
unui recensămînt, bărbaţii reprezintă circa 49%, iar
V----------u V. Ghrţău. „Durata căsătoriei şi
d« statistică*4, 1969, nr. 8.
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femeile 51% din populaţia totală, ceea ce înseamnă 105106 femei la 100 bărbaţi, în timp ce la naştere proporţia
este inversă: la 100 de fete se nasc 105— 106 băieţi. Modi
ficarea proporţiei în favoarea populaţiei feminine se datoreşte „supramortalităţii“ masculine, care acţionează chiar
din primul an de viaţă.
Trebuie remarcat că această proporţie a existat şi în
ceea ce priveşte populaţia României, modificată fiind
într-o anumită măsură ca urmare a războaielor mondiale,
caracterizate printr-o mortalitate ridicată a populaţiei
masculine.
în ultimii 40 de ani, această proporţie a evoluat în fe
lul următor:
Tabel nr. 16
DISTRIBUŢIA PE SEXE ŞI RAPORTUL DE MASCULINITATE *
ÎN ANII 1930-1969
Populaţia de sex (In %)
Anal fi data

29 decembrie 1930
25 ianuarie 1948
21 februarie 1956
15 martie 19G6
1 iulie 1969

masculin

feminin

49,1
48,3
48,6
49,0
49,1

50,9
51,7
51,4
51,0
60,9

Raport
de masouliniUte
p /j

966
936
946
959
964

* Numlrul populaţiei masculine la 1000 femei.

Această proporţie este o variabilă de vîrstă: raportul
de masculinitate scade, de la valori supraunitare la cele
subunitare, în mod accentuat pe măsura înaintării în vîista. Situaţia este diferită de la un recensămînt la altul: ra
portul de masculinitate la cele mai multe vîrste a crescut
în 1966 faţă de 1956.
Implicaţiile socioeconomice ale disproporţiei dintre
sexe la diferite vîrste se regăsesc în balanţa resurselor de
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Grup© de virată

Tota 1
0— 4 ani
5- 9 „
10-14 „
16—19 „
20—24 „
26-29 „
30—34 „
35—39 „
40-44 „
45-49 „
50-54 „
56-59 „
60-64 „
65-69 „
70-74 „
75-79 „
80-84 „
85-89 „
90-94 „
96-99 „
100 ani şi peste

21

de

februarie
1956

Tabel nr.
V

Î R

*

t

t\^

GRUPE
IX RECENSĂMINTELE DIN 1956 ŞI 1966
raportul d e m a scu lin ita te p e

i

^ TA
15 martie
1966

94G
1 044
1 056
1 031
978
1 019
1 013
924
835
867
957
977
878
764
726
720
632
647
673
462
341
258

muncă, în populaţia activă, în repartizarea acesteia pe
ramurile economiei şi în repartizarea teritorială.
O primă particularitate a raportului de masculinitate
se constată la cele două medii.
Tabel

n r.

28

RAPORTUL DE MASCULINITATE PE MEDII ÎN ANII 1930-1969
Data

29 decembrie 1930
26 ianuarie 1948
21 februarie 1956
16 martie 1966
1 iulie 1969

Mediul
urban
|

987
944
963
993
988

rural

Urban fată
de rural

960

-4- 27

933
939
938
948

ri 11
4 23
4- 65

-i 40
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Valorile mai scăzute ale raportului de masculinitate
în mediul rural sînt explicabile, pentru trecut, prin piei.
derile mai mari de vieţi bărbăteşti în timpul războaielor
mondiale, iar în ultimii ani prin migraţiunea de la sate la :
oraşe, care antrenează cu precădere populaţia masculină, :
Transferul populaţiei rurale spre oraşe, în proporţii
diferite în ce priveşte vîrsta şi sexul, modifică neîncetat
raportul de masculinitate pe medii, generînd simptomele
a trei procese importante demografice şi socioeconomice,
şi anume ..feminizarea“ şi „îmbătrînirea“ populaţiei ru- j
rale, însoţită de un al treilea fenomen, „descalificarea“
populaţiei rurale.
în afară de structura pe sexe, o importanţă excepţio- j
nală sub raport demografic şi socioeconomic are însă struc
tura populaţiei pe vîrste. Dacă ne rezumăm la aspectele de*
mografice, trebuie amintit că marea majoritate a variabi
lelor demografice sînt funcţie de vîrstă: fertilitatea, nupţialitatea, mortalitatea. Social şi economic, structura pe
vîrste a unei populaţii se prezintă cu variate implicaţii: ,
gradul de instruire, participarea la activitatea economică; ■
într-un anumit sens, şi mobilitatea profesională sau so
cială sînt funcţie de vîrstă. Mai mult, contribuţia la
crearea venitului naţional sau la consum este şi ea funcţie
de vîrstă. De aceea studiul structurii pe vîrste deţine un
loc major în demografia economică, completat cu studiul
pe vîrste al populaţiei active, domeniu în care particulari
tăţile vîrstei îşi dezvăluie pe deplin importanţa economică.
Pentru analizarea particularităţilor structurii pe vîrstă
a unei populaţii se foloseşte, printre altele, piramida vîrs- ■
telor. Aceasta redă intuitiv raportul dintre cele trei sub- i
populaţii: populaţia tînără (0—14 ani), adultă (15—59 de j
ani) şi vîrstnică (60 de ani şi peste), cu posibilitatea diie- >
renţierii unor alte grupe, cum ar fi populaţia de 20—39 j
de ani şi 40—49 de ani (deosebit de importante în analiz» '
structurii populaţiei active pe grupe de vîrstă), 05 de ani i
şi peste. Piramida vîrstelor este indispensabilă analizei
îmbătrinirii demografice a populaţiei.
!
înainte de a examina semnificaţia piramidei vîrstelor
populaţiei României în diferite perioade şi a schimbărilor
structurale, prezentăm piramida vîrstelor populaţiei 1»
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recensămintul din 1956, o piramidă oarecum „echilibra«"
pe care o vom folosi ca termen de referinţă (vezi graficul
nr. 7).
b
Grafic nr. 7
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Se remarcă în primul rînd o anumită proporţie între
grupele mari de virslă: baza piramidei este oeupată de
populaţia tînără (0—l i ani), mijlocul piramidei este deţi
nut de populaţia adulta (15—59 de ani), iar vîrfui pira
midei reprezintă populaţia vîrstnică. Fiecare populaţie
concretă are particularităţile piramidei vîrstelor ca ur
mare a influenţei îndelungate a unui complex de faeton
demografici»
: 3 încercat o U ţ » « » l o ; ; n .« populaţiilor după struitUM ţ*
v • ite. I)**tti«f.'raful <ued«*z Lari Suiidl ¿irg** rtfaljiientc trei tipuri

(lt populaţi«*

Tabel nr
TIPURI PE POPULAŢIE (U %)
•ub 15
ani

15 4«
ani

50 ani
*i pm# »
I

a) l’"jm !.iţn dr tip pri^rrsiv

40

f)0

f

10

:

h/ Populaţia strtţionarA

2*>,5

50,5

i

2:i

:

20

50

> PopoUţitt d* tip r*v r.^ v

HO ;»

J

1

Pi imul tip dr populaţi* ** ri»r.»ctt*ri/.«*»/A printr o pr«»p»rţif
mar«» <li rnţtii ţi un ritm tidieal de «r e p e r e , a) doitra lip or* A
proporţj«
a » opislnf, iar numărul populaţiei « r<--*tr î- td
sau c.'uninr staţionar, în timp «■#• populaţia do tip
■'V ar*1
pfnporţi»- mar«'
L ’U mi i i *i moiiărul populaţi#*» totali t »?,
nr^d« rr. Ih- ;it«i >i d«*rtttmirtl# «1#» populaţi«* „tîn.tiV\ . ixlulb' 1
„iinbatrliulrf*' ţ r u t f rxţirt iM «.«nun in*.« aiiiLigu* , tu■* oi* »“c
cAltmr«' « ihm « rr* ♦'Cin rirfur*^ p o n ţ i l o r

Piram ida v îr t t e lo r p o p u la ţie i H om ău iei din 195b m*
dică, grosMo modo, o populaţie de t ipu 1 populaţ i i l o r , 1 inere *
cu o bază largă
cu o proporţie redusă u hătruiilor, **
mai remarcă a ţa -n u m itd e intrînduri ft luase* <reus*w/, rare
exprimă deficitu l de naşteri din tim p u l celor două fă*
boa ie m ondiale (g e n era ţiile 191H- 1919 si 1941** ţ u v
Hr \ol 1«.rnuir* * '-»io1■*
1**07: m ,> u r 1.« r»p.u \o i«n i*r !■< p-r;*:

l*i< rarilf ».«1* „ f

>« h*,rd< t\* 17'.o

1900'

.SiiodLU/tf

lat ion p*t a^»* rt *v*r ir* t*»UX d-*
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S t r u c t u r a pe v î r s t c u p o p u l a ţ i e i
im p o rt a n ţ ă d e m o g r a f ic ă .

O

p o p u la ţie

grupele t i n e r e e ste f a v o r a b i l ă
tă ţii.

In v e rs , o p o p u la ţie

a re î n p r i m u l

în

în

rit u l

o

c a re p r e d o m in ? *

n u p ţ ia lit u ţ ii f i deci n a t a li
ca re p o p u l a ţ i a

v îrs tn io ft

de

ţine o po nde re m u r e e s t e m a i f a v o r a h i l f t m o r t a l i t ă ţ i i , d a ta
f i i n d i n t e n s i t a t e a m a i m a r e a m o r t a l i t f t ţ i i la v i r s l e l e

în a 

in ta te .

Din punct de vedere soeioeconomic, importanţa unei
anumite structuri pe virste a populaţiei se manifesta pe
planuri diferite. Apreciată, globul, o pondere ridicatft a
populaţiei tinere fi a populaţiei virstnice exercită o „pre
siune“ economică asupra populaţiei adulte. Aceasta pre
siune are o semnificaţie diferită în funcţie dacă ea se exer
cită cu ¡»recădere de către populaţia tînără sau de popu
laţia vîrstnică. În al doilea rind, structura populaţiei pe
virste poate fi favorabilă sau mai puţin favorabilă activi
tăţii economice.
Caracteristic pentru populaţia Romanici este modifi
carea structurii pe virste, în direcţia creşterii ponderii
populaţiei vîrstnice, tendinţă de altfel generală la popu
laţiile din ţările dezvoltute.
Tabel
S T R U C T U R A
D IN

P O P U L A Ţ IE I

18 3 0 , 19 4 9 , 19 5 9 , 1 » « «

P E
Ş I

L A

G R U P E
1

I)E

IU L IE

V lR S T l

L A

9 »

IÏK1U
mu

1ÎH.I,
:

li« * ,!*

t o t a li

IIKt.O
100.0
DriÎ.O
100.0
b«»,0

re m a rc ă

mai

| *tp ijla ţi* ! de v î r M f t

0 - 14
a n i

:w ,6

2b,!t
2 7 ,.r >
20,0

16 — 59
do 9DI

M

U

u2,<;
<¡1.7

16 — 99
do a n i

9 0 -4 4
d o io t

2V>

17,9

m ,b

avu

In

o o do
a m f i
p o o to

46 — 69
do o a i

2 * » f»

11.7
14 u

7.4
9.2

27.1

1 0 ,2

I M

9 .9

• ¿ 9 ,1

2».8

1 5 ,8

s c h im b a ic u

0 - 1 4

ta ro :

21!J>

2 6 .9

a le s

IN T E L E

v trt ti

d in
P o p u la ţ ia

R E C E N S Ă M

19 9 9
G ru p a

A n al

iir. 30

1 6 ,3

g re u tă ţi»

se n su l

12,3
13,3

rp c c ific e

s c ă d e rii

ei

fi

a
a

l ,f î d n ţ i c j de f>0 de a n i « i p r M e , c a re c r e s t e s i s t e m u l i c . P o n *
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derea populaţiei adulte suferă în mai mică măsură schim
bări, luată global, dar in interiorul ei are loc un proces de
scădere a ponderii populaţiei de 15— 44 de ani şi de creştere a populaţiei de 30—44 şi de 45—59 de ani.
Acest proces este diferit în funcţie de mediu şi de repar
tizarea teritorială.
Tabel nr. 3l
STRUCTURA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÎRSTĂ ŞI MEDII
LA RECENSĂMINTELE DIN 1930, 1948, 1956, 1966 ŞI LA 1 IULIE 1969

Grupe de viraţi
Anul

Populaţia
totală

din care:
0-14
am

15-59
de ani

15-29 30-44
de ani de ani

45-59
de ani

60 de• ani
peste
4

M e d iu l u rb a n

1930
1948
1956
1966
1969*

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

25,9
21,8
22,5
21,8
21,6

66,9
68,7
58,2
<>7,3
66,6

35,0
27,6
29,4
26,9
25,8

20,1
24,9
22,0
25,2
25,4

11,8
16,3
16,8
15,2
15,4

28,0
26,1
26,0
20,7
20,3

17,3
19,1
18,0
22,1

IU

7,2
9,4

9,3
10,9
11,8

M e d iu l ru ra l

1930
1948
1956
1966
1969**

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

35,6
31,2
29,8
28,7
28,7

57,0
59,7
60,0
58,1
57,1

21,6

14,5
16,0
15,3
15,2

7,4
9.1
10,2
13,2
14,2

* Humai municipii şi ouţe.
* * Humai comune.

La nivelul ţării, îrnbătrînirea populaţiei este rezulta
tul scăderii fertilităţii şi, în oarecare măsură, al scăderii
mortalităţii. în ce priveşte structura populaţiei pe medii
şi pe judeţe, o influenţă importantă exercită şi migraţiunea internă. Scăderea populaţiei tinere a fost mai accen
tuată în mediul urban. Ponderea ridicată a populaţiei
adulte este în mare măsură rezultatul migraţiunii: oraşul
atrage mai ales populaţia aptă de muncă. Creşterea pon140
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num ăr

şi stru ctu ra

derii populaţiei vîrstnice în populaţia rurală esle mai
accentuată.
Schimbarea structurii pe vîrste modifică valoarea „pre*
siunii“ pe care o exercită populaţia asupra categoriei apte
de muncă, presiune măsurată cu indicele sau raportul de
dependenţă*.
Evoluţia acestui raport pe cele două componente la
1 000 de persoane în vîrstă de 15—59 de ani a fost urmă
toarea :
Tabel nr, 32
RAPORTUL DE DEPENDENŢĂ ÎN POPULAŢIA ROMÂNIEI ÎN ANII 19S0,
1956, 1966 ŞI 1969
1930

1956

1966

1969

Populaţia tîn ă ră la 1 000 de adulţi
Populaţia v îrstn ică la 1 000 de adulţi

598
124

440
158

421
200

427
210

Raport de dependenţă

722

598

021

643

Scăderea fertilităţii a dus la o atenuare a dependenţei
populaţiei tinere; redresarea natalităţii, începînd din 1967,
majorează această dependenţă. în schimb, tendinţa fermă
de îmbătrînire demografică face ca dependenţa populaţiei
vîrstnice să crească şi să determine o creştere a raportului
global de dependenţă.
Este uşor de imaginat ce consecinţe sociale şi economice
generează evoluţia raportului de dependenţă, ce implicaţii
pot apărea în ce priveşte redistribuirea venitului naţional,
consumul şi alte procese social-economice. Intuitiv, acest
lucru apare dintr-o reprezentare grafică în care se indică
sarcina populaţiei tinere şi vîrstnice asupra populaţiei de
Acest indice sau raport de dépend-ni a sc calculează ca

popu...,............... , ........

.

■ .

x

populaţie inactivă, se raportează la populaţia apta de munca
Valoarea acestui indice este apropiată de «ceea a raportului urn
ire populaţia inactivă şi populaţia activă. Raportul
calculează
şi separat pentru populaţia tînără
V.TREBICIşi cea vîrstuică.
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15—59 de ani (vezi graficul nr. 8). Unei „infrastructuri“
de 1 000 de persoane în vîrstă de 15— 59 de ani îi revine o
„suprastructură“ de 598 de persoane în 1956 şi de 643 în
1969.
G rafic nr. j
POPULAŢIA
0£ O-ftANf

POPULAŢIA
Û£60ÂN/StP£$T£

AHII

19$6

mo

POPULAŢIA îtiVÎRSTÂ
Q£ f5 -SO AH!
fO

20

SQ

40

50

SO

RAPORTUL I)E DEPENDENŢĂ
1956, 1966 Şl 1969

30

90

*00

POPULAŢIEI

ÎN

ANII 1930,

Întrucît proporţia diferitelor categorii de populaţie şi
modificarea acesteia se află sub influenţa evoluţiei ferti
lităţii (mai puţin a mortalităţii), demograful francez Jean
Bourgeois-Pichat a găsit o relaţie cantitativă între pro
porţia populaţiei tinere şi vîrstnice şi indicele reproduc
ţiei în raport cu „presiunea“ exercitată asupra populaţiei
adulte. într-o populaţie dedusă dintr-o tabelă de morta
litate (populaţia staţionară), sarcina sau presiunea pe
142
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care o suportă populaţia adultă, notată cu 7’0, este urmă*
toarea:
T0 = 1 +
+ ^o»
în care
J0 este raportul dintre copii şi adolescenţi sub 20
de ani şi adulţi în vîrstă de 20—26 de ani,
1% — raportul dintre persoanele in vîrstă de 60
de ani şi peste şi adulţii în vîrstă de 20—
60 de ani.
Populaţia din tabela de mortalitate, fiind o populaţie
staţionară, are indicele de reproducţie cu valoare unitară:
R — 1,0. Pentru orice altă situaţie a unei populaţii sta
bile (R 0 1), sarcina se calculează astfel:
T’o = 1 + ¿ o * “i~

»

Evident, o scădere a indicelui reproducţiei nete duce
la micşorarea „sarcinii“ .
Concret în situaţia noastră, dacă luăm populaţia sta
ţionară din tabela masculină de mortalitate din 1963
(R = 1,0) proporţia populaţiei tinere şi virstnice fiind
j

- 1 ^ 1 1 ^ = 0,605 sau 60,5%,
0

5 140 634

F =
®

= 0,183 sau 18,3%,
5 140 «34

„sarcina“ va fi
T0 = 1 + 0,605 + 0,183 = 1,788,
ceea ce înseamnă că 100 de persoane în vîrstă de 20—60
de ani întreţin 179 de persoane, din care: 100 de persoane
de 20—60 de ani, 60 de persoane sub 20 de ani şi 18 per
soane peste 60 de ani. Intrucît în 1903 indicele reproduc
ţiei nete a fost de aproximativ 0,9, „sarcina“ este
T0 = 1 + J0H +

= 1 + 0,5445 4- 0,203 = 1,747.

Cu alte cuvinte, sarcina este diminuată eu circa 4
persoane. De remarcat eu în acest caz (de înihâtrînire
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demografică) scade sarcina populaţiei tinere (de la 60,
la 54,5), dar în schimb creşte sarcina populaţiei vîrstnice
(de la 18 la circa 20).
Cum în ultim ii ani indicele reproducţiei nete a crescut,
ajungînd la circa 1,4, sarcina are următoarea valoare:
T 0 = 1 + 0,605 X 1,4 +

- = 1 + 0,847 + 0,13 =1,977.
1.4

Creşterea se datoreşte sporirii sarcinii tinerilor şi diminu
ării sarcinii populaţiei vîrstnice. Diferenţa dintre situa
ţiile cu R = 0,9 şi R — 1,4 este o majorare a sarcinii cu
circa 23 de persoane.
Această relaţie poate fi „optimizată“ în sensul găsirii
unei sarcini minime. Notînd cu x indicele reproducţiei
nete şi cu Y sarcina, hiperbola este
Y — 1+

H— - ♦
X

Minimul determină punctul în care saieina, expri
mată ca raport între populaţia tînără şi vîrstnică, pe de
o parte, şi adulţii activi, pe de altă parte, are valoarea
minimă, corespunzîndu-i un indice minim al reproducţiei
Rm:

R m

=

T

t

T m

=

1

+

2

Pentru populaţii cu valori relativ reduse ale indicelui
reproducţiei nete şi ale ritmului mediu de creştere, pro
blema „sarcinii“ nu are acuitatea din ţările în curs de
dezvoltare*.

W xrtţchal isauibau kli-mrr Lainlcr. Da« H^ispiei IorcLuiuW,
«•d. J.C.B. Mohr, TuimtpMi, 1009, y. liH ).
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Pentru ţara noastră, datorită, pe de o parte, faptului
că venitul naţional creşte de cîteva ori mai rapid ca popu
laţia, iar pe de altă parte valorii scăzute a indicelui repro
ducţiei nete, problema se pune altfel. Pentru diferite
calcule însă, cum ar fi calculul necesarului de locuri de
muncă, al şcolilor etc., formulele arătate mai sus se dove
desc utile. Aplicarea lor este legată de populaţia activă şi
are semnificaţie numai cu această condiţie. Vom examina
ceva mai tîrziu aceste probleme, după ce vom face cuno
ştinţă cu modelul populaţiei stabile.

5. SCHIMBAREA S T R U C T U R I I P E Y Î R S T E A P O P U L A Ţ I E I
ROMÂNIEI

După cum s-a mai arătat, prin îmbătrînirea demogra
fică se înţelege schimbarea structurii sale de vîrstă
în sensul creşterii greutăţii specifice a populaţiei vîrstnice
şi al scăderii ponderii populaţiei tinere; de obicei propor
ţia populaţiei adulte apte de muncă rămîne neschimbată,
oscilînd, cum este cazul ţării noastre, în jurul valorii de
60%. Studiile din u ltim ii 15 ani au pus în evidenţă că
procesul de îmbătrînire demografică a început de multă
vreme ca tendinţă generală pentru populaţiile din ţările
dezvoltate şi că factorul principal este scăderea fertili
tăţii, micşorarea m ortalităţii avînd o influenţă neînsem
nată. Populaţia României a intrat şi ea în procesul general
de îmbătrînire demografică, al cărui ritm a fost mai acce
lerat in perioada 1957— 1966, ca urmare a accentuării
scăderii fertilităţii. Indicele global care măsoară procesul
de îmbătrînire demografică este ponderea populaţiei in
vîrstă de 60 sau 65 de ani şi peste în populaţia totală.
Identificarea diferitelor implicaţii social-economice ale
acestui proces are mare importanţă. Metodele de descriere
şi de analiză a procesului de îmbătrînire şi a consecinţelor
sale sînt modelul populaţiei stabile şi metoda proiectărilor
demografice. Totuşi, o anumită semnificaţie au şi alte
metode, printre care se remarcă indicatorul „energia infor
maţională“ a acad. Octav Onicescu.
V.TREBICI
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Indicatorul „energia informaţionalii“ al acad. 0. Onicescu
a fost expus în două studii100, ldeea de la care porneşte autorul
este entropia informaţională, formulată de Claude Shannon, a
cărei formulă este

m
H t'4) = -

2 Pj log Pj>
¿=1

în care H ( A ) este entropia şi p j probabilitatea de apariţie a eve
nimentului A y
^
Cînd frecvenţele statistice evaluează corect probabilităţile, i
formula devine
i

m

Pentru un sistem total dezorganizat si pentru care deci toate
evenimentele A j au frecvenţe egale, valoarea entropiei este ma
ximă si egală cu log m; dacă sistemul este complet organizat, în
sensul că se prezintă sub o singură formă, A x de pildă, cu frec
venţa egală cu 1, valoarea entropiei este egală cu 0.
Acad. O. Onicescu completează entropia informaţionala cu
energie informaţională şi, în acest caz, aceasta nu este valoarea
medie a logaritmului probabijităţii, ci chiar valoarea medie a
probabilităţii;

m

m

Spre deosebire de entropie, energia informaţională creşte cu
starea de organizare a sistemului de Ia valoarea — , care corn
ii
punde sistemului total dezorganizat, pînă la valoarea 1, corespunzînd unui sistem complet organizat. Dacă sistemul se prezintă cu

energia informaţională are valoarea cea mai mică: 0,5. Dacă energia

100 Oclctv Onicescu,
:u. „Energie
„Enerpie in
informaţională“ , în „Studii şi
cercetări matematice“ , tom. 1100 n r 1 0 4 t u t e .
* S lt x
Mt c x t x .
„Energia informaţie»
a unui h»roinetra statistic
al sistemelor“ , in
DMlt,i;
s “

.

t o

r

n

.

n

»
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două stări are probabilitatea 0,85; energia atinge valoarea 1 cînd
una din stări are probabilitatea egală cu 1, deci sistemul are ma
ximă determinare. în felul acesta energia informaţională — după
părerea autorului ei — devine un barometru statistic.
Gîteva aplicaţii ale energiei informaţionale au subliniat
sensul ei practic, ceea ce o recomandă ca un indicator util >i pen
tru măsurarea procesului de îmbatrînire demografică. I n alt
demograf român, R. Cresin, i-a adus indicatorului „energia infor
maţională“ o completare pentru situaţiile cînd se compară energii
informaţionale pentru fenomene cu un număr diferit de compo
nente şi este necesară asigurarea comparabilitaţii lor. In acest
scop se calculează energia ajustată101

n
Aplicarea energiei informaţionale la procesul de îmbătrinire demografică a populaţiei României prilejuieşte
cîteva constatări interesante:
Tabel nr. 33

CALCULUL ENERGIEI INFORMAŢIONALE PENTRU ANII 1930, 1956

'«•
Total
0—14 ani
15-29
3 0 - 44
45-59
60 ani şi
peste

1,000
0,335
0,295
0,179
0,117

!

U

V

0,250 056 1,000 0,221 975
0,117 225 0,275 0,075 625
0,087 025 0,271 0,073 441
0,032 041 0,192 0,036 864
0,013 68!; 0,162 0,026 244

0,074 0,005 476

1666

l

1956

1930

Grop* de
viraţi

1906

h
1.00C
0,260
0,231
0,233
0,153

V
0,213 788
0,067 600
0,053 361
0,054 289
0,023 409

0,098 0,009 801 0,121 0,015 129

101 R . Cresin. „Aplicarea indicatorului «energia informaţio
nală« în cercetarea longevităţii“ şi „Cu privire la indicatorul «ener
gia informaţională*“ , în „Revista de statistică1', 1966, nr, l - l
1967, nr, 5; Paul Sterian. „Aplicarea indicatorului «mergi** in
formaţională* iu cercetarea sociologică“ , in „Revista de statis
tică“ , 1967, nr. 2.
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Energia informaţională în 1930, cînd ponderea popu
laţiei tinere era foarte ridicată (33,5% ), iar a populaţiei
vîrstnice (de 60 şi peste) era scăzută (7,4% ), a fost de 0,22;
acelaşi indicator in 1966 a fost de 0,21.
Dacă se calculează acest indicator pe medii, alunei se
constată că pentru mediul rural \-aloarea energiei infor
maţionale este mai mare, ceea ce indică o întîrziere a pro
cesului de îmbătrînire demografică la sate. Valorile în
descreştere ale energiei informaţionale atestă „dezorgani
zarea“ structurii pe vîrste.
Schimbarea greutăţii specifice a diferitelor grupe de
vîrstă în perioada 1930— 1966* se prezintă astfel:
Tabel nr. ¿4
SCHIMBAREA GREUTĂŢII SPECIFICE A GRUPELOR DE VÎRSTĂ
LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 1930, 1956 ŞI 1966
Grupa de vîrsti

0— 14 ani
15-29 „
30-44
45-49
50 ani şi peste

1956 faţă
de 1930

1966 fată
de 1956

-6 ,0
— 2.4
— 1.3
4-4.5
+ 2,5

-1 ,5
-4 ,0
+ 4 ,1
— 0,9
+ 2 ,4

1966 fiţi
de 1930

6.4
-5,4
-3,6
+4,6

Datele confirmă o teză generală: înainte de a creşte
ponderea populaţiei în vîrstă de 60 de ani şi peste, creşte
proporţia populaţiei în vîrstă de 30— 60 de ani, adică
procesul de îmbătrînire demografică generală este precedat
de procesul de îmbătrînire a populaţiei active.
Pentru a măsura procesul de îmbătrînire se foloseşte
modelul populaţiei stabile şi metoda proiectărilor demo
grafice. Diferenţa dintre ele constă în aceea că, în timp cc
modelul populaţiei stabile se referă la o situaţie „ca şi
cum“ ar fi evoluat populaţia, metoda proiectărilor demo* Au fo«*l luate numai situaţiile
]a
trai roc«,ri$a»îiintf»
Intruot «lat«*!«' sini observat« si nu estimate.
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grafice are în vedere pentru viitor „care va fi structura
populaţiei într-o anumită ipoteză a mortalităţii si a nata*
litaţn .
Modelul populaţiei stabile porneşte de îa legătură existenta
între o anumită structură a populaţiei pe vaste, o „lege a morta
lităţii'4 si o „lege a fertilităţii“ populaţiei.
Modelul populaţiei stabile reprezintă o stare-Umitâ spre care
ar tinde o populaţie care ar fi supusă un timp indefinit aceleiaşi
legi de fertilitate şi aceleiaşi legi de mortalitate. O asemenea
populaţie nu există, în mod real, dar fiecare populaţie istorică se
află, în diferitele ei faze istorice, la o anumită distanţă de un ase
menea model. Bineînţeles, pot exista nenumărate variante ale
populaţiei stabile, în funcţie de legea de fertilitate si legea de
mortalitate luate în calcul.
Pentru a realiza un asemenea model al populaţiei stabile ca
o construcţie teoretică, se pot imagina două modalităţi: un calcul
pe baza ipotezei că populaţia ar î i parcurs pînă în momentul de
faţă o evoluţie îndelungată în decursul căreia a acţionai aceeaşi
lege de fertilitate si aceeaşi lege de mortalitate, cu consecinţele
corespunzătoare asupra structurii pe vîrstă; sau, a doua modali
tate, un calcul al populaţiei de perspectivă pentru un secol în
condiţiile aceleiaşi legi de fertilitate şi de mortalitate. Un secol
se consideră suficient pentru ca populaţia concretă să Ii devenit o
populaţie stabilă.
Prin „lege de mortalitate*4 se Înţeleg valorile fl^şi f*date de
tabela de mortalitate, iar „legea de fertilitate*’ se exprimă prin
indicii reproducţiei brute ( I t ) % prin ritmul de creştere frj, prin
indicele lui Lolka (1 + p) sau prin alte valori. Dacă la aceasta
asociem şi noţiunea de structură, notată cu
atunci putem să
ne imaginăm numeroase combinaţii între cele trei variabile, de
unde şi numărul practic infinit al populaţiilor stabile.
La calcularea populaţiei staţionaro şi a populaţiei stabile
din tabela de mortalitate nu se ia numărul supravieţuitorilor lXt
deoarece acesta nu reprezintă numărul ia vîrsta exactă, ci numă
rul mediu al supravieţuitorilor:
r

Ix+i

x~

2

Prin populaţie staţionară se înţelege un model de populaţie,
caracterizat prin constanţa numărului anual al născuţilor vii şi
prin constanţa numărului anual al decedaţilor, definită de o ta
belă do mortalitate şi printr-un număr constant al populaţiei.
Ga atare, populaţia staţionară reprezintă şirul de valori / x din
tr-o tabelă do mortalitate. Numărul populaţiei din fiecare grupă
de vîrstă este invariabil şi, prin urmare, structura pe vîrstă este
invariabilă, iar indicele mortalităţii este egal cu indicele natali149
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taţii, care, la rindui său, este egal cu valoarea inversă a speranţa
de viaţă la naştere.
Modelul populaţiei staţionare are un cîmp mai restrîns de
aplicare, deoarece el se bazează numai pe o lege de mortalitate
dedusă dintr-o tabelă de mortalitate. Desigur, putem să asociem
o serie de valori ale speranţei de via ţă la naştere. în acest sens,
un anumit interes reprezintă construirea diferitelor populaţii sta
ţionare, folosind tabela de m ortalitate-tip O .N .U . eu valori ale
lui e0: 20 de ani, 22,5 ani, 25 — 71,7 ani, 73 de ani şi, în funcţie
de aceasta, să vedem efectele asupra structurii pe vîrstc a popu
laţiei pe grupe mari de vîrstă. Pentru nivelul 0(eo = 20 de ani;,
nivelul 75 (r© = 57,6 ani) şi nivelul 115 (c© — 73,0 ani) la sexul
masculin, situaţia ar putea fi următoarea:

Speranţa de viaţă )a naştere

|
1

e, —20 ani

ea — 57,6 ani

e, « 73,0ani

100,0
38,1
58,4
3,5

100,0
23,0
73,0
4,0

100,0
20,2
58.6
21,2

T o t a l populaţie
0—14 ani
15-59 „
60 ani şi peste

Se remarcă procesul de îmbătrînire pe măsură ce so trece de
la un model la altul al populaţiei staţionare. Cunoscînd câ între
0 populaţie cu e© = 20 de ani şi cea cu e© = 73 de ani este un in
terval de aproximativ 115 ani, compararea structurii unei popu
laţii reale cu una staţionară ne dă posibilitatea aprecierii distair
ţei care o separă de o asemenea populaţie-Iimită,
In ce priveşte cazurile reale ale unei populaţii staţionare, se
apreciază că sînt puţine cazurile unor asemenea populaţii. Pro
babil că în regimul demografic prim itiv, cînd n = 50°/©o, dar fi
m = 50°/©© şi deci e© —

= 0,02 sau 20 ani, au existat populaţii

reale de tip staţionar.
Populaţia stabilă reprezintă modelul de populaţie în car«
unei mortalităţi constante, dedusă dintr-o tabelă de mortalitate,
1 se asociază o lege de fertilitate caracterizată printr-un indic«
constant de variaţie a numărului de născuţi, deci cu r ^ t O . Aceas
ta înseamnă că numărul a două generaţii succesive se află într-un
raport constant (1 - f r), în care r are valori diferite: pozitive sau
negative.
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Întrunind acest element nou, calculul populaţiei stabile în
comparat ’ e cu ce*
populaţiei staţionare se va tace după cum

urmea7'a:

Yltfta la l.I.A *

0
1
2
3
•

Populaţia staţionari
r.
lx + ‘ jc+j
2

ani
an
ani
ani

♦
100 ani

¿0
f-t
•

Populaţia stabili
100 000 (1 + r f n

¿0
f'o*l ■+* r r l
/., tl + f)-*
/'* ( l
rr*
m

•

♦
•

f'100

V I f r~m

* Prin A se notează anul : A (anul iniţial); -4+1 (anul următor); A -l (anul
precedent) eto.

Valoarea (1 + r)“ n este multiplicatorul populaţiei stabilo.
Modelul populaţiei stabile este incomparabil mai cuprinză
tor decît ccl al populaţiei staţionare- Se poate obţine o infinitate
de populaţii stabile, asociind diferite variabile mortalităţii
fertili tfiţii.
Populaţia stabilă are cîteva proprietăţi matematice: numă
rul populaţiei variază cu un indice sau ritm constant f r ) , indicii
natalităţii şi mortalităţii sint constanţi, dcoun . < numărul anual
al născuţilor v i i şi al decedaţilor variază cu un indice romi ani r,
iar structura pe virale este invariabilă.
într-o populaţie stabilă în care indicele d; variaţip a numă
rului anual de naşteri este r »indicei*- anual de creştere naturală
(a) ;*8te de asemenea opal cu r.
Indicele de creştere naturală fiind cons' nt <i egal
rezultă:
a = n — m *= r si m

n — r.

Modelul populaţiei stabilo are o gamă largă de aplicaţii,
mai ales în noile variante ale populaţiilor parţial stabile ţi ele
populaţiilor cvasistabilc.

Graficul nr. 9 ne arată populaţia staţionară, dedusă
pe baza tabelei de mortalitate din 1956 şi populaţia reală
înregistrată la 21 februarie 1956, dîndu-ne posibilitatea
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de a observa diferenţa dintre un model teoretic si 0 n
laţie reală (vezi graficul nr. 9).
’
^°PU*
Ani

Grafic nr. 9

J

MM

POPULAŢIA ROMÂNIEI DIN 105$ ŞI POPULAŢIA STAŢIONARĂ PJ& BÂZA
TABELEI DE MORTALITATE DIN I%$

Diferenţele dintre o populaţie staţionară pe sexe calcu*
lată pe baza tabelei de mortalitate 1956 şi o populaţie sta*
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bilă, determinată cu ajutorul unui ritm mediu de creştere
de 0,7% anual, cît a fost în intervalul 1956—1966, se
poale vedea în graficul nr. 10.
Grafic nr. 10
VÎRSTA
(AN!)

POPULAŢIA STAŢIONARA ŞI STABILA A ROMÂNIEI (TABELA DE MORTALI
TATE 1966; r ■■ 0,7% sau 0,007%)

Populaţia staţionară în 1956, a curei lege de mortali
tate este sintetizată de o speranţă de viaţă la naştere de
61,3 ani pentru întreaga populaţie, de 61,48 ani pentru
populaţia masculină şi 64,99 ani pentru populaţia femi158
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nină, ritmul de creştere fiind nul, are următoarea structură
pe grupele mari de virstă:
0 - 1 4 ani
................................................
1 5 - 5 9 .........................................................
60 ani si peste
........................................

21,4%
59,9%
18,7%

Indicele de dependenţă în aceste condiţii este de 668
de persoane în vîrstă de 0— 14 ani şi 60 de ani şi peste la
1 000 de persoane în vîrstă de 15—59 de a n i; dintre aceştia
357 erau în vîrstă de 0— 14 ani şi 311 în vîrstă de 60 de
ani şi peste. În această ipoteză, simptomele de îmbătrinire
sînt evidente.
Un ritm de 0,7% anual pe care l-am asociat acestei
populaţii staţionare pentru a obţine populaţia stabilă
duce la următoarele modificări in ce priveşte structura
pe vîrste :
0 — 14 ani
.............................................
15-59 „
60 ani şi poste
.....................................

25,6%
59,2%
15,2%

Un simplu ritm de creştere a populaţiei de 0,007 sau
0,7% schimbă substanţial proporţiile populaţiei: populaţia
tînără deţine mai mult de o pătrime din totalul populaţiei,
populaţia vîrstnică aproximativ o optime, iar cea în
vîrstă de 15—59 de ani are aproape aceeaşi pondere ca şi
în populaţia staţionară. Trecerea de la un tip de populaţie
caracterizat de e0 = 61,3 ani şi r = 0 la un tip cu e„ =
= 61,3 ani şi r = 0,007 sau 0,7% este echivalentă cu un
proces de „întinerire“ a populaţiei; grupa de 0— 14 ani
sporeşte cu 4,2%, grupa de 60 de ani şi peste diminuează
cu 5,5%. Raportul de dependenţă se modifică şi el: va
loarea lui este de 695 la 1 000 de persoane în vîrstă de
15—59 de ani, din care: 136 de persoane în vîrstă de 0—14
ani şi 259 dc persoane în vîrstă de 60 de ani şi peste.
Creşterea raportului de dependenţă s-a realizat, prin
sporirea „sarcinii“ pe care o reprezintă populaţia tînără şi
prin scăderea „sarcinii" populaţiei vîrstnice.
Mai trebuie remarcat cu privire la datele de mai sus
simptomele mai accentuate de îmbătrinire demografică
a populaţiei feminine: proporţia populaţiei vîrstnice de
60 de ani şi peste este mai ridicată la populaţia feminină
atît la cea staţionară, cît şi la populaţia stabilă.
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Semnificaţia influenţei unei anumite legi de mortali*
tale şi a unei legi de fertilitate asupra structurii pe vîrslc
a populaţiei apare într-o lumină nouă dacă o analizăm în
următoarele două ipostaze. Pentru populaţia staţionară,
dedusă pe baza tabelei de mortalitate 1964—1967, am
aplicat două ritmuri de creştere: 0,007 anual, cîl a fost
în perioada de scădere a natalităţii, şi 0,014, cît a fost în
ultimii trei ani, coincizînd cu redresarea natalităţii. Situa
ţia sintetică se prezintă astfel:
Tabel nr. 35

Tot al
0—14 ani
16-29 „
30—44 „
45-59 „
60 ani şi
peste

a
«H

+o»

*o
3
a
a

d
7
»5
W
s
•

0
*a
a
s

100,0
25,1
22.3
19.7
16,6

100.«
25,8
22.9
20,d
16,7

100.U
24,4
21.7
19,3
16.5

100,(1
30,2
24.1
19.:
14.3

100,0
30.0
24,4
19,:
li.r

a
M
W

0

total

Grupa
de
vîretă

total

POPULAŢIA STAŢIONARĂ ŞI STABILĂ 1964-1967 (In %)
% pentru întreaga populaţie 66,61 ani; masculin —66,45 ani, ltminin * 70,51 aci,
r - 0,007 şi 0,014)
Populaţie stabili
Populaţie stabili
Populaţie staţionari
(r - 0,014)
(r - 0,007)

«?
a
0

*5
g
*

100,0
20,7
20,4
19,9
10,9

100,0
21,2
20,9
20,3
18,9

100,0
21,2
20,9
20,3
18,9

20,1

18.7

m
+*

m

0
0

*«e
«M

a
<5

100,0
29,5
23,8
H.O
14.7

18,7 16.4 16.7 18.1 12.1 11.3 13.«

Particularităţile celor trei populaţii (una staţionară fi
două stabile) apar din graficul nr. 11.
Dacă rezumăm structura populaţiei la grupele mari de
vîrstă, implicaţiile creşterii natalităţii se exprimă după
cum urmează (pentru întreaga populaţie):
Tabel nr. -6
STRUCTURA POPULAŢIEI STABILE PE CULPE DK VÎKSTl
ÎN CONDIŢIILE DIFERITELOR RITKURI DK CREŞTERE
Populaţia (tăblii

Grupele de Tlreti

r-0
Tot a J
0 14 ani
15-69 „
60 ani şi peste

100,0
20,7
69,2
20.1

1 r - 0,007
KH',0

68,5
io,4

j

r

0.0M __
iUl.îi
30,2
îY<V>
12.2 !
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Grafic nr. n

VÎRSTA
BARBAT!
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POPULAŢIA STAŢIONARA $£ STABILA A ROMÂNIEI {TABELA DE MORTALI
TATE 1964-196?; r « l,4 % ; r -0,7% ft.iu 0.007%i

Ordinea variantelor indică o „întinerire“ a populaţiei:
creşterea proporţiei populaţiei tinere de la 20,7 la 30,2%
scăderea populaţiei vîrstnice, de la 20,1 la 12,2%, dar şi o
diminuare a populaţiei în vîrstă de muncă de la 59,2 la
57,6%. în cele trei variante, raportul de dependenţă se
modifică simţitor. In primul caz (r = 0), valoarea lui
este de 689, din care populaţia tînără 350, iar cea vîrslnică
339. în cel de-al doilea caz ( r = 0,007), raportul de depen
denţă este de 710, din care populaţia tînără 430 de per156
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soane, iar cea vîrstnică 280. In sfîrşit, în ultimul caz
(r “ 0,014), valoarea raportului de dependenţă este de
730, din care populaţia tînără 520 de persoane, iar cea
vîrstnică 190.
Un spor de informaţie obţinem dacă examinam pon
derea populaţiei feminine şi a celei masculine în raportul
de dependenţă, dată fiind îmbătrînirea demografică mai
accentuată a populaţiei feminine. Rezultatele totale ne
arată următoarele:
Tabel nr. 37
RAPORTUL DE DEPENDENŢĂ ÎN POPULAŢIA STABILĂ 1964-1967
Populaţi» stabili 1964--1967
r

«

r « 0.007

0

c ifre

Raportul de dependenţă
din care:
populaţia 0—34 ani
populaţia 60 ani şi peste
din total:
Sexul m asculin
Sexul feminin

&b*oIute
m

cifre

0,014
cifre

%

absoIute

O
'
/O

tbio*
Iute

100,0

710

100/'

730

100,0

%

350
331)

5 0 ,6

430

60,5

520

71/

49/

280

39/

190

28,8

328

47/

335

47/

354

48,5

361

5 2 ,4

395

52/

370

51,5

Tabelul prilejuieşte cîteva constatări importante. în
primul rînd, datele confirmă teza deja cunoscută că atit
procesul de îmbătrînire, cît şi cel de întinerire demografică
sînt determinate aproape integral de mişcarea fertilităţii,
în al doilea rînd, pe măsura creşterii natalităţii, respectiv
a ritmului de creştere a populaţiei, raportul de dependenţă
creşte. în al treilea rînd, în cadru) acestei creşteri se modi
fică proporţia dintre sarcina pe care o impune populaţia
tînără şi, respectiv, cea vîrstnică: creşte sarcina populaţiei
tinere. în al patrulea rînd, descreşte sarcina impusă de
populaţia feminină, întrucît în populaţia tînără raportul
dintre sexe este mai echilibrat deeît în populaţi« vîrstnică,
în care indicele de feminitate este nun ridicat.
V.TREBICI
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Faptul că scăderea m ortalităţii are o influenţă neînsem
nată asupra schimbării structurii pe vîrste a populaţiei se
poate vedea din examinarea a două populaţii staţionare
din 1956 şi 1964— 1967, cu o diferenţă între ele, dată de
creşterea speranţei de viaţă la naştere de 5,3 ani.
T abel nr. 38
STRUCTURA POPULAŢIEI STAŢIONARE 1956 ŞI 1961-1967 PE VÎRSTE
Populaţia staţionara
Grupa de vtrstă
1956 (e, = 63,1)

100,0
21,4
20,9

Total
0—14 ani
15-29 „
30—44
45-59 „
60 ani şi peste

20,2

18,8
18,7

1961-1967
(«. - 68,51)

100,0
20,7
20,4
19,9
18,9
20,1

Diferenţa

-0,7
—0,5
-0,3
+0,1
+ 1,4

în schimb, efectul creşterii natalităţii este incomparabil
mai important, după cum se vede din compararea populaţiei
stabile 1964— 1967 cu r = 0,007 şi r = 0,014.
Tabel nr. 39
STRUCTURA POPULAŢIEI STABILE 1961-1967 ÎN DOUĂ VARIANTE
(ambele sexe)
Populaţia stabili 1961—1967
Grupa de Tlistă
(e9

68,51 ani («o — 68,51 ani
r « 0,007)
r « 0,014)

T ot aJ
0 14 ani
15- 29 „
80- - 44 „
45- 59 f,
60 ani şi peste
158

100,0
25,1
22,3
19,7
10,5
16,4
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Hi0,0
30,2
24,1
19,2
14,3
12,2

Diferenţa

+ 1.8
0,6
-2,2
—4,2

NUMĂR ŞI STRUCTURA

Dacă în locul ritmului de creştere (r ) adoptăm indicele
reproducţiei nete, comparaţia dintre populaţia stabilă din
1963 (e0 = 68,29 ani) şi populaţia stabilă 1964—1967
(e0 — 68,51 ani) ne oferă următoarele:
Tabel nr. 40

STRUCTURA POPULAŢIEI STABILE PE VÎRSTE DIN 1963 ŞI 1964-1967
Procentul populaţiei stabile
Indicele reproducţiei nete
0 -1 4 ani

15-5» ani

60 ani fi peste

Speranţa de viată ia naştere 68,29 ani
0,9

1,6

57,0
5fi,8

19,5
32.0

23,5

11.'2

Speranţa de viată la naştere 68,51 ani
0,9

1,6

19,5
32,0

55.8
56,9

24,«

11.2

în aceste condiţii, efectele evoluţiei mortalităţii şi
fertilităţii sînt următoarele:

Efectul scăderii mortalităţii
(trecerea de la r0 * * »>8,29 ani
la ( Q = 88,51 ani)
Efectul scăderii fertilităţii
(trecerea de la indicele de repro
ducţie 1,6 Ia 0,9)

60 aai

0—14
ani

15-5»
ani

0

~1J

+ u

- 12,5

- 0 .2

+12.7

f i

P

«

U

Concluzia cea mai importantă este aceea că creşterea
natalităţii, echivalentă prin rezultatele sale cu o întinerire
a populaţiei „prin baza piramidei", sporeşte sarcina pe
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care o suportă populaţia în vîrstă de muncă şi, ca atare,
majorează necesarul de investiţii demografice.
Procesul de îmbătrinire demografică, caracteristic în
special populaţiilor din ţările dezvoltate, a făcut obiectul
unui temeinic studiu efectuat de experţi ai O.N.U., studiu
care poate constitui un model de analiză1*!2. Procedeul de
analiză este acela al comparaţiei unor populaţii stabile
la două momente diferite şi în condiţii demografice dife
rite. Se folosesc în acest scop speranţa de viaţă la naştere
şi indicele brut al reproducţiei, cu următoarele valori:
e0 = 20...70 de ani,
R = 1,0...4,0
Acestea sînt lim itele înăuntrul cărora variază mortali*
tatea şi fertilitatea în speţa umană.
Majoritatea populaţiilor sînt „tinere“ sau „adulte“ ;
problema îmbătrînirii nu este universală. Populaţiile cele
mai „bătrîne“ sînt cele dezvoltate economic. Populaţiile
au îmbătrînit, în general, foarte puţin „prin vîrf“ ; ele au
îmbătrinit „prin baza piramidei“ . Structura pe vîrste este
determinată de mişcarea naşterilor, a m ortalităţii şi de cea
migratorie. La rîndul lor, aceste trei mişcări au la bază
trei caracteristici fundamentale:
a) comportamentul cuplurilor în ceea ce priveşte repro
ducţia ;
b) starea sanitară;
c) tendinţa migraţiunii.
Sînt extrem de interesante rezultatele obţinute în
studiul amintit prin diverse combinări ale populaţiei sta
bile, folosindu-se drept variabile ale indicelui reproducţiei
brute: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 şi 4,0, iar ca valori pentru spe
ranţa de viaţă la naştere de asemenea sase valori1 20;
30; 40; 50; 60,4 şi 70,2 ani.
i n 0 . y . V.
vicillisc'.'incnt <tes populations <-t ses consiquenos »•conoimques ot ¡soniales“ (ST/SOA./SKR./'-<’»}, în Etrntrt
d'.iiiogrjphiquei“ , New York, 1956, nr. 26.
"
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Sintetic prezentat, efectul scăderii mortalităţii şi al
scăderii fertilităţii asupra structurii pe vîrste a populaţiilor
stabile se prezintă astfel:
Tabel nr. 41
STRUCTURA POPULAŢIEI STABILE PE GRUPE DE VlRSTE (ÎN IPOTEZELE
Dfi MORTALITATE ŞI FERTILITATE)
\

Grape de vIr»U
t
1
0-14
15-w ; 60 ani ţi i
ani
ani
j peite 1

1

t

1. Procentul populaţiei stabile la
data de pornire (c0 » 20 ani ;
S -4,0)
45,2
2. Efectul scăderii mortalităţii (tre
cerea de Ia r0 = 20 la r0 = 70) + 8,6
3. Efectul scăderii fertilităţii ( tre
cerea de Ja R ~ 4,0 la R = 1,0) -84,0
4. Procentul populaţiei stabile la
data de sosire ( r 0 = 70 ani;
R =
1,0)
19,8

52,4

2,4

- 9,3

+ 0,7

15,1

+ 13,9

58,2

22.0
*

Diferenţă
(rîndul 2 — rîndul 1)

-25.4

+ 5.8

+ 1 9 .«

:

Efectul cel mai important este cel al scăderii fertili
tăţii: s-a redus cu 34% ponderea populaţiei de 0—14 ani
şi a sporit cu 18,9% ponderea populaţiei de 60 de ani si
peste.
Identificarea procesului de îmbătrînire a populaţiei
şi măsurarea acestuia prin schimbările survenite în struc
tura pe vîrste şi duratele care caracterizează acest proces,
aşa cum se realizează cu cele două modalităţi: populaţia
stabilă şi proiectările demografice, reprezintă primul pas.
în continuare se pune problema de a măsura incidenţa
acestui proces asupra diferitelor aspecte: demografice,
sociale, economice şi sanitare. Cum se exprimă plastic* un
demograf, prin consecinţele sale, îmbătrînirea interesează
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în primul rînd ministerele educaţiei, prevederilor social
economiei naţionale şi sănătăţii publice.
’
Instrumentelor pe care le-am folosit mai înainte: $pe.
ranţa de viaţă la naştere şi indicele brut al reproducţiei
li se asociază unul nou: tabela de activitate, cu indicii de
activitate pe vîrste, împreună cu indicii de intrare si cei
de ieşire din populaţia activă. Această problemă va fi
examinată mai tîrziu.
Pentru o ţară în expansiune economică, cum este Roma*
nia socialistă, o structură tînără a populaţiei este favora*
bilă din punct de vedere economic prin posibilităţile mai
mari pe care le oferă în ce priveşte adaptarea profesională
în condiţiile impuse de ritmul progresului tehnic.
O consecinţă globală a schimbării structurii pe virste
a populaţiei o regăsim în domeniul consumului populaţiei
şi al creării venitului naţional.
După scara Oxford, stabilită pentru consumul popu
laţiei, capul de gospodărie de sex masculin are 1,0 unităţi
de consum (U.C.), ceilalţi adulţi 0,7 U.C., iar copiii sub
15 ani 0,5 U.C. Procesul de îmbătrînire duce la o creş
tere a consumului total, în timp ce procesul întineririi
este însoţit de o scădere a consumului total.
E x is tă metode de a determ ina va ria ţia venitului naţio
nal în funcţie de structura pe vîrste a populaţiei. Intr-un
recent studiu m etodologic al O . N . U . se indică utilizarea
indicatorului duratei m e d ii a v i e ţ i i a ctive la calculul
venitului naţional103. In acest scop trebuie să se cunoască
în prealabil venitu l naţional pc o persoană medie pe sexe
şi grupe de vîrste. Datele privind populaţia staţionară
activa se convertesc în venii naţional pe interval de virstă
si în agregate ale potenţialului venitului naţional pornind
de la fiecare virstă pînă la sfîrşitul v ie ţii active.
In ţara noastră, unui proces de îm bătrînire demografic?!,
cu alură precipitată în perioada 1i>57— 1
îi urinează
tendinţa de întinerire ca urmare a redresării natalităţii. 0
1
10* O ..Y ,U . Mi-thoilc« «ranalyse de» aoiî\îl/*» <V<nM*nii<jiiis de
la popuiutioii A pârtii de* Wxrnscmcnts** (ST/SOA/Scrie A/43\.
X e * York» 106U, p. 2S.
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Desigur, schimbarea structurii pe vîrste este un proces
de durată, cu implicaţii şi consecinţe pe cele mai variate
planuri. Este deosebit de util să se calculeze cît ne ,,co$tăfc'
îmbătrînirea, care sînt investiţiile pe care le reclamă „înti
nerirea“ demografică, evaluarea economică a diferitelor
implicaţii. Acest lucru este legat însă de populaţia econo
mic activă, care va fi examinată în capitolul următor.
în general, problema prezintă interes astăzi pentru
toate ţările dezvoltate, confruntate cu procesul de imbă*
trînire demografică. Un studiu referitor la populaţia R.F. a
Germaniei arată de asemenea efectul mult mai important
al scăderii fertilităţii asupra îmbătrînirii populaţiei104.
Influenţa variaţiei mortalităţii asupra structurii pe vîrste
este neglijabilă, aşa cum de altfel au arătat studiile O.IWU.
şi s-a putut verifica şi în cazul populaţiei României. Dacă
mortalitatea scade şi fertilitatea rămîne constantă, sar
cina populaţiei active (raportul de dependenţă) creşte
sensibil, datorită proporţiei crescîndc a copiilor. Scăderea
mortalităţii, însoţită de o scădere a fertilităţii, are ca
rezultat reducerea sarcinii populaţiei active.
Problemele generale ale modificării structurii pe vîrste
a populaţiei solicită studii aprofundate, din variate puncte
de vedere. Folosirea modelelor O.N.U., a populaţiilor
stabile elaborate de A. Coaie şi P. Deincnv ca şi a proiec
tărilor demografice în diferite variante, aplicarea unor
modele de analiză faet.orială din punct de vedere teritorial
— toate acestea ar contribui la investigarea si la măsurarea
detaliată a efectelor social-eeonomice ale schimbărilor
structurii pe vîrstă a populaţiei105.
în perspecfivfi, problema schimbărilor în struHuia
pc vîrste a populaţiei, ca urmare u scăderii natalităţii în
perioada 1957— 1966 capătă <» mare importanţă în ee pri
veşte asigurarea resurselor de muncă. După unele calcule100
ma

m J\arl Sih'Wirtz. „liifhx'nri* itr ta nntalilo «*t *tr la morta*
Htr mir Ia e « mp n * î ti on par
«1« I* populat ion «M *ur IV^oiulion
<lGjnnKraphiqu**\ în „ P o p u l u l u m “ . 1***,S, nr t
io»
t ' . f ' o n l r ai
.. 11«
Mo<|o| l.ifi
l.tbl«
a iu l Slabi* Populat ion“ , Priiu*«*loîi, l'Uiă
io« P r o f . dr. loan Afomrti. Studiu n t a t , în voi. „Stai

Naţiune

Progre*

IMiturn politii «,

p. ¿73.
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continuarea scăderii natalităţii in ţara noastră ar fi avut
drept rezultat un deficit al forţei de muncă de 35 000
locuri de muncă în anul 1982, iar după anul 1992 un deficit
anual de circa 300 000—350 000 de locuri de muncă, ceea
ce impunea cu necesitate — după cum arată autorul citat
— atingerea în termenul cel mai scurt a unui indice al
natalităţii de cel puţin 19°/00, corespunzând natalităţii medii
actuale a ţărilor europene. în acest context măsurile luate
pentru redresarea natalităţii în anul 1966 capătă deplina
lor semnificaţie. Ele se adaugă complexului de măsuri ce
se aplică sistematic în ţara noastră şi din care fac parte:
cheltuielile statului pentru ocrotirea mamei şi copilului,
concedii plătite înainte şi după naştere, alocaţii pentru
copii, învăţămint gratuit, asistenţă medicală gratuită,
scutire sau reducere de impozite pentru familiile cu 3
copii şi peste, creşe şi grădiniţe de copii, indemnizaţii la
naştere, trimiteri preferenţiale la odihnă şi tratament în
staţiuni baJneo-climaterice, acordarea de avantaje mame
lor în producţie şi alte măsuri. Problema — cum s-a mai
spus — are o mare importanţă nu numai economică, ci şi
politică şi socială. De aceea investigarea consecinţelor
scăderii natalităţii asupra procesului de îmbătrînire demo
grafică trebuie integrată în contextul general al stimulării
natalităţii, ca problemă naţională de cea mai mare impor
tanţă.
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CAPITOLUL AL IIl-LEA

in f l u e n ţ a

d e z v o l t ă r i i e c o n o m ie i

ROMÂNEŞTI ÎN ULTIMELE DOUĂ DECENII
ASUPRA NUMĂRULUI ŞI A STRUCTURII
POPULAŢIEI ACTIVE*

Din puncl de vedere economic, cea mai importantă cate
gorie demografică este populaţia activă, sau, mai corect
spus, populaţia economic activă**. Numărul, structura,
calificarea si utilizarea populaţiei active au o mare influ
enţă asupra volumului produsului social şi al venitului
naţional, de care depinde întreaga activitate ce se desfă
şoară în cadrul societăţii. Totodată, populaţia activă şi
structura ei sînt determinate de procesul de industriali
zare, de urbanizare, de repartizarea teritorială a forţelor
de producţie, găsindu-se sub influenţa permanentă a pro
gresului tehnic. Amplele schimbări social-economiee care
au avut loc în ţara noastră în anii construcţiei socialismu
lui au generat adevărate mutaţii în volumul, calitatea şi
structura populaţiei active. Examinarea acestor mutaţii,
a eficienţei folosirii populaţiei active, a fundamentelor
* Principalele informaţii statistice pentru capitole!« I I I şi
IV sînt, oxtraae din volumele cu rezultatele rreonsăimntcior din
1956 şi I06C, publicate do Direcţia Centralii de Statistică, şi din
diferitele studii publicate în periodicele economice, in special
Revista do Statistică.
** Pentru simplificare vom folosi în cele ce urmează expre-da
..populaţie activă“ sau populaţie activă (ocupată) aşa cum de alt
fel s-a încetăţenit în literatura noastră economică
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demografice ale populaţiei active, a implicaţiilor şi a con
secinţelor acestor mutaţii, ca şi evaluarea tendinţelor şi
perspectivelor populaţiei active pe fondul schimbărilor
in structura social-economică a ţării, sînt deosebit de
importante.
Importanţa analizei populaţiei active sporeşte consi
derabil în legătură cu sarcinile generale ale făuririi socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate, ale modernizării
continue a economiei naţionale, cu transformările calita
tive pe care le cunoaşte industria, cu tipul intensiv al
reproducţiei socialiste din ţara noastră.
înainte de a întreprinde un asemenea studiu să ne
oprim puţin asupra unor noţiuni legate între ele, dar care
nu se pot confunda, şi anume populaţia activă şi populaţia
ocupată. Deşi au fost elaborate recomandări speciale ale
O.N.U. şi B .I.T. cu privire la noţiunile de populaţie activă
şi ocupată, în ce priveşte metodologia acestora se mai
menţin deosebiri de la o ţară la alta, uneori chiar în cadrul
aceleiaşi ţări, de la un recensămînt la altul, ceea ce îngreu
iază cercetarea, făcînd foarte dificile comparaţiile*.
* Printre recomandările internaţionale privind definirea no
ţiunilor de populaţie activă şi populaţie ocupată am intim : O . N . U .
-,Dictionnaire démographique multilingue*', New York, 1958,
p. 33—34; B . l . T . „ L a normalisation internationale des statis
tiques du travail. Etudes et Documents**, N ouvelle sorte, nr. 59,
Genève, 1959, p. 47 — 52; O . N . U . „Principes et recommandations
concernant les recensements de population de 1970, Etudes sta
tistiques*', Série N , nr. 44, New York, 1968, p. 64 — 65; O .N .U .
Méthodes d'analyse des activités économiques de la population
à partir des recensements. Etudes démographiques“ , nr. 43, New
York, 1969; O .N . U . „Manuel des méthodes de recensement de la
population“ , New York, 1958.
O bibliografie cuprinzătoare privind aceste categorii se gă
seşte în lucrarea T .Deldycke, H . Gelders şi J .M.Limbov. „L a popu
lation active et sa structure“ („The W orking Population and its
Structure**), elaborată sub conducerea lui P . Bairocht Univer
sité Libre de Bruxelles, Institut de sociologie, vol. 1 din seria
..Statistiques
Internationales
Rétrospectives“ ,
Editions de
l ’ Institut de Sociologie, Bruxelles, 1968.
Asupra populaţiei active şi ocupate pe glob, un cuprinzător
studiu de sinteză, intitulat „Coup d ’ oeil statistique sur cinquante
ans d'évolution sociale“ , este inserat în B . I . T . „Yearbook of
Labour Statistics, 1968 (Annuaire des Statistiques du travail),
ed. a X V I I I - a , Geneva.
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în ce priveşte noţiunea de populaţie activă, cu toate
diferenţele care există sub raportul metodologiei şi al con
ţinutului, sînt precizate două caracteristici: vîrsta de
muncă şi activitatea prestată într-unul din domeniile muncii
sociale aducătoare a unui cîşlig ce constituie sursa de
existenţă a persoanei respective.
Definiţia cea mai generală a populaţiei active o găsim
cuprinsă în materialele O.N.U., care arată: „Populaţia
activă cuprinde persoanele ocupate (cei ce angajează forţa
de muncă, persoanele care lucrează pe cont propriu, func
ţionarii şi muncitorii, precum şi — dacă există date —
lucrătorii familiali neretribuiţi) şi persoanele şomere la
data recensămîntului sau înregistrării“ . Populaţia activă
nu cuprinde studenţii, femeile ocupate exclusiv cu tre
burile casnice, pensionarii, rentierii şi persoanele aflate
în întregime în întreţinerea altora. în ce priveşte membrii
forţelor armate, pensionarii instituţiilor, persoanele care
caută pentru prima dată de lucru, lucrătorii sezonieri şi
persoanele care lucrează numai o parte din timp, include
rea acestora în populaţia activă variază de la ţară la ţară.
Reţinem deci că, în linii generale, populaţia activă
se compune din populaţia ocupată şi din şomeri.
Mai departe, potrivit aceloraşi materiale ale 0.N.U.,
populaţia ocupată se defineşte astfel: populaţia ocupata
cuprinde persoanele care au o ocupaţie la data observării
statistice; numărul acesteia se determină obişnuit în
perioadele intercensitare cu ajutorul anchetelor prin sondaj
asupra utilizării forţei de muncă. în raport cu populaţia
activă, populaţia ocupată este mai mică, deoarece nu
cuprinde numărul şomerilor*.
Pentru ţările capitaliste cele mai mari dificultăţi pentru
încadrarea unei persoane în populaţia ocupată sînt legate
de durata timpului lucrat, ceea ce a dus la formularea unor
noţiuni ca „populaţie activă marginală“ şi „şomeri margi
nali“ . de membrii de familie care lucrează neretribuiţi si de
populaţia ocupată în agricultură. Pentru această ultimă
* In franceza population ayant un emptoi sau, simplu, rm*
ptoi; în engleză employment.
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categorie, materialele oficiale O .N.U .107 arată că este dificil
să se determine cantitatea de muncă pe întregul an şi de
aceea se recomandă ca datele să se refere la o săptărnînu ca
perioadă de anchetă sau de recensămînt. Persoanele care
lucrează în agricultură sînt împărţite în trei categorii:
permanenţii, cei care prestează cel puţin jumătate din
timpul de lucru pe care-1 cuprinde anul, temporarii, cei
care lucrează între jumătate si o treime din timpul de lucru,
şi ocazionalii, cei ce prestează mai puţin de o treime din
timpul de lucru al anului.
Potrivit metodologici folosite de statistica noastră,
populaţia activă se determină cu prilejul recensămintelor,
in timp ce populaţia ocupată se stabileşte de către statis
tica curentă în perioadele intercenzitare, avînd ca sursă
informaţională dările de seamă statistice asupra muncii
şi salariilor, diferitele înregistrări şi anchete, balanţele
resurselor de muncă şi estimaţii pentru unele categorii.
De la un recensămînt la altul pot exista unele diferenţe
metodologice, dar ele nu afectează comparabilitatea în
timp.
La recensămîntul populaţiei din 1.5 martie 1960, popu
laţia activă a fost stabilită pe baza răspunsurilor privind
ocupaţia şi locul de muncă înregistrate în formulare potri
vit declaraţiei persoanelor recenzate, după cum urmează:
„ în populaţia activă s-au inclus persoanele în vîrstă de 14
ani şi peste, care exercitau o ocupaţie ce sc încadrează
în una din ramurile economiei naţionale“ 108.
Sub raportul componenţei, diferitele categorii ale
populaţiei s-ar situa în următoarele relaţii de inegalitate:
populaţia în vîrstă de muncă ^ populaţia economică
activă ^ populaţia ocupată. în realitate, populaţia activă
poate să cuprindă şi persoane care lucrează sub şi peste
vîrstă de muncă.
107 F. . Î . O, „Recensement mondial de l'agrieuhurc do 1970.
Programul* regional pour l'Europe“ , Seclion 4. Main-d’ oeuvrr
agricole, Rom a, 1967, p. 52 şi urm.
108 Recensăm întul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie
1966“ , vo i. I, R ezu ltate generale, partea 1— Populaţie, bucureşti,
1969, p. L X X X V I .
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După determinarea populaţiei active totale pe sexe şi
vîrste, aceasta trebuie repartizată, conform recomandă
rilor O.N.U., pe tipuri de activitate în economie, potrivit
clasificării internaţionale a ramurilor, pe profesiuni şi după
situaţia in cadrul profesiunii.
Metodologic, statistica din ţara noastră repartizează
persoanele făcînd parte din populaţia activă pe ramuri si
subramuri ale economiei naţionale, pe sectoare social-economice, pe ocupaţii si pe categorii sociale. Populaţia activă
se mai repartizează pe sectoarele primar, secundar şi
terţiar.

1. M O D A L IT Ă Ţ I DE DESCRIERE A POPULAŢIEI ACTIVE.
IN D IC II DE A C T IV IT A T E

Cercetarea populaţiei active se face, în principal, cu
ajutorul unor indici statistici clasici. Analiza modernă n
populaţiei active recurge la o serie de metode, printre
care tabelele de activitate în optică probabil istă, modelele
matematice ale populaţiei active, reprezentările matriceale
ale populaţiei active de tipul analizei input-output, mode
lele de analiză factoriala, corelaţională şi altele.
Indicele de activitate* reprezintă proporţia, exprimată
în procente sau în promile, a populaţiei active faţă de
populaţia totală. Acest indice poate fi: indice general ds
activitate, cînd indică greutatea specifică a populaţiei
active totale în populaţia totală, şi indice special de acti
vitate, cînd reprezintă proporţia populaţiei active totale
în populaţia totală în vîrstă de 14 ani şi peste uneori în
populaţie în vîrstă de 10 ani şi peste). De asemenea somai
cunosc şi indicii specifici de activitate, înţelegîndu-se prin
aceştia proporţiile populaţiei active în diferite subpopulaţii pe sexe şi vîrstă. Ca atare, putem întîlni indici de
activitate masculină şi indici de activitate feminină* indiei
de activitate pe ani şi pe virste, pe grupe cincinale, dece
nale olc. Indicii specifici de activitate se moi calculează
* În enţţlcză <ic/iVif// rate. ; în franceza tauj. d'activVè.
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si pe diferite alte subpopulaţii: urbană şi rurală, după sta
rea civilă, după nivel de instruire etc.
Folosindu-ne de datele ultimului recensămînt al popu
laţiei (din 15 martie 1966), exemplificăm calcularea acestor
indici:
din car«: popaUţie
aotivi

Populaţia t o t a l a
Populaţia în vîrstă de 14 ani şi
peste
Populaţia masculină totală
Populaţia masculină în vîrstă de
14 ani si peste
Populaţia masculină în vîrstă de
20—24 de ani
Populaţia feminină totală
Populaţia feminină în vîrstă
de 14 ani şi peste
Populaţia feminină în vîrstă de
20—24 de ani

30 103 163

10 362 300

14 134 639
9 351 075

10 362 300
5 675 176

6 809 100

5 675 176

639 723
9 752 088

580 836
4 687 124

7 325 539

4 G87 124

628 078

466 885

Indicele general de activitate:

10 362 300
— --- X 100 = 54,3%.
u
19103 163
Indicele special de activitate:
3? °

x

1 0 0

U 134 639 X 10

_

7,

~

'**’ /0'

3 0

/

indicele general dc activitate masculină: *2
0

Indicele special dc activi tate m a s c u l i n ă :
-

*"

c 809 100

7- X 100 = »3 ,3 % .

Indicele specific rle
20 — 24 de ani:

'

activitate

560036
X 100 = 90,8%.
639 Î28
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Indicele general de activitate fem inini:
4687 -

9 752 088

X 100 = 48,1%.

Indicele special de activitate feminină:
4 887 124
7 825 639

X

100

=

6 3 ,9 % .

Indicele specific de activitate feminină în grupa de sîrslă 20 —24
«le ani:
466 885
628 078

I
1

I

1
I

X

100

«

7 4 ,3 % .

Reprezentarea grafică a indicilor de activitate — curba
de activitate — este arătată în graficul nr. 12, construit
pe baza datelor recensămîntului din 1966.
Este uşor de desprins faptul că indicele general de acti
vitate este funcţie de structura pe vtrste a populaţiei şi
Grafic nr. 12
in d ic i de

activitate

%

I
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de comportamentul populaţiei fală de activitatea econo
mică, exprimat de indicii specifici de activitate după fer
mii la:

în care:
I a este indicele general de activitate,
ia — indicii specifici de activitate pe virste,
P I — ponderea populaţiei de vîrstă i în populaţia
totală.
Acest mod de abordare stat ist ic-demografic nu ne dă
însă decît imaginea factorilor demografici. Analiza parti
cularităţilor indicilor specifici de activitate pe sexe şi
vîrste este anevoioasă: comportamentul faţă de activitatea
economică, ca şi comportamentul populaţiei faţă de pro
pria reproducere, este determinat de o serie de factori
soc ia l-economici, culturali, psihologici de tradiţii etr.
De pildă, un indice scăzut de activitate la vîrstele 15—2i
de ani poate fi explicat prin indici ridicaţi de şcolaritate
la aceste vîrste, prin trăsăturile „exploziei şcolare“ ; un
indice scăzut de activitate la vîrstele înaintate, de pildă
60—64 de ani, se explică prin legislaţia pensionării etc.
în unele ţări, cum ar fi în majoritatea ţărilor în curs de
dezvoltare, indicii de activitate feminină sînt foarte scă
zuţi, fiind legaţi de situaţia socială şi economică a femeii,
de influenţa religiei şi de a lţi factori.
O imagine mai completă asupra populaţiei active se
poate forma cu ajutorul unui alt instrument de cercetare
demografică, si anume tabela de activitate. Modul de
întocmire şi de utilizare a unei asemenea tabele datorita
importanţei sale va fi analizat într-un paragraf separat în
cele ce urinează.
Noţiunea de raport de activitate se referă la fre c v e n ţa
persoanelor inactive în raport cu populaţia activă şi se
determină astfel:
numărul popu laţiei inactive*
numărul populaţiei aci ivi*

V.TREBICI
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Concret, clacă ne folosim tot de datele rerensămintului
din 15 martie 19GG, raportul de activitate va fi:
—

8r>3

X 100 =

10 362 300

84.

Sensul relaţiei este simplu: o sută de persoane active
trebuie „să întreţină“ 84 persoane inactive, aceasta reprezentînd „sarcina“ căreia trebuie să-i facă faţă populaţia
activă.
Deci raportul de activitate aminteşte de aşa-uumitul
„raport de dependenţă“ . Acesta din urmă, după cum am
văzut, se calculează ea raport între populaţia în vîrstă
de 0—14 ani şi GO de ani (sau 65 de ani) şi peste, pe de o
parte, şi populaţia în vîrstă de 15—59 de ani (15—64 de
ani), considerată ca populaţie în vîrstă de muncă. Valoarea
raportului de dependenţă este indicativă, deoarece ea nu
ţine seama de diferenţierea indicilor dc activitate şi presu
pune că întreaga populaţie de vîrstă 15—59 de ani lucrează.
Analiza populaţiei active are în vedere în primul rînd
factorii demografici care influenţează numărul şi structura
populaţiei active şi apoi factorii social-economici. Ca şi la
populaţia totală, vom întîlni şi la populaţia activă o pro
blemă a „îm bălrinirii“ sau „întineririi“ . Sfera de influen
ţare a factorilor social-economici asupra populaţiei active
este vastă. Din categoria acestor factori amintim indus
trializarea, urbanizarea, migraţiunea, nivelul deinstruire,
repartizarea teritorială a forţelor de producţie, acţiunile
cărora se împletesc, deterniinînd ample procese dc mobi
litate profesională şi socială, de sporire a stocului de învăţămînt al populaţiei active, schimbări structurale deose
bite, im plicaţii sociale şi economice.
2. C A R A C T K K IS T 1 C IL G COtU LAŢI K I a (.t i v i -: I n U '«,
C O M P A R A T IV CU D A T K L K RKCKX sA .M i.vn l i i
D IX
S t r u c t u r a p e v î r s t e a p o p u la ţ ie i act iv e , in d i c ii de m a v iilin it a t c

şi

d e f e m in it ă ţ i* a i p o p u la ţ ie i a c tiv e , p re c um ţ i

s e m n if ic a ţ ia
a c t iv e

si

m o d i f i c ă r i i s t r u c t u r i i pe v î r s l e

in f lu e n t a

a c e ste ia

a su p ra

a p o p u la ţie i

in d ic e lu i gencia

ce
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activitate, se pot desprinde mai uşor dacă comparăm aceste
dale în decursul unei perioade mai mari.
în vederea unei examinări mai detaliate a influentelor
factorilor demografici asupra populaţiei active, să anali
zăm mai întîi populaţia activă din 1966 pe sexe şi pp
vîrstă.
Tabel nr. 42

Ambele
sexe
Indiei de
activi
tate (%>
1
T o t »
d in
14
15— I i i
2 0 — 24
2 5 — 29
3 0 -3 4
3 5 — 39
4 0 — 44
45
49
5 0 — 54
5 5 — 59
6 0 -(¡4
t>5— 0 9
70
74
75 ani

i
care:
ani

%
%

**
M
♦♦
V
ş i p e ste

Masculiu
•
Indici de
Xumirul
activi
populaţiei
tate (°0)

Feminin
Numărul
populaţiei

Indici de'
activi
tate {%)

2

3

4

5

6

5 4 ,2

5 0 7 5 176

00,7

4 087 124

48.1

4 .8
49,«j
8 2 ,0
« 7 ,9
8 8 .4
8 8 ,0
8 7 ,5
8 4 ,8
8 1 ,8
7 3 .5
5 3 .9
3 9 ,1
2 7 ,4
15.1

0
393
580
957
772
949
038
350
408
437
271
141
61
38

320
211
830
334
598
085
512
901
493
907
448
44 5
594
0.54

3 ,5
4 8 ,5
9 0 ,8
9 7 ,2
9 8 .3
9 8 ,4
9 7 ,9
9 0 ,7
9 4 ,0
8 9 ,0
0 7 ,5
5 0 ,0
2 7 .5
2 2 ,0

10
395
400
611
009
698
55 5
334
413
310
148
104
50
28

725
907
885
159
404
80 0
113
093
712
810
933
124
988
926

0.2
50.8
74.3
78,o
78,4
78.7
78.1
75,2
71,3
58.8
41.5
29,9
20,4

10.6

Prin exprimarea grafică a datelor din tabel căpătăm o
imagine mai completă asupra repartizării populaţiei active
pe vîrste şi pe sexe în comparaţie cu aceeaşi repartizare a
populaţiei totale, (vezi graficul nr. 13).
După cum arată datele, populaţia în vîrslă de muncă, şi
mai ales populaţia de 20—59 de ani, este în majoritate
eovîrşitoare populaţie activă, într-o măsură mai mare
populaţia masculină faţă de populaţia feminină. Aceste
două particu larităţi apar si mai evident exprimate grafic
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Grafic nr, 13
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PIRAMIDA VÎHSTELOH POPULAŢIEI ACTIVE Şl lNACTlVfi(la 15. III. 1966)

in curbele de _ activitate masculină si
vra% feminină ¡vezi 7
^
ficul nr. 14). Totodată indicii de activitate sirit funcţie de
virstă: valorile lor sint mai reduse la vîrslcle tinere şi
cresc la vîrstcle superioare. valoarea maximă înrefjristrîadu-se Ia grupa de \ irstă 3b—39 de ani, după »‘are urmează
o scădere ce se accentuează pe măsura creşterii vîrstei.
O altă caracteristica importanta a populaţiei activ»'
este aceea că în 1900 nu mărul absolut al acesteia a scăzut
cu 87 00(1 de persoane faţă de 1950, deşi numărul populaţiei
totale a crescut în acest interval cu 1 013 7J3 persoane. In
acelaşi timp, indicele general de activitate era în 1960 mai
17.)
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t r a f i c ur. 14
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m a s c u l in ă

şi
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f e m in in ă

a

p o p u l a ţ ie i

mic decît în 1956, reprezentînd 54,2% faţă do 59,8%.
Similar, şi indicii de activitate masculină şi feminină
aveau în 1966 valori mai reduse decît în 1956.
în mod legitim se naşte întrebarea: indicele de acti
vitate generală s-a modificat datorită structurii populaţiei
sau a indicilor specifici de activitate si, în mod corespun
zător, care este semnificaţia acestor schimbări?
Tabel nr. 13
INDICII DE ACTIVITATE GENERALĂ, MASCULINĂ ŞI FEMININĂ
IN ANII lfcSS ŞI m « ţin °'0,

Ambele sexe
Grup» de
vîrtU

176

~f
,
" i
I960- ; 1956 1
! 1950 , 1906 19»;*;—
1956 1 1966 1950
I960 j 1966—
1950 •
1956 ;
i
«
1
1
I
•

1

Total
■-JJ— 19 ani
> —n „
¡¿5— 23 „
■10— 39 „
UO— 49 „
50— 53 „
G0 ani si
jpfrbte

PCMUJÎD

Masculin
i
i

1

09,7
78,6
80,3
85,9
85.1
80.3
82,4

54,2 - 5,5 07,2
41,5 - 37,1 82,2
82,6 - 3,7 94,5
97,9 i 2.0 97,6
88,5 : 3,4 98,2
86,5
0,4 97,8
• 4,0 95,4
77,8

<o,7
0,5
40,3
41,9
90,8 - 3,7
97,2
- 0,4
98,3 + 0,1
97,4
0,4
91.9
3,5

■ 4,6
52,7 58, i
l*) fi
75,0 42,8
O **
78,0 74,3
74,2 78,5 r 4,3
73,5 78,0 i •>,]
75,4 77,0 V l . ';
70,3 65,3 - - 6,0

59,3

37,9

50,5

40,1

21.4 77,5
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Comparaţia cu populaţia activă pe virste şi sexe din
1956 ne va furniza unele elemente necesare analizei.
In primul rînd se constată că s-a produs o puternică
scăderea indicilor de activitate la grupele de vîrstă 14—19
ani şi 60 de ani şi peste. Reducerea indicilor de activitate
la prima grupă îşi găseşte o explicaţie în prelungirea dura
tei de şcolarizare şi în creşterea indicilor de şcolarizare*.
Cît priveşte cealaltă grupă marginală (60 de ani şi peste',,
scăderea ei se datorează în principal legislaţiei pensiilor,
în special pentru femei şi salariaţii cu muncă grea sau
muncă prestată în condiţii nocive. Situaţia populaţiei
vîrslnice şi contribuţia ei la scăderea indicelui general de
activitate se pot vedea şi din faptul că în J956 populaţia
în vîrstă de 60 de ani şi peste număra 1 736 200, iar în
1966 a sporit la 2 356 700, cu o creştere de 35,7%, în timp ce
populaţia activă deaceastă vîrstă a scăzut cu 13,2%în inter
valul amintit, de la l 029 200 la 893 100 de persoane.
Calculele efectuate de R. llalus arată că schimbarea
structurii pe vîrste a populaţiei a exercitat o influenţă
neînsemnată asupra indicelui general de activitate: mimai
— 0,2%, în timp ce influenţa indicelui de activitate este
de - 7,0%109.
Ca urmare a schimbării indicilor de activitate pe vîrste
şi a schimbării structurii pe vîrste s-a schimbat si proporţia
diferitelor grupe de vîrstă în populaţia activă totală.
Pentru descifrarea sensului acestor schimbări de struc
tura este utilă o analiză longitudinală pe generaţie. Grupa
de vîrstă 14— 19 ani, înregistrată la recensămintul din
1956, reprezintă generaţiile 1937—1942, în timp ce la
recensămintul din 1966 aceeaşi grupă de vîrstă era consti
tuită de generaţiile 1947— 1952. Dacă grupa de vîrstă
între 20—24 de ani în 1956 corespunde generaţiilor 1932—
1936, în 1966 ea reprezintă generaţiile 1942—1946. Fie
care generaţie, la rîndul său, este legală de regimul de
reproducţie din perioada respectivă şi de legea de mortali* A ic i so cuvine să facem o rezervă, deoarece Ia roccn*ămîntiil
populaţiei efectuat în 1956 în populaţia activă au fost incluşi şi
elevii şcolilor profesionale.
Ila lu *. „Popu laţia activă în H.S. România ţi tendinţa
în structura pc vîrste“ , în „R evista de statistică , 1969, nr.
V.TREBICI
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Tal)ol nr. 41
GREUTATEA SPECIFICĂ A GRUPELOR DE VÎRSTĂ ÎN POPULAŢIA ACTIVĂ
DIX 1956 ŞI 1966 (ta %)
\

A m b e le sexe

•

G ru pa de
v ir a t*

:
•
•

1956

M ascu lin

1 19661966 j 1956

»

t

T o t a l

1 0 0 ,0

1 0 0 .0

i

1956

i
1 0 0 .0

1 0 0 ,0

6 ,1

1 3 ,1

1 0 ,1

-

3 .1

1 3 ,3

1 0 ,2

1 2 ,8

1 3 ,2

-f

0 .4

1 3 ,4

1 3 ,4

30— 39

1 8 ,2

2 6 ,4

+

8 .2

1 8 ,1

2 6 ,8

40

1 8 ,5

1 8 ,1 -

0 ,4

1 8 .3

1 7 ,4

1 3 ,6

1 5 ,8

+

2 ,2

1 5 ,9

9 ,8

8 ,6

-

1 .2

9 ,9

1 3 ,9

20— 24

1 3 .2

25— 29

49

5u — 59
60

„

v

19661956

1966

7 ,8 -

14— 1 9 a n i

F e m in in

1956

1 0 0 ,0

7 ,r -

6 ,1

1 4 ,7

-

3 ,1

1 3 ,0

0

m e 
la s e

1966

1 0 0

,c

8 ,7 —

6 ,0

1 0 ,0

—

3 ,0

1 2 , 2

1 3 ,0

+

0 ,8

8 ,7

1 8 ,3

2 5 ,8

0 .9

1 8 ,7

1 9 ,0

1 6 ,0 - f

0 ,1

1 3 ,3

1 5 ,5 +

9 ,2 -

0 ,7

9 ,8

+
-

7 ,6
-h

0 ,3
2 ,2

ani

şi p e s te

8 ,0

-

1 .8

tale oare o însoţeşte de-a lungul v ie ţii. Este evident că
generaţiile din perioada 1941— 1946 sînt mai reduse numericeste, deci şi contribuţia lor la alimentarea populaţiei
active — caeteris paribus — va fi mai redusă. „Cronica“
fiecărei generaţii, atît strict demografic (mortalitate,
nupţialitate eto.), cît şi demografic-economic (variaţia
indicilor de activitate după vîrstă intr-o generaţie, pro
babilitatea de intrare şi de ieşire pe cauze din populaţia
activă;, ar fi singura în măsură să explice participarea dife
ritelor cohorte la populaţia activă*.
Singura concluzie pe care o putem trage din această
comparaţie este aceea că sporirea greutăţii specifice a gru
pei de vîrstă de 30—39 de ani (cu 8,2% pe ambele sexe'; şi
creşterea vîrstei medii şi mediane a populaţiei active com
portă un anumit avantaj economic. După unele calcule,
tocmai aceasta este vîrstă cînd productivitatea muncii
sociale este maximă. Vîrstă medie în 1966 a fost de 38 de
ani şi 10 luni faţă de 37 de ani si 6 luni în 1956.
Procesul de îmbătrînire a unei populaţii se constată
şi la populaţia activă. Intervalul scurt în care s-a accentuat
’ In stitu irea unor o b servă ri lo n g itu d in a le v a fi de natură
să rem ed ieze această lip să, p e care d em o gra fia rom ânească actuală
o resim te din plin.
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îasă acest proces nu a afectat încă populaţia activă; popu
laţia in vîrstă de muncă 15—59 de ani şi-a modificat în
mică măsură greutatea specifică de-a lungul anilor. Ea a
fost de 59,1% în 1930, de 62,6% în 1956 şi de 61,7% in
1966. Este de aşteptat ca intrarea generaţiilor 1957—1966
în rîndul populaţiei active în perioada 1972—1981 să aibă
efecte sensibile asupra structurii pe vîrste a populaţiei
active, dat fiind că aceste generaţii au avut efective nume
rice tot mai reduse.
Coeficienţii de stabilitate ai populaţiei active, sau
raportul dintre populaţia în vîrstă de 14—39 de ani şi
populaţia activă de 40 de ani şi peste, au fost de 1,384 în
1956 şi 1,350 în 1966 ceea ce nu ne permite sa tragem con
cluzia unei îmbătrîniri a populaţiei active spre deosebire
de populaţia totală.
Două aspecte solicită atenţia celui ce analizează popu
laţia activă şi schimbările ei: particularităţile populaţiei
feminine active şi caracteristicile populaţiei pe medii,
urban şi rural.
Particularităţile istorice, economice, sociale şi, în oare
care măsură, demografice au făcut ca indicii generali de
activitate să fie mai ridicaţi în mediul rural. Aceasta s-ar
datora, pe de o parte, faptului că participarea populaţiei
rurale la activitatea economică este mai ridicată la toate
vîrstele, iar pe de altă parte si indicii de activitate femi
nină sînt mai înalţi în mediul rural la toate vîrstele*.
O altă caracteristică o constituie faptul că indicele
general de activitate feminina şi indicii specifici au valori
ridicate în România comparativ eu cei din ţările dezvol
tate. Curbele de activitate în 1956 şi 1966 arată că, deşi
inferioară bărbaţilor, participarea femeii la activitatea
economică esle ridicată şi uniformă, Nivelul ridicat al
indicelui general de activitate feminină este, fără îndoială,
influenţat, aşa cum an» mai arătat, de agricultură, ceea
* Asupra acestei particularităţi si-a spus cuvintui şi o anu
mită împrejurare metodologică. în agricultură toate femeile îu
vîrstă de muncă, caro lucrează şi pe lotul individual au fo*t in*
cluso în populaţia activă. într-o oarecare măsură, prin aceasta
se poate explica şi decalajul foarte pronunţat dintre indicii de femi
nitate în mediul rural faţă de cel din urban.
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ce rezultă limpede din curbele de activitate a populaţiei
feminine pe cele două medii (vezi graficul nr. 15).
Curbele de activitate feminină din mediul rural se de
osebesc pronunţat la toate vîrstele: în agricultură femeile, în
marea lor majoritate, iau parte la activitatea economică
aproape de-a lungul întregii lor vieţi concomitent cu acti/ndtcicfe

activitate
%
10 0 , .
.

Oraţie nr, t.j

■—.

.

........■- ..........

-

--------- -

vitatea casnică, în timp ce in mediul urban o bună parte
din populaţia feminină învîrstă de muncă se îndeletniceşte
numaicu munca casnică. Credem că aceste două împrejurări
trebuie reţinute la proiectările demografice ale populaţiei
active atît pentru valorificarea rezervelor de muncă, cît
şi pentru evaluarea im plicaţiilor m obilităţii profesionale.
O strînsă corelaţie există între indicii de activitate
şi starea civilă: la bărbaţii căsătoriţi, indicii de activitate
>iut mai ridicaţi decît la cei necăsătoriţi; în schimb, la
femeile căsătorite indicii de activitate sînl mai reduşi
decît la femeile necăsătorite.
180

V.TREBICI

POPULAŢIA ACTIVA

Din punct de vedere strict demografic, în sensul even
tualei incidenţe a indicilor de activitate asupra nivelului
fertilităţii, reţine atenţia faptul că în România indicii de
activitate la femeile căsătorite au valori ridicate în
raport cu alte ţări din Europa, după cum ne putem da
seama şi din datele următoare110:
Tabel nr. 45
INDICII DE ACTIVITATE LA FEMEILE CĂSĂTORITE DIN ŢARA NOASTRĂ
ÎN COMPARAŢIE CU ALTE ŢĂRI
»
«

Diferenţa dintr* România
Franţa Olanda Ungaria România
»*'•
(1962) (1960) (1960) (I960)
Frmu (Olanda Ungaria*
i

15 ani şi peste,
total
15— 19 ani
20— 24
25— 29
30— 34
33— 39
40— 44
45—49
50— 54
55—59
6 0 -0 4
„

„

, .

„

„

„

„

, .

32,4
41,9
45,2
36,2
32,0
33,4
35,0
38,2
38,4
34,6
26,7

6,8

o<, 0

13,4
12,5
7,7
6,6
7,3

37,5
43,2
43,4
44,6
45,4
45,0
41,6
37,4
20,7
15.8

8.1
8,1
7,1
5,3
3,0

o

r *

*

69,9
73.1
74,3
T7,5
77.4
77,6
76,6
73,2
69,7
60,0
44,1

37,6
31.2
29,1
41,3
45,4
44.2
41,6
33,0
31,3
25,4
17.4

63,1
59,7
61.8
69,8
70,8
70,3
68,5
65,1

ii’2.6
54,7
39.1

32,4
35,6
31,1
34.1
32.9
32.2
31.6
31.6
32.3
39,3
28.3

Coeficienţii de feminitate ai populaţiei active sini, in
general, mai ridicaţi în România mai ales în ritului popu
lai iei agricole decît în alte ţări. In 1956 indicele de femini
tate a populaţiei active era de 82,8 femei la 100 de bărbaţi,
iar în 1966 de 82,5; în schimb, o creştere notabilă
cunoscut indicele de feminitate în mediul urban: de la
50 femei la 100 de bărbaţi în 1956 la 62 în 1966. De aseme
nea o creştere importantă a cunoscut indicele de femini
tate în populaţia activă agricolă.
Deşi indicele de activitate feminină esle mai scăzut
în mediul urban decît rural, totuşi fertilitatea este mai
scăzută în mediul urban, infirmînd — cel puţin pînâ la
noi dovezi — că femeile casnice au o fertilitate mai ridi
cată. Probabil, această afirmaţie este valabilă mimai în
cadrul fiecărui mediu şi nu pe ansamblu.
110 li.lla lu s , op. c it.f p. 58.
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3. M ETO D E DK A N A L IZ A A P O P I L A Ţ I E l A C T IV E .
TABELA

DE A C T I V I T A T E

După cum mortalitatea nu poale fi descrisă şi analizată
>atisfăeător numai cu ajutorul indicilor uzuali şi de aceea
se recurge la funcţiile biometrice din tabela de mortalitate,
tot aşa populaţia activă poate fi examinată mai cuprinză
tor numai cu ajutorul unui instrument mai perfecţionat
cum este tabela de activitate în optica probabilistică. 0
asemenea tabelă înseamnă, grosso modo, o îmbinare a indi
cilor de activitate cu funcţiile biometrice dintr-o tabelă
de mortalitate pentru o cohortă fictivă (10 000 sau 100 000),
obţinindu-se în felul acesta valori ca: populaţia staţio
nară activă, durata medie a v ie ţii active la diferite vîrstc,
durata medie a vieţii inactive, indicii de intrare in popu
laţia activă şi indicii de ieşire din populaţia activă pe
cauze. De asemenea tabela de activitate permite deter
minarea potenţialului de viaţă al populaţiei active în
termenii demografiei potenţiale, precum şi o serie de core
laţii cu elementele economice, cum ar fi producţia veni
tului naţional în funcţie de vîrsta populaţiei active etc.
In cele ce urmează vom prezenta şi vom analiza tabela
de activitate masculină pe care am întocmit-o pentru anul
1966, însoţind-o de explicaţii metodologice*.
* Metodologia folosită de noi este cea descrisă în materialul
O . X . U „Méthodes d'analyse des activités économiques de la popu
lation à partir de recensements'*, în Études démographiques1*
nr. 45, N ew "York, 1969.
în prezent există o literatură vastă privin d tabelele de acti
vitate, care au devenit un instrument curent de lucru în analiza
populaţiei active fi în proiectările populaţiei active. Printre lucră
rile cele mai importante menţionăm: Stuart Garfbtkle. ..Changes
in W orkin g L ife of Meu. 1900—2000“ , în „M on th lv Labor Revicw ” , martie 1955; „Tables of W ork in g L ife for Wonien“ ,
în „U n ited States Bureau of Labor Statistics“ , buletin nr. 4, Wa
shington 1957 ; „T h e Lenght of W orking L ife for Males. 1900 —
1960“ , W ashington, 1963; O . N . U . ^Aspects démographiques de
la main-d’ oeuvre. La participation à l ’a ctivité économique selon
b* sexe et l'âge“ , New York, 1964; Robert E , L . Paris, „Hamlbook
of Modem Sociology“ , edited by „Rând Mc. N a lly and Comp.",
Chicago, 1906 (cap. 5, in titu la t „Labor Force“ , scris de P hilip Af.
Hauser) .
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Ca şi la tabela de mortalitate, se pot folosi două prin
cipii la întocmirea tabelei de activitate: principiul longi
tudinal, determinîndu-se toate funcţiile biometrice si de
activitate pentru fiecare generaţie concretă, si principiul
transversal, folosindu-se datele statistice pentru un an sau
o altă perioadă oarecare referitoare la toate cohortele exis
tente şi transfonmndu-le în valori corespunzătoare unei
generaţii fictive, ca şi cum ar fi vorba dc o analiză longitu
dinală. In cazul nostru, construcţia este transversală, iar
elementele de bază sînt indicii de activitate masculină
stabiliţi la recensămîntul din 1966 şi tabela de mortalitate
a populaţiei României pe anii 1964—1967.
In esenţă, valorile principale determinate in tabela dc
activitate este populaţia staţionară activă pe baza căreia
se calculează mărimi derivate, ca durata medie a vieţii
active, intrările şi ieşirile din populaţia activă* fia rîndul
său, populaţia staţionară activă îmbină indicii de activitate
cu probabilităţile de deces, si în aceasta constă marea valoare
a tabelei de activitate. Intr-adevăr, din punctul dc vedere
al analizei demoecouomiee pentru o perioadă oarecare,
obţinem informaţii despre efectul cumulat al indicilor de
activitate şi al legii de mortalitate asupra populaţiei
active; sub raportul proiectărilor demografice, tabela de
activitate, ca model, se poate aplica asupra numărului
populaţiei viitoare, determinîndu-se numărul populaţiei
active în ipoteza că în viitor ar acţiona acelaşi comporta
ment de activitate si aceeaşi lege de mortalitate, \eeastu
ipoteză, care ne dă de fapt un model previzional condiţio
nal, poate fi în continuare precizată, dezvoltată, i se pot
aduce diferite corective în funcţie de obiect ¡vele urmările
si de nivelurile prevăzute a fi al inse .,prev iz iuni normate”),
ceea ce presupune că vor fi luate măsuri pentru influenţa
rea variabilelor respect ive din tabela de aci ivilate. Oricum,
tabela de activitate furnizează elementele de bază pentru
orice proiectare, după cum tabela de mortalitate e<te
punctul de pornire pentru proiectarea numărului supra
vieţuitorilor din populaţia totală.
Tabelele 46a şi 46b ne dau desfăşurat unele calcule
pentru indicatorii care figurează în tabela 46.
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TABELA PRESCURTATĂ DE ACTIVITATE PENTRU
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X

j Număr do supra*
P o p u la ţia s t a ţ i«
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a c tiv ita te ; ta X din 100 000
lu l de v ir a tă
i de născuţi v ii
1
1

O

0$

.

!•

i

2

o 0
5*10 0
10—15 3.8
15*20 48,5
20-25 90,8
25-30 97,2
i30—35 98,3
35-40 98,4
40-45 97,9
45*50 96,7
50—55 94,0
55—~bU 89,6
5Ö—85 67,5
65*70 50,6
70—75 37,6
0—

<0 Ş!

1peste

2 2 ,6

3

1

0
0
0

6

7

475 149 0
94 112 0
469 625 0
93 764 0
468 091 16 383
93 459 24 299 466 038 226 028
92 899 64 658 462 758 420 184
92 196 86 664 459 136 446 280
91 447 88 886 455 120 447 383
90 572 89 032 450 149 442 947
89 431 87 732 443 554 434 239
87 911 85 537 434 17i 419 844
85 608 81 584 420 206 394 994
82 245 75 501 398 823 357 345
76 881 60 352 366 313 246 686
68 683 40 592 315 796 159 793
57 060 25 163 249 184 93 444
42 250 12 075 311 921 70 494

100 000

26,0
69,6
94,0
97,2
98,3
98,1
97,3
95,3
91,8
78,5
59,1
44,1
30,0

1

0

8

645 035
169 886
5 700 261
5 232 170
4 766 132
4 303 374
3 844 238
3 389 118
2 938 969
2 495 415
2 061 243
1 641 (137
1 242 214
876 901
561 105
311 921
6
6

¿
**
O
c

.

I
1

»

^

____

4 175 944
4 175 ö44
4 175 944
4 159 561
3 933 533
3 513 349
3 067 069
2 619 686
.) 271.; <39
ï 742 o00
i u->2 f)5r
5.0
833 Î31
163 938
70 494
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-Void. Col. 16
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20 te ri-teră U
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Tabel nr. 40
POPULAŢIA 2JASCULJXA TOTALA
WK ItOSÎÂMA

Speranţa de
via ţă la
virata x

>£ H
© *
a *-

> >
S t +*
•«M <4

Componentele variaţiilor
anuale ale numărului
persoanelor active In
decursul intervalului
de vîrstă
decesele persoanelor active

■
* O)
«a* fi
C C
&

O

- I I
*

• 4

u
>a

^

S

a &

O &

»
c

13

14

15

—

.

o

l i

O
.g j
î s

£pm

16

17

-

m
5
e:

*p» o

18

+ 24 299

1 1 ,5 4 7 ,1

+ 40 359

271

5 1 .3 4 2 .3
4 6 .7 3 8 , 1

1,2 4 0

9 .0 4 3 , 5

+ 22 006

639

8,6

1 ,5 2 2 6 4 5 5 3 1 .9

-f

2 222

727

4 2 ,6 3 3 .5
3 7 .4 2 8 .9

1.6

8 .5 3 4 , 1

146

869

1 ,9

1 3 0 0 J 120

2 ,5

3 2 ,9 2 4 .3
2 8 .4 1 9 ,8

8.6
8,6

2 4 .8 —

2195

1 486

3 ,4

2 0 ,4

—

3 953 2 259

5 .4

2 4 .1

1 5 .5

20,0

8,6

1 6 ,2 —

6 083 3 100

7 ,8

1 1 .3

8 .7 1 2 , 3

— 15 149 5 072

1 4 ,2

1 6 .2

7 ,4

3 ,4 — 1 9 7 6 0 5 5 4 5

2 2 ,5

7 ,9 — 1 5 4 2 9 5 8 5 5

3 6 ,(

+

8 .5 2 9 ,4 —

0 ,7 2 4 3 1 0

4 .7

8.8
8.1

2 ,9

6 ,9

6 .5 — 12 4 8 8 5 491

5 8 ,7

1 .7

5 ,7

5 .5 - 1 2 6 7 5

7 4 ,9

5 283

4 > ~ t?

*

'2

«M

2
o
a ©

20

'
.

5 6 .0 4 4 .5

7 ,4

19

—

1 6 .3 5 3 ,1

3 8 ,8

«"=©
e-e
s
”7
c

c

•

11

;

i
s

.2.5 5

2 1 .3

3,8

u

Z .S 1

6 5 .6 4 4 . 3
6 0 ,8 4 4 .5

12.8

nete din
viaţa activă

«•

s*•

7

î s

2 4 ,7

intrări nete In
y iaţa activă

•M

fl
S
«3 Q
r
O •«■
9
’O ii»
o
0 T*
^ <9
O
Sgfc. *

Oii,5 4 1 . 8

Componentele variaţiilor anuale
d e ™ ® *ru lu i persoanelor activ«
ID «c n r s u l i&tervalula i de
v î«ti

5 3 ,8

6 3 0 1 6 9 ,3

’

2 9 4 9 ¿ 2 9 ,4
1005
—

1 2 9 ,8
—
-

-

♦ *
-

-

-180

0 ,4

709

1,6

1694

4 ,0

2 985

7 ,6

10 0 7 7

2 8 ,2

14 215

56,1

9 574

6 0 ,0

6 997

7 4 ,9

7 3 9 2 1 0 5 ,0

I 000 populaţie staţionară inactivă.
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Tabel nr. 4ti a

CALCULUL NUMĂRULUI MEDIU DE ANI DE VIAŢĂ ACTIVĂ RĂMAŞI
SUPRAVIEŢUITORILOR ACTIVI DE SEX MASCULIN
IN VÎRSTĂ DE MAI PUŢIN DE 40 DE ANI
Kumirul supra
vieţuitorilor
activi

!

Interval
de Tîrsti 1Indici
(vîrsta
de ac
exacţi de tivitate
ia x la
! * + 5|

total
(«*>

activi
(col. 3 x
col. 2;

Populaţia staţionari
în intervalul de
virstâ

total
(hL x)

activi
(col. 5x
col. 2)

Numărul
cumulat
al popu
laţiei
staţionare
active
de la vîrsta
x Ia oo

*

2-

0«
1
« ¿V
^s-.1
o.
©
»3 D i 1

aï 2]
iSzâ
A>
«e
u.. n> —

. j

1

o
«

10— lo
15—20
2o— 25
25 -30
30-35
35-40
40 î*n i
şi peste

38.3
98,3
98,3
98,3
98,3
98,3

1

3
93 764
93 459
92 899
92 196
91 447
90 572

4

5

6

7

92 170 468 091 460 133 4 890
870 466 038 458 115 4 430
91 810 462 758 454 891 3 971
90 629 459 136 451 331 3 517
89 892 455 120 447 383 3 060
89 132 450 149 442 496 2 619

8
188
055
940
049
618
235

53,1
47,7
43.5
38.8
34,1
29,4

2 176 73J

Tabela este prescurtată, fiind calculată pe intervale
cincinale (tabelele nr. 46 şi nr. 46 a, b).
Coloana 1 reprezintă vîrstele exacte de la x la x + 5 .
Coloana 2 cuprinde indicii de activitate în intervalul
x si x 4*5, preluaţi ca atare din datele recensământului
din 1966,
Coloana 3 se referă la indicele de activitate la vîrsta
iniţială x din intervalul de vîrsta adică la 15 ani, 20 de
ani etc. Aceste valori s-au stabilit prin simplă interpolare.
De exemplu, pentru vîrsta exactă de 15 ani, indicele de
activitate s-a determinat astfel:
? a ctivita te 10 — 15 ani
a e tiv ita lo 15 - - 0

indicele de activitate la
vîrsta exactă de 15 ani
l’nilt) — 15l ^ î a ' \ r> - 20
ia‘ \T> == 0
2
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Coloanele 4,0,8 şi 10 sînt preluate din tabela de morta
litate 1964-1967.
Coloana 4 reprezintă numărul supravieţuitorilor din
populaţia masculină, generaţia fictivă fiind de 100 000 de
persoane (¡x).
Coloana 5 se referă la numărul supravieţuitorilor activi,
determinat prin înmulţirea numărului supravieţuitorilor
(col. 4) cu indicele de activitate respectiv (col. 3;.
Coloana C este populaţia staţionară în intervalul de
vîrstă a* şi x + 5 , anume bLx.
Coloana 7 este populaţia staţionară activă, determinată
prin înmulţirea populaţiei staţionare din intervalul de
vîrstă asia? + 5 (col. 6) cu indicele de activitate din inter
valul de vîrstă şi nu al vîrstei iniţiale (col. 2:.
Coloana 8 reprezintă numărul cumulat al populaţiei
staţionare în fiecare interval de vîrstă: Tx = S5Lx.
Coloana 9 este suma cumulată a valorilor din col. 7,
reprezentînd totalul de om-ani de viaţă activă.
Coloana 10 cuprinde valorile speranţei de viaţă pentru
fiecare interval de vîrstă, calculate cu ajutorul formulei
cunoscute:
= T x : Ix.
Coloana 11 reprezintă durata medie de viaţă activă
(număr de ani deviată activă), determinîndu-se prin împăr
ţirea coloanei 9 (numărul cumulat al populaţiei staţionare
active) la coloana 4 (numărul supravieţuitorilor!.
Coloana 12 se referă la numărul de ani de viaţă inactivă,
fiind diferenţa dintre durata medie totală a vieţii si durata
medie a vieţii active (col. 10 — col. 11)
Coloana 13 cuprinde tot valori ale vieţii active, calcu
late însă în alt mod. Pentru vîrstă care urmează vîrstei
cu indice maxim de activitate (în exemplul nostru vîrstă
35 de ani, care are indicele 98,3%), calculul este analog
calculului duratei medii de viaţă activă, cu deosebirea
că se împarte efectivul cumulat al populaţiei staţionare
active (col. 9) la numărul de supravieţuitori activi (col. 5)
şi nu la numărul total de supravieţuitori la fiecare vîrstă.
Pentru vîrstele care precedă vîrstă cu indicele maxim de
activitate, deci pînă la 35 de ani, calculul se arată în tabe
lul auxiliar 46 a. Noutatea constă în aceea că tuturor vîrstelor pînă la 35 de ani li se asociază „indici fictivi de acti187
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In t e r v a l de
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(v jr s ta e x a c tă de
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Tdtbeî nr. 40 b

R1LOR ACTIVI DE SEX MASCULIN lN CURSUL CELOR CINCI ANI ÎN

Decesele persoanelor active în
decursul intervalului dc virata

Numărul net de intrări In viaţi activi
(■f) sau al ieşirilor (- ) In decursul
intervalului de vlrsti
ii
1prima «stimaţi« animaţie ajusindice de prima esti estimaţi« indice net de k numirulu» net t«ti a numărului
maţi« a
ajustată intrare sau
mortalitate
de intrări
net al intrirUur
deceselor
a
deceselor
de
ieşire
sau ieşirilor
sau de ieşiri
(1 000 bMx)
! col. 10 x col. 41
7
8
9
12
10
i
11
1
+24 310
ii
n
+26,0
0,65
+24 342
1,20

271

271

+43,f>

+40 638

+40 630

1,52

030

639

+24,4

+22 580

+22 845

1,C3

727

727

+ 3,2

+ 2 938

+ 2 949

1,92

850

859

+ 1,1

+ 1 001

• 1 005

2,54

1 125

1 120

-

0,2

—

180

-

180

3,42

1 482

1 480

— 0.8

—

709

-

7U9

2 25!)

__ 0 l)

— 1 079

- 1 G94

3 100

— 3,o

— 3 039

2 983

6 072

— 13,3

,-10 008

-10 077

- 19,4

14 175

-14 215

{
5,31
8,00
14,05
22,44
30,80
59,(j(i
135,45

2 229
3 1G0
5 337

5 533

o 545
fi 855

5 78't

5 491

5 513
!) f)4<>

i

ft 2h3

-

15,1»
- 14,1

t

3(i,(< \

9 474
- 7 027
19 713

— 9 571
. 6 997
.. 7 39.'

1

* 1000.
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vitatc“ , avind valoarea maximă a indicelui de activitate
(în cazul nostru 98,3%). Se recalculează astfel numărul
supravieţuitorilor activi la fiecare vîrstă, populaţia sta
ţionară activă în fiecare interval de vîrstă. Pe această
bază se determină numărul mediu de ani dc viaţă activă
pe un supravieţuitor activ la vîrstă x (col. 7: col. 4 din
tabelul 4Îi a). Valorile din col. 8 a tabelei 46, şi anume co
loanele 14,15, 17 şi 19, care se referă la componentele varia
ţiilor anuale ale numărului persoanelor active în decursul
intervalului de vîrstă, se determină cu ajutorul tabelului
46 1). în acest tabel, coloanele 2, 3, 4 şi 5 reproduc coloa
nele 4, 5, 6 şi 7 din tabelul 46.
Coloana 6 din tabelul 46 b arată creşterea sau scăde
rea numărului supravieţuitorilor activi în fiecare interval
de vîrstă prin scăderea succesivă a valorilor din col. 3.
Urmează să se stabilească cele două componente ale creş
terii sau scăderii numărului persoanelor active din fiecare
interval de vîrstă, şi anume: a) numărul deceselor persoa
nelor active si b) balanţa netă a intrărilor persoanelor
active în activitatea economică şi a ieşirilor persoanelor
active. Se face o primă estimaţie separată a fiecăreia dintre
cele două componente, după care urmează o ajustare pentru
a realiza o concordanţă cu creşterile şi cu pierderile din
coloana 6.
Prima estimaţie (col. 8 din tabelul 46 b) se bazează pe
faptul că se aplică probabilitatea de deces din tabelul dc
mortalitate (1 000 5Ma;),şi anume coloana 7 din tabelul
46 b, la numărul populaţiei staţionare active din fiecare
interval de vîrstă (col. 5 din tabelul 46 b).
Prima estimaţie a balanţei nete a intrărilor în viaţa
activă şi a ieşirilor (col. 11 din labelu) 46 b) se obţine
aplicînd un indice net de intrare sau de ieşire pentru fie
care interval de vîrstă (col. 10 din tabelul 46 b). Aceşti
indici, la rîndul lor, se determină scăzînd succesiv indicii
de activitate din col. 3 din tabelul 46, Îutrueît a to li
indici sînt pentru 5 ani şi se aplică la grupe cincinale,
trebuie să împărţirii la 5 rezultatul, care va fi înscris în
col. 11 «lin tabelul 46 b.
•
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Aceste rezultate estimate se ajustează pentru a cores
punde cu datele col. Gdin tabelul 46 b, în aşa fel încît suma
algebrică a deceselor, a intrărilor sau a ieşirilor nete în
cursul fiecărui interval devîrstă să coincidă cu creşterile şi
cu scăderilecorespunzătoare ale număruIu isupravieţuitori
lor activi în cursul aceluiaşi interval devorată (col. 6). Apoi
aceste estimaţii ajustate se trec i i i col. 9 şi 12 din tabelul
46 b.
Datele se preiau apoi în tabelul 46. Aici se calculează
şi indicii pe vîrste (col. 16, 18 şi 20): decesele şi ieşirile
nete se calculează la 1 000 de persoane din populaţia activă
staţionară, iar intrările nete în viata activă se calculează
la t 000 de persoane din populaţia staţionară inactivă.
Prezintă interes calculul pierderilor anuale (decese şi
retrageri) şi al sporurilor anuale (intrările din populaţia
inactivă) la populaţia reală pentru evidenţierea mişcării
numărului populaţiei active şi a factorilor care determină
mişcarea. Ilustrativ prezentăm acest calcul (în tabelul
nr. 47) pentru populaţia activă şi inactivă masculină din
1966, folosind indicii de intrare şi de ieşire din tabelul 46.
Sporurile anuale prin intrări în rîndul populaţiei active
din populaţia inactivă reprezintă 118 127 de persoane la
populaţia masculină din 1966; pierderile totale din popu
laţia activă sînt de 80 271 de persoane, dintre care: 38 086
prin deces şi 51 185 prin retragere din viaţa activă (prin
pensionare şi prin ieşirea din populaţia activă).
Există doi indicatori rezultat ivi care măsoară procesul
dc înlocuire a populaţiei active.
Primul este indicele de înlocuire a populaţiei active şi
reprezintă diferenţa dintre indicele general al intrărilor
şi suina indicilor plecărilor prin deces şi prin retragere la
1 000 de persoane active. în condiţiile datelor de mai sus,
acesta se calculează după cum urmează:
— indicele general al intrărilor:
1 18 1 2 7

X

1000 =

20,8

la

1 000 de act i vi :

5 *171 3 9 8
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— indicele plecărilor prin dece^:
°—

X

5 671 398

1 000 = 6,7 la 1 000 de activi;

— indicele plecărilor prin retragere:
■-51 ■

5 671 398

X 1 000 = 9 la 100 de activi;

— indicele general al plecărilor:
6.7 -J- 0 = 15,7 la 1 000 de activi,
de unde indicele de înlocuire a populaţiei active este:
20.7 — 15,7 = 5,0 la 1 000 de activi.
Sensul acestui indice este analog cu cel al indicelui
sporului natural al populaţiei: el reprezintă indicele de
creştere anuală a populaţiei active. Mai concret., el în
seamnă ritmul cu care ar creste anual populaţia activă cu
condiţia ca indicii de activitate pe vîrstă să rămină con
stanţi şi ca structura pe vîrste să fie cea a populaţiei reale,
iar probabilităţile de deces să fie cele din tabela de mor
talitate. Prin urmare, indicele de înlocuire a populaţiei
active este un indice al potenţialului creşterii populaţiei
active. Acesta se poate calcula uşor dacă există datele
unui recens&mînt al populaţiei şi datele privind tabela
de mortalitate.
Al doilea indicator este raportul âe înlocuire a popu
laţiei active, care se determină prin împărţirea numărului
de intrări anuale la numărul de ieşiri prin deces şi retra
gere. în exemplul nostru avem:
118 127
38 0 8 6 +

51

x 100 = 1ÎH2Z X 100 = 132,3%.
185

89 271
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Acest indicator aminteşte indicatoriii economic al în
locuirii fondurilor fixe în varianta sa calculată ca raport
intre fondurile fixe puse in funcţiune şi cele scoase din func
ţiune, sugerind în oarecare măsură o imagine a reproduc
ţiei populaţiei active.
Analiza sporurilor şi a pierderilor anuale pe baza da
telor din tabelul 46 prilejuieşte şi alte constatări, in
comparaţie cu numeroase alte ţări pierderile prin deces la
populaţia activă din România sînt mult mai mici, datorită
scăderii generale a m ortalităţii; în schimb, ieşirile prin
retragere (pensionare) sînt mult mai mari, ca efect al
legislaţiei privind pensionarea. Sporurile prin intrări sînt
mai mici ca în ţările în curs de dezvoltare datorită unei
multitudini de cauze: intrarea în populaţia activă se face
mai tîrziu din cauza indicilor ridicaţi de şcolarizare;
„presiunea“ asupra locurilor de muncă este mai mică da
torită, în primul rînd, creşterii sistematice a acestora dar
şi unei natalităţi mai reduse. In acelaşi timp trebuie să
se ţină seama că fenomenul de îmbătrînire a populaţiei
are ca efect general scăderea indicilor de intrare în po
pulaţia activă.
Trebuie reaminlit că numai comparaţiile în dinamică,
comparaţiile internaţionale şi analizele longitudinale sînt
de natură să scoată plenar în evidenţă sensul acestor in
dicatori importanţi ai demografiei economice. Oricum,
utilitatea folosirii lor în condiţiile unei economii socia
liste, în care problemele locurilor de muncă, ale utilizării
resurselor de muncă şi ale repartizării lor sînt judicios
rezolvate, pe o bază principială nouă, nu mai este necesar
să fie demonstrată şi argumentată.
Pentru analiza raportului populaţie—economie pre
zintă interes şi calcularea numărului de ani de viaţă ac
tivă care se pierd* din cauza mortalităţii înainte de sfirşitu)
vîrstei active. In acest scop, o metodă elementará este
aceea a comparaţiei speranţei de viaţă activă cu numărul
brut de ani de viaţă activă. Această ultimă cifră se obţine
194
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pe baza numai a indicilor de activitate pe vîrste. Exem
plificarea acestui calcul se vede din tabelul de mai jos;
Tabel nr. 4b
CALCULUL NUMĂRULUI BRUT DE ANI DE VIAŢĂ ACTIVĂ PENTRU
POPULAŢIA MASCULINĂ DIN ROMÂNIA !S 196*
Sumir mediu
de ani de viaţa,
Indice de
«tivi
in inter-,
activitate (%} valul de
vírete 1
[eoL
2xeol.
3) )»
f

Număr de aut
in intervalul
de virote

loterval de vlwti
(virote exacte)
1
1

2
t

0—10
10—15
15-20
20—25
25—30
30-35
35—40
-10—45
45- 50
50—55
55—00
00—<56
05—70
70—75
75 şi peste
Total 30—75 ani
Total 10 ani si neste

s

1

O

10
5
0
5

5
5
5
5
5

!
<*

3,5
48,5
9o,8
97,2

0,13
2,42

5)8,3

4.5)1
4,9?

98,4
97.0
OG,7
04.0
89,0
67,5
50,0
37,5

5
o
*
O
i)
f>
15
05
80

*

22,0

!

4.51

4.36
4.89
4.83

4,70
4.48

3,37
2.53
1.87
3,39
48,5
51.89

în col. 4 se însumează produsul indicelui de activitate
cu numărul de ani în intervalul de vîrstă; pentru inter
valul de 10—75 de ani el este 48,5 ani, iar pentru inter
valul de 10 ani şi peste— de 51,9 ani. în continuare, calcu
lul ne dă următoarele valori;
Numărul de uni de viaţă activă pentru toate vir.steU pornind de la
10 ani

1. Numărul brut de ani dc viată acti\â..................

5 1 ,8 9

uni

‘2 . Speranţa <le viaţă activă

V I, 8

tini

UM>
// *

uni

i 4eJ

am

7 ,3

ani

la naştere. . . .................
3. Numărul de ani de viaţă activă pierduţi din cauza
m ortalităţii (rînd t — rînd 21 *• *.......................
Speranţa «le viaţă n cti'ă la 10 ani ......................
Numărul de ani do viaţă activă pierduţi din cauza
m ortalităţii după vîrsla de 10 ani (rînd 1
rînd ■*)..
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Sensul acestor indicatori sc precizează fie cu ajutorul
unei comparaţii în dinamică, fie cu cel al unor comparaţii
internaţionale. Astfel, pentru o ţară dincategoria celor In
curs de dezvoltare, numărul de ani de viaţă activă pier
duţi din cauza mortalităţii este foarte mare. Aşa, pentru
Malava (1957), la un număr brut de ani de viaţă activă de
59,2, la o speranţă de viaţă activă la naştere de 37,5 ani şi
la o speranţă de viaţă activă Ia 10 ani de 42,9 ani, numă
rul de ani pierduţi este 21,9 ani, respectiv 16,3 ani, ceea ce
înseamnă cu ll,9 a n i şi cu 9 ani mai mult ca in România.
Să ne întoarcem la tabela de activitate a populaţiei
active masculine din 1966. Fără îndoială, indicatorul cel
mai important este speranţa de viaţă activă la naştere
şi la diferite vîrste. Cu o speranţă de viaţă activă la naş
tere de aproape 42 de ani Ia populaţia masculină activă,
România se situează în rîndui ţărilor avansate. La vîrsla
de 15 ani, speranţa de viaţă activă este maximă: 44,5 ani.
în mod corespunzător, speranţa de viaţă inactivă este de
24,7 ani la 0 ani (41,8 + 24,7 = 66,5, cît este speranţa
de viaţă totală la naştere). La 15 ani, speranţa de viaţă
inactivă este de 21,3 ani. Prin urmare, la începutul vieţii
active a unei persoane, numărul probabil de ani pe care-i
va trăi în rîndui populaţiei active reprezintă aproximativ
două treimi din speranţa de viaţă totală la această vîrstă,
iar o treime reprezintă numărul probabil de ani pe care-i
va trăi în viaţa inactivă. Această proporţie, după cum se
va vedea în cele ce urmează, este caracteristică populaţiei
active din ţările avansate. Pentru ţările subdezvoltate,
proporţia speranţei de viaţă activă la vîrsta de 15 ani
pentru populaţia activă masculină reprezintă circa 80—
90%din speranţa de viaţă totală Ia această vîrstă. Mărimea
acestui indicator este determinată atît de nivelul mortali
tăţii, exprimat prin speranţa de viaţă la vîrsta respectivă,
cît şi de indicii de activitate care se diferenţiază substan
ţial între ţările dezvoltate şi cele subdezvoltate, în special
în ce priveşte grupele marginale.
Curba speranţei de viaţă activă în raport cu aceea a
speranţei de viaţă totală ne arată sugestiv valorile ridicate
ale acestor indicatori, caracteristice ţării noastre, valori
tipice pentru ţările dezvoltate (graficul nr. 16).
1%
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SPERANŢA DE VIAŢĂ TOTALĂ ŞI DE VIAŢĂ ACTIVĂ (INDICI DE ACTIVITATE

MASCULINĂ 1966 ŞI TABELA DE MORTALITATE 1964—1967)

Aria cuprinsă între cele doua curbe reprezintă speranţa
de viaţă inactivă la fiecare vîrstă.
Precizarea semnificaţiei indicatorului speranţei de
viaţă activă din România sporeşte prin compararea situa
ţiei din ţara noastră cu cea din S.U.A.111
Tabel nr. 49

SPERANŢA DE VIAŢĂ TOTALĂ ŞI DE VIAŢĂ ACTIVĂ PENTRU BĂRBAŢI
ÎN S.U.A. ÎN PERIOADA 1900-2000
1

Anul

La naţtere i&ni)

j totală j activi

La vlnta dr 20 de am

inactivă totală . activă inactivă
»

lao o
1940
1950
1955
2000

48,2
01,2
05,5
60,5
78,2

32,1
38,3
41,9
42,U
45,1

10,1
22,9
23,0
24.5
28,1

42,2
46,8
48,9
49,5
53,8

?!.,4
41,3
43,2
43,0
45.1

'»
K
v »IT
5,5
»M
•V
6.5
8,7

l i i ltobertJi.L.Fans (cilileit b\ ). „Handbook oi* Modem Nnnoiogv",
„Rand Mc. Nativ and Coinp.“ , Chicago, 1966, p. 178 si 181 (cap.
5, „Labour Force“ , scris do Philip M. Hauser), Referirea »e îacc
la Stuart Garfinkh. „Changes iu Working Life of Men. 1900 —
2000“ , In „M onthly Labour Revue“ , martir 1955.
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Speranţa de viaţă totală a populaţiei masculine diu
România a fost de 66,5 ani în perioada 1964—1967, egală
cu cea din S.U.A. în 1955. Proporţia speranţei de viaţă
activă şi cea a speranţei de viaţă inactivă este practic ace
eaşi în S.U.A. şi România: 42 ani si 24,5 ani. în schimb,
o diferenţă sensibilă se remarcă la vîrsta de 20 de ani: în
1955 speranţa de viaţă totală, de viaţă activă şi inactivă
comparativ cu cifrele din România pentru 1966, respectiv
1964— 1967, se prezintă astfel (ani):
1
Sp- ranţa de viaţă totală ia^O de ani
Speriata de viaţă activă
Speranţa de viaţă inactivă

S.U.A.

România

49,5
43,0
6,6

56,0
44,5
11,5

Diferenţă I
■r

-MU
+ 1,5
+5,0

Diferenţa, în favoarea României, se datorează, pe de
o parte, unei probabilităţi mai scăzute de deces la vîrsta
de 20 de ani, iar pe de altă parte unor indiei mai ridicaţi
de activitate. Afirmaţia este întărită de faptul că cifrele
privind ieşirile din populaţia activă datorită deceselor
sînt mai mari pentru populaţia S.U.A. decîf. pentru Româ
nia.
Concludente în ce priveşte aspectul pozitiv al schim
bărilor survenite în populaţia activă a României sînt com
paraţiile în dinamică ale speranţei de viaţă activă. Cum
nu dispunem de informaţii statistice pentru acest indicator,
recurgem la un indicator indirect, şi anume speranţa de
viaţă în limitele populaţiei în vîrstă de muncă. în măsura
în care indicii de activitate au valori constante la toate
grupele de vîrstă sau foarte apropiate de 100, diferenţa
dintre speranţa de viaţă activă şi speranţa de viaţă în popu
laţia în vîrstă de muncă este minimă.
Noul indicator se calculează mai simplu fără indici
de activitate, şi anume după formula
y ) ^ 'jú l z l ÍSl IL, (n < y - x < n)
tX
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în care
r x I»» -V) reprezintă speranţa de viaţă activă (numărul mediu

de vîrstă n piuă la sfir^ilul vieţii lor,
//V'JV — numărul de ani pe care îi au de trăit cei / supravie
ţuitori de vîrstă N pînă la sttrşituî vieţii lor.

Un exemplu ne va arăta modul concret de calcul. Se
cere să se determine speranţa de viaţă în intervalul 16—62
ani:

'e a =

'«2

73 9 7 4 ,

— 18,15 ani,

/0 = 100 000,
deci
too 000
'• 020 ti7]

— 40,3 ani.

100 000

Concret, pentru ţara noastră, accM nou indicator r* cvo-

nomicv\ în „U cvisla de statistică“ , 1968, nr. 2, p. 41 —48.
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Tabel
S P E R A N Ţ A
.N

A N I I

!
1

>

d

e

V I A Ţ Ă

1 9 1 2 -1 9 6 5

L A

(în

N A Ş T E R E

Ş I

!•

V Î R S T A

D E

16

A N I

a n i)

Speranţa de viaţi
totali
Ia naştere

Anii

L A

nr. IQ

Speranţa de viaţi între 16 - 61

I

1912
193-2
1956
1961
1963
1965

40,8
42,01
63,17
65,96
68,29
70,4

la 0 ani

la 16 ani

24,6
25,4
38,4
39,8
40,6
41,3

36,8
38.5
43,1
43,6
43,7
43.8

între 1932 şi 1965, speranţa de viaţă la naştere a crescut
cu peste 28 de ani, iar speranţa de viaţă activă a sporit cu
aproape 16 ani. în mod corespunzător, „coeficientul de
utilizare“ a duratei legale a v ie ţii active a crescut pentru
vîrsta de 0 ani de la 55,2% în 1932 la 83,5% în 1956 şi
la 89,8% în 1965.
Mortalitatea masculină fiind mai mare face ca valorile
speranţei de viaţă activă pentru bărbaţi să fie mai mici
în comparaţie cu populaţia feminină.
Tabel nr. 53
V A L O R I L E

S P E R A N Ţ E I

D E

V I A Ţ Ă

A C T I V Ă

ÎN

D I F E R I Ţ I

A N I

$

S p e r a n ţa d e v i a ţ i a c t i v i la 0 ani
A n ii
masculin

15*5«
1901
3903
1965
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39.1
39.9
40.(5
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39,1
40.4
41,3
41,9
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De asemenea valorile „coeficientului de utilizare“ a
duratei legale sînt mai ridicate pentru populaţia feminina.
Cu ajutorul metodelor demografiei potenţiale putem să
măsurăm separat efectul creşterii speranţei do viaţă activă
asupra potenţialului de viaţă activă. Căci este evident că
două populaţii avînd acelaşi efectiv P, de pildă 20 000 000
de persoane, se deosebesc sensibil dacă prima are o speranţă
ele viaţă de 70 de ani şi a doua de 50 de ani, deoarece prima
are un „potenţial de viaţă“ de 1,4 miliarde oin-ani, iar a
doua de 1 miliard, diferenţa de 400 000 000 reprezentînd
superioritatea primei populaţii. Or, din punct dc vedere
economic are o importanţă deosebită creşterea speranţei
de viaţă în intervalul de vîrstă de munca şi, în general,
a speranţei de viaţă activă. Să presupunem că într-un an
de bază numărul populaţiei în vîrstă de muncă a fost de
9 500 000, cu o speranţă de viaţă pentru intervalul 16—62
de ani de 39 de ani, iar în anul următor numărul populaţiei
a crescut la 10 000 000, cu o speranţă de viaţă pentru ace
laşi interval de 40,5 ani.
Potenţialele de viaţă s-au schimbat astfel:
P ld

10 000 000 x 40,5

P 0 e0 ~

9 500 000 X 39

405 000 000 om-ani

| qqq

570 500 000 om-ani ~~

sau 109,3%.
Această creştere de 9,3% este echivalentă cu un eîştig
de 34 500 000 de om-ani, care, investit în producţia socială,
reprezintă o valoare suplimentară a venitului naţional.
Să presupunem în continuare că întreaga populaţie în
vîrstă de muncă este ocupată şi lucrează în sfera producţiei
materiale, avînd în anul de bază o productivitate â muncii
sociale de 18 000 de lei anual şi de 20 000 de lei anual în
anul curent. Introducem acest noi» element în formula
de mai jos:
Vj __

ŢVvţ’î _ 19 000 000 x 40.5x 2O 000 _ 8 100 miliard«» ^

~~ /Vow'o ~~ 9 500 000 X 39 X 18 000

0 700 miliardi-

O populaţie activă care ar beneficia de o speranţă de
viaţă activă de 40,5 ani şi de o productivitat e socială de
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20 000 (ie lei, aproximativ situaţia din ţara noastră, ar
produce in decursul v ie ţii active un venit naţional (Q^ de
8 100 de miliarde de lei sau 200 de miliarde anual, în timp
ce populaţia cu o speranţă de viaţă activă de 39 de ani şi
cu o productivitate de 18 000 de lei ar iroduce 6 700 de
miliarde de lei ((?0) sau un venit de 171 de miliarde de lei
anual, diferenţa fiind de 29 de miliarde anual.
In acest spor de aproximativ 20% al venitului naţional,
contribuţia creşterii speranţei active de viaţă este:
Pf-.w
r^o

7 290 m iliarde

/ y o«'o

” 020 m ilia rd e

, 00

Q0/

= 1,038, sau 103,8%.

Această creştere este echivalentă cu un spor de 270 de
miliarde în decursul întregii v ie ţi active.
Dacă există şi date cu privire la productivitatea muncii
sociale ca funcţie de vîrstă, atunci poate fi calculat —
asemănător cu potenţialul de viaţă activă — şi „poten
ţialul de venit naţional“ , ceea ce, fără îndoială, prezintă
un mare interes.
Se impun cîteva consideraţii finale cu privire la tabelul
de activitate. Construit prin asocierea indicilor de activi
tate cu valorile unui tabel de mortalitate, el constituie
un foarte util instrument nu numai de descriere, ci şi de
analiză şi de proiectări demografice. De mare importanţă
sînt indicii de intrare în populaţia activă şi de ieşire pe
cauze. Proiectările demografice ale populaţiei active folo
sesc tabelele de activitate în acelaşi mod în care la proiec
tarea populaţiei totale se folosesc tabelele de mortalitate.
Desigur, pentru aceasta se adoptă mai multe variante de
indici de activitate şi de probabilităţi de încetare a acti
vită ţii prin deces şi retragere. Existenţa mai multor tabele
de activitate pe ani diferiţi este de mare utilitate, înfrucit
permite determinarea tendinţelor.
I)e aceea considerăm ca foarte necesară elaborarea tabrh*lor de aetivilate masculină şi feminină pentru anul 1950,
a tabelei de activitate feminină pe anul 1966 şi a unor tabele
de activitate pe anii 1975 şi 1980, atît pe baza unor extra
polări corectate, ţinînd seama de evoluţia probabilă a mor
talită ţii, de im plicaţiile pe care le generează învăţăniîntul
şî de schimbările probabile ale indicilor dc activitate, cit
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si pe baza analogiei cu diferitele ţări. Studiile întocmite
de Biroul Internaţional ol Muncii sînl de mare folos în
acest seoţ*.
Demografia economică modernă a elaborat si alte me
tode de mare eficienţă, şi anume modelele matriceale ale
populaţiei active şi ale populaţiei ocupate. Astfel, Biroul
de stat ist ică a muncii din S.l .A. foloseşte o mol rice pentru
populaţia ocupată pe sectoare şi profesiuni cu 100 de pro
fesiuni si HiO de sectoare ale economiei: statistica franceză
foloseşte o matrice cu 100 de profesiuni şi 31 de sectoare.
Pentru proiectarea populaţiei active se foloseşte un
model matriceal relativ simplu133. Ideea de bază este urmă
toarea: se ia o singură structură a populaţiei active, căreia
i se asociază probabilităţi ale mişcării populaţiei: intrări,
ieşiri si migraţiune. Din punct de vedere sincronic avem
o matrice; pe un vector al acesteia se trece situaţia la un
recensămînt al populaţiei, iar din punct de vedere diacro
nic vectorul se înmulţeşte cu o matrice pătrată, avînd pro
babilităţi de trecere dintr-o grupă de vîrstă în alta prin
aplicarea lanţurilor Markov.
Această tratare matriceală, după exemplul economiei,
deschide perspective deosebite în demografie asigurînd un
dublu avantaj: modelele dc tip inpul-oulput dau o carac
terizare cantitativă exactă a fluxurilor care au loc în sinul
populaţiei, aşa cum modelul input-output al lui W. Leontief asigură descrierea si analiza fluxurilor în comornic
Ia întocmirea balanţei legăturilor dintre ramuri. Acest
avantaj este deosebit de valoros la proiectările demogra
fice. In al doilea rînd, se realizează în felul acela o rrprrzenlare unitară a economiei şi populaţiei şi a proceselor
economice şi demografice. De altfel, în prpzent există pre
ocupări de integrare a conturilor sociale şi demografice
în sistemul conturilor naţionale314. I n asemenea sistem*1
4
9

P

1,3 Vezi î.éon Ttibuh, „Ilăpresentation* matricielle» de per
spect i\ es ti** population active“ , în Popula lion“ , 1968, nr, 3
114 V ezi raportul lui G, 1* .Vowr.„Sistemul integrat al sUtîs
firilor socialo şi demografice4*, si cel al lui ît.Slow*. „Slalisticî
invîiţfunîntului şi relaţiile sale cu sistemul de conturi sociodrmografice «i de conturi economice'*, în materialul O.N l . Conf. Kur
Slats. W.G. 34/2, 30 ianuarie 1970.
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ar oferi un tablou integrat al relaţiilor şi al fluxurilor, ou
intrări şi ieşiri, după modelul matriceal.
Aspectele populaţiei active pot fi studiate eu ajutorul
analizelor longitudinale, care să ne dea imaginea M'himbării indicilor de activitate, a intrărilor şi a ieşirilor pe
fiecare generaţie. Instituirea registrelor naţionale ale
populaţiei, după exemplul unor ţări ca Suedia .şi Dane
marca, va permite observări longitudinale, cu avantaje
nu numai pentru demografie, ci şi pentru sociologie, eco
nomie şi alte discipline. Un asemenea sistem ar îmbogăţi
informaţia în perioadele intercensitare. S-ar mai putea
sugera efectuarea unor comparaţii intercensitare ale popu
laţiei active, de fapt interpolări, împreună cu aceea a indi
cilor de activitate. In cazul acesta, două sau mai multe
observări de tip transversal ar putea fi convertite în obser
vare longitudinală.
Chiar în condiţiile introducerii unor metode de analiză
demografică-economică, tabela de activitate în interpre
tare probabilistă îşi păstrează rolul prioritar în diferite
profile: pe diferiţi ani, pe sexe, pe mediile urban şi rural
şi eventual pe judeţe.

'■ .A N A L IZ A P O P U L A Ţ IE I A C T IV E D U P Ă N IV E L U L DE IN
S T R U IR E . STOCUL I)E

ÎN V Ă Ţ Ă M iN T - F A C T O R A L CRE

Ş T E R II ECONOMICE

Numărul populaţiei active şi indicii dc activitate gene
rală, masculină si feminină oferă o primă imagine a dimen-iun ii şi potenţ.ialulu i acestei importante categorii demoeconomice. Dar eficienţa populaţiei active depinde de o
-erie de factori: aradul <le instruire si de calificare a ace>îeia, modul cum este ea repartizata pe ramuri şi pe suhramuri ale economiei naţionale, gradul de înzestrare tehnică,
-tructura ei pe vîrste etc. Expresia sintetică a eficienţei
populaţiei active se exprimă prin nivelul productivităţii
'J04
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muncii sociale, măsurată ca venit naţional material pe o
persoană din populaţia activă (ocupată) din sfera produc
ţiei materiale şi ca venit naţional total (inclusiv valoarea
serviciilor) revenind pe o persoană din populaţia activă
(ocupată) totală.
Nivelul de instruire şi de calificare a forţei de muncă
are o importanţă deosebită în condiţiile actualei revoluţii
ştiinţifice şi tehnice. Cunoştinţele în continuă creştere pe
care populaţia le încorporează în producţia socială au dus
la apariţia noţiunii de „capital intelectual“ , spre deose
bire de „capitalul fizic“ . Studii şi cercetări din ultimii ani
confirmă că o dată cu creşterea mai rapidă a „capitalului
intelectual“ se remarcă şi o sporire considerabilă a eficien
ţei acestuia. De aceea analiza populaţiei active după nive
lul de instruire si a „stocului de învăţămînt“ de care dis
pune aceasta capătă o importanţă covîrşitoare în contextul
general al sporirii eficienţei economice a învăţămîntului,
Eforturile pe care le face ţara noastră pentru dezvoltarea
şi modernizarea învăţămîntului şi cuprinderea tot mai
largă a populaţiei în diferite forme de învăţămînt, precum
si instituirea sistemului naţional de perfecţionare continuă
a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii, în
concordanţă cu exigenţele progresului ştiinţific si tehnic,
se înscriu în politica generală de construire a societăţii
socialiste multilateral dezvoltate.
Importanţa şi amploarea învăţămîntului au determinat
introducerea şi utilizarea din ce in ce mai frecventă a unor
expresii ca „explozie şcolară“ , „eficienţă economică a invăţămîntului“ , „stoc de învăţămînt“ etc. Primul termen
desemnează cuprinderea populaţiei în procesul de învăţă
mînt intr-o propnrţ ie care se ridică la 20—25% din întreaga
populaţie a unei ţări, tendinţă caracteristică mai tuturor
ţărilor dezvoltate. Eficienţa economică a învăţămîntului,
afirmarea tot mai puternică e acestuia ea unul din prin
cipalii factori ai creşterii economice, au dus la consi
derarea învăţămîntului ca ramură a producţiei îtialeriabv
V.TREBICI
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Prin stocul de învăţămînt se înţelege patrimoniul intrlectual acumulat de populaţia unei ţări prin studii şcolare
şi universitare. 0 definiţie mai riguroasă a acestui termen,
care a intrat deja în limbajul demografilor şi economiştilor,
o găsim într-un articol publicat în revista „Popiilatinii“;
„Se numeşte stoc de învăţămînt al unei ţări la un anumit
moment suma anilor de studii oare au fost parcurşi de
întreaga populaţie“ 115.
In raport cu ritmul de creştere extrem de rapid a ştiinţei
care exercită o „presiune“ sporită asupra învăţămîntului.
au apărut fenomene şi siinptome noi, precum „uzura mo
rală“ a cunoştinţelor, „descalificarea“ , „degradarea stocului
de învăţămînt“ şi, în mod corespunzător, noţiunea de „reci
clare“ , „policalificare“ , „recalificare“ , „cursuri postuni
versitare“ etc.
Progresele pe care le-a înregistrat ţara noastră în ultimii
douăzeci de ani sint remarcabile,' atestînd totodată eres>
fterea gradului de cultură al populaţiei.
Fiecare etapă a construirii socialismului în patria noas
tră a fost legată de importante acţiuni în domeniul instrui-1
6
rii şi educaţiei întregii populaţii de la acţiunile de alfabe
tizare la şcolarizarea obligatorie de 10 ani. în anul şcolar
1970-1971, numărul elevilor şi al studenţilor înscrişi a
fost de aproape 4 000 000, ceea ce, raportat la numărul
populaţiei, înseamnă că fiecare al cincilea cetăţean din
Komânia socialistă este elev sau student. în anul şcolar
1_1968/1969, la 10 000 de locuitori reveneau 73 de studenţi,
'4 de elevi din învăţămîntul mediu de specialitate, 127
de elevi din învăţămîntul profesional şi 1 673 de elevi
înscrişi în şcolile generale şi în liceele de cultură generalăIn raport cu siluaţia antebelică a crescut sensibil ponderea
elevilor din îuvăţămîutul secundar şi a studenţilor: de
la 6,8% în anul şcolar 1938/1939 la 24,1% în anul şcolar
1968/1969.
116 Midiei bebeauvuis şi Pierre, .Mae*. „U no mâlhode «le t alcul
'Iu stork <fensfiguemt-nt“ , în „Popu lation“ , t % 8 , nr. 3.
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In mod corespunzător au crescut indicii de şcolarizare
ai populaţiei din ţara noastră, care au devenit compara
bili cu cei realizaţi de ţări cu economie avansată.

Tabel nr. 52
NUMĂRUL

ŞI P R O P O R Ţ I A

1 N V A Ţ Â M ÎN T
1

ÎN

ANUL

1968-1969

1

«

1
i

1

•

Populaţia în viraţii
de 5—24 ani
din care:
5— 14 ani
15—19 ani
20—24 ani
*

K L E Y I L O U Şl S T U D E N Ţ IL O R PE GRADE DE

Numărul
populaţiei
la
1.VU.1968

\
i

Grade de
Invăţămlm

Numărul
1 lodifl
derilor f i
1 de f ta
ttudfoţttor
.
iariut
in anul
(în •;
3968 -1969 j

6 498 149

Toţii i

3 832 117

59

3 427 508
1 750 118
1 320 523

primar
2 909 423
secundar
775 057
universitar î
Î47 037
!

85
44
11

•

Intervalele de vîrslă folosite în tăind «unt cele uzitate
de demografie pe plan internaţional, dar, daca avem în
vedere că învăţămînlul începe acum în ţara noastră la
6 ani şi dacă deci eliminăm din calcul populaţia în vîrslă
de 5 ani, indicele de şcolaritate globală ar fi de 05% în loc
de 59%, iar cel de şcolaritate primară se apropiede 100%.
Importanţa şi semnificaţia acestor cifre pentru econo
mia ţării noastre ies şi mai bine în evidenţă dacă Ie com
parăm cu cifrele prezentate intr-un studiu al Organizaţiei
de Cooperare şi Dezvoltare Economieă;O.C,I).E.>m. Potri
vit acestor date, de la începutul deceniului al şaptelea,
ind icele general de şcolaritate în ţările nordiee era de5S,1%;
la populaţia în vîrstă de 20—21 de ani, acelaşi indice era
de 15%: în Franţa era de 58,5% şi, respectiv, 1,2%, iar
în celelalte ţări era mai scăzut. Singurele (la unda şi 8J A,
aveau valori mai ridicate în comparat iern llomatua *1908/
1909).
Menţionăm că cifra de 11% pentru proporţia studenţilor
în populaţia de vîrslă de 20—21 de ani este la acelaşi nivel
u> O . C./>./*,'. „Aspeeta «Voumn i<juos de lVn*eiţrn<*in(*ut superieur“ , Puri*, 1904, p. 80.
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cu Suedia şi superioară unor ţări ca R.F. a Germaniei
Italia şi Marea Britanie.
Analiza populaţiei active după nivelul de instruire se
rezumă la dateleoferite de recensămintele din 1956 şi 1966*.
0 primă imagine globală ne dă tabelul de mai jos:
Tabel nr. 53
REPARTIŢIA POPULAŢIEI ÎN VÎRSTĂ DE 12 ANI ŞI PESTE
DUPĂ NIVELUL ŞCOLII ABSOLVITE ÎN 195G ŞI 1966
1
1
i
! Anul
recensimintelor
«
1
! 1956
' 1966
1966
: (ln %)
t

Nivelul şcolii absolvite
Populaţi»
insti
tn vlrsti
tuţii
de
de 12 ani
şi peite Invâţâmînt
superior

scoli
medii
de cul
turi
generali
(licee)

şcoli
pro
medii şcoli
fesionale
tehnice
şi de
de spe ucenici
cialitate

13 495 630 213 723!
628 383
15191 248 328 2411 559 380 452 645
100,0

2,2 j

3,7

3,0

ţ
1
/
şcoli ;
primare '
şi alte
situaţii

şcoli ge
nerale
de 8 (7)
aui

11514225
11 441062

1 139 299
729 477 1 680 443
11,0

4,8

»

75,3

Dacă ne limităm numai la numărul persoanelor cu nivel
mediu şi nivel superior de pregătire, progresele realizate
în 1966 faţă de 1956 sînt următoarele:
Tabel nr. 54
NUMĂRUL PERSOANELOR CU NIVEL DE INSTRUIRE
MEDIU ŞI SUPERIOR ÎN 1956 ŞI 1966

Anul

195(4 Număr
(în % )
1966 Număr
( i n %)
1966 faţă de 195G
'
O« % )
i

Populaţia îu
virstă de
12 aui
ţi peste

Numărul persoanelor
cu nivel de i nstruire
mediu

13 495 630
100,0
15 191 248
100,0

628 000
4,6
1 742 000
11.5

111,8

277,4

|

I
!
1

superior
213 700
1,6
328 241
•>2
153,«
j

* Informaţii complete nu ne pot oferi ilecît. recensămintele
populaţiei. De aceea analiza se sprijină pe anii 195t) şi 19Gti.
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Trebuie să adăugăm de la bun început că majoritatea
covîrşitoare a celor cu studii superioare şi medii se afla
astăzi în populat ¡a activă şi numai o parte infimă se găseşte
în rîndul populaţiei inactive, ceea ce este o indicaţie asupra
gradului de folosire aproape a întregului potenţial inte
lectual.
Tabel nr. 55
DISTRIBUŢIA POPULAŢIEI TOTALE ŞI A POPULAŢIEI ACTIVE
DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE

1
Populaţia
activ*

Populaţia
totală

Populaţia *n virstu de 12 ani şi
peste
din care populaţia care
a absolvit:
— instituţii de invăţămînt supe
rior
— şcoli medii de cultură gene
rală
— şcoli tehnice medii şi de spe
cialitate
— şcoli profesionale şi dc meserii

Io '.

i
\
1 5 191 2 4 8

\

"1
10 3 6 2 3 0 0

6 8 ,2

:
3 2 8 241

289 954

88,3

559 380

3 5 4 831

63.4
i

4 52 045

3 7 9 977

83.» î

7 29 477

632 832

8t»,8 1

1

Reprezentînd 54,2% în totalul populaţiei, populaţia
activă concentrează 88,3% din populaţia cu studii supe
rioare şi circa 85,0% din populaţia care a absolvit scoli
medii tehnice, de specialitate, şcoli profesionale şi de
meserii.
Există particularităţi ale nivelului de instruire pe
mediile urban şi rural, pe sexe, pe vîrste şi din punctul
de vedere al repartizării teritoriale atît pentru populaţia
totală, cît şi pentru populaţia activă. Pe medii, dispari
tatea apare după cum se vede din tabelul nr. 56.
Situaţia este aproximativ similară cu cea din populaţia
activă. Dcţinind 35,3% din populaţia ţării, populaţia
urbană concentrează 88,9% din absolvenţii învăţămintului
superior şi 78.5% din cei cu studii medii.
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Tabel nr. 5t;

Nivelul şcolii absolvite

1

şcoli generale,
primare şi alte
situaţii

superior 1 mediu
1

total

i

t

1

•

I Populaţia rrbană în virstâ
! de 12 ani şi peste
Populaţia rurală în vîrstă de
î 12 ani şi peste
1
Gradul de concentrare în me
diul urban*

100,0

4,?

22.0

73.3

100,0

0,4

4

95,4

88,0

78.5

44.2

—

1
«

* Proporţia a fost calculată la totalul populaţiei cu nivelul respectiv de instruire

Populaţia activă după nivelul de instruire oferă aspecte
diferenţiate pe sexe şi medii, după cum se vede din tabelul
următor:
Tabel nr. 57

POPULAŢIA ACTIVĂ PE SEXE, PE MEDII
ŞI PE NIVELURI DE INSTRUIRE ÎN 1966
Nivelul şcolii
absolvite

Ambele Masculin Feminin
sexe
(mii de persoane)

Ambele j Mascu*
se\e 1 lin

Femi: is

tu %)

Tot al

11

Tot a l
Nivel superior
„ mediu
* elementar

10362,3
290,0
1 367,6
7 704,7

5 675,1
200,5
928,2
4 546,4

4 687,2
89,5
439,4
4 158,3

100,0
2,8
13,2
64,0

100,0
3,5
16,4
$0,1

100,0
1,9
M
68,7

100,0
7,8
30.6
61.6

100,0
5,8
24,9
€6,3

100,0
0,7
7,1
92,2

100,0
0,3
2.6
96.8

Mediu urban*

Tot a l
Nivel superior
n mediu
„ elementar

3 626,6
255,7
1 030,2
2 340,7

2 239,3
175,2
685,0
1 378,1

1 387,3
80,5
345,2
961,6

100,0
7,1
28.4
64.5

Mediu rural
„Total
Nivr superior
mediu

C735,7 3 435,8
34,3
25,3
337,4
243,2
G364,0 3 167,3

3 299,9
9,0
94,2
3 196,7

100,0
0,5
5,0
94,5

* Municipii şi oraş« împreună cu comunele suburbane.
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O primă constatare care se desprinde diu datele tabe
lului de mai sus este că nivelul de instruire în nudul popu
laţiei masculine este mai ridicat decît al populaţiei femi
nine, ceea ce si-ar găsi o explicaţie în unele împrejurări
istorice. De asemenea se menţine disproporţia dintre me
diul rural şi ccl urban şi în privinţa gradului dc instruire.
Doar 5,5% din întreaga populaţie activă din mediul rural
are studii superioare, în timp ce în mediul urban proporţia
este de cinci ori mai mare: 35,5%. Perpetuarea acelor
situaţii ar putea avea o serie de implicaţii economice, so
ciale şi culturale. în sînnl populaţiei rurale, si mai precis
al populaţiei ocupate nemijlocit în agricultură, s-ar putea
constata sitnptome ale unui proces dc „îmbătrînire* şi de
„feminizare“ , precum şi pierderea „stocului de învăţămînt“ ,
deoarece persoanele migrante din agricultură spre sectoa
rele neagricole sînt în cea mai mare parte tineri, cu un
nivel de instruire mai ridicat.
în ce priveşte utilizarea stocului de învâţănunt, aspecte
semnificative se pot desprinde din analiza indicilor de
activitate ai populaţiei după nivelul de instruire. Pentru
întreaga populaţie, indicele de activitate la ambele sexe
este de 68,2%, pentru populaţia masculină de 77,2% şi
pentru populaţia feminină de 59,8%. Cit priveşte indicii
de activitate pe niveluri de instruire, situaţia se prezintă
astfel:
Indiei de eetiritit*

(%>

Populaţia cu studii superioare

Populaţia care a absolvit şcoli medii
tehnico de specialitate

88,3
90,5
«3.9

total
masculin
feminin

83,9
88,8
78,4

iI
j
j total
masculin
feminin
:

1’opnlafia care a absolvit şcoli
profesionale şi de meserii

I
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r

total
masculin
Jeminin

C
-i* 42
ct>,“
93,:»
|
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Populaţia care a absolvit scoli medii de cultură gene
rală si scoli generale de 8(7) ani are indicii de activitate
cei mai scăzuţi: 83,4%, respectiv 57,7%. Acest lucru nu
trebuie să surprindă: dacă populaţia avînd o anumită cali
ficare, dobindită în instituţii de învăţ amin t superior si
mediu-tehnic de pregătire a cadrelor, trebuie să se afle
în activitate, în schimb nivelul de instruire generală tre
buie să fie caracteristic întregii populaţii, inclusiv popu
laţiei inactive.
Concentrarea stocului de învăţămînt superior şi mediu
este maximă la vîrstele cele mai reprezentative din punctul
de vedere al capacităţii de muncă, după cum arată tabelul
de mai jos:
Tabel nr. oi
INDICII DE ACTIVITATE AI POPULAŢIEI CU DIFERITE GRADE
DE INSTRUIRE PE VlRSTfi (în %}
Indicii de activitate ai populaţiei care a absolvit

1

scoli tehnice ţi de
specialitate

instituţii de învaţămÎDt superior
Grupa de
vlrsti

1
■
:
!
•

T otal
din care:
16—19 ani
20-24 „
25-29 „
30-34 „
35-39 „
40-44 „
*5-49 *
50-54 M
55-59
G0—64 „
65 ani ţi peste

4}
«û a>
cX
5ä m
*

à
»O
«
H

88,3

90,5
_
89,9
98,1
99.5
99.6
99,3
98,G
97,1
92,8
62,1
25,8

90,4
97,6
98,6
98,4
97,8
96,0
92,7
78,0
51,0
22,3

93

a

cM
O

*
T
C
æ £1
£*
6rt
O

a
o

Q
D
CC
S

M
c9

«

tm

1

şcoli profesionale
şi de meserii
d
9
so
T
a 9
3
1 * ' «**

m

IM

£*
1 M

83,9

83,9

88,8

78,4

86,8

83,5

66,6

90,9
96,9
97,1
95,5
93,7
89,6
81,1
39,6
17,1
9,1

8,0
92,2
92,5
93,5
93,6
92,8
91,4
89,C
87,5
61,9
26,0

95,5
91,6
95,9
98,1
98,9
98,5
97,6
95,0
87,5
37,4
11,2

89,5
93,1
91,4
88,5
84,3
81,0
78,2
75,2
24,9
7,1
2,6

95,7
94,0
95,3
94,0
90,9
88,0
83,6
78,7
64,6
26,4
10,7

79,9
97,6
99,2
99,0
98,6
98,0
90,0
»1,9
80,1
33.7
15,9

87.4
81.3
30,5
75,4
71,2
66,9
61,2
50,9
23,6
10,9
3,6

\aluri deosebit de ridicate au indicii de activitate ai
populaţiei masculine cu studii superioare şi medii.
O măsură mai exactă a potenţialului de calificare al
populaţiei active ne-ar da determinarea „stocului de învâ'
ţămînt“ . Precizarea riguros ştiinţifică a acestui indicator
are o deosebită importanţă nu numai teoretică, ci mai ale^
practică.
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Astăzi lot mai mulţi teoreticieni ai creşterii economice
includ printre factorii creşterii modificarea calitativă a
forţei de muncă atribuită învăţămîntului, respectiv creş
terii calificării.
Din punct de vedere statistic, determinarea stocului
de învăţămînt este relativ simplă. Se poate stabili atît
stocul brut, prin simpla însumare a numărului de ani de
şcoală al fiecărei persoane, cît şi un stoc ponderat, în care
anii de învăţămînt, corespunzînd unor grade mai înalte,
„se ponderează“ , ţinînd seama de diferenţa de calitate care
poate exista între un an de şcoală primară, de exemplu,
şi un an de şcoală la un institut politehnic. Deci totalul
obţinut, care reprezintă o sumă de om-ani, este ..stocul
de învăţămînt“ . Pe această bază se calculează şi durata
medie de şcolarizare a populaţiei respective, împărţind
stocul de învăţămînt la numărul populaţiei la o anumită
dată sau ca medie anuală.
încercări de determinare a stocului de învăţămînt s-au
făcut şi în ce priveşte populaţia României117. Astfel, a
fost determinat stocul de învăţămînt folosindu-setot datele
recensămîntului populaţiei din 1966 după cum urmează:
Tabel nr. r9

8T0CUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT AL POPULAŢIEI DE 12 ANI
ŞI PESTE LA RECENSĂMÎNTUL DIN 15 MARTIE 1966
Numărul
persoanelorj

Nivelul şcolii
absolvite
i

1
Superior
Mediu
Elementar
din care:
şcoli de
8 (7) ani
şcoli primare
T «ta l

828 241
1 745 502
13 12 J 505

Durata
Stoc
medie de
Indice
Stocul de
ponderat
de
şcolarizare lnviţiraînt
de
Inviţi*
pe niveluri
ponde*
mint
rare ;mii omUni
de Inviţi- (mii ani)
mint (anii
».5
4,0
»

1 477
8 279
70 786

11,0
3,%
1.0

1lj 4»*3
:<2 785
70 785

i
1 680 448
11 441 062
15 191 248

12 603
45 764

T.5
4,0

80 541

106 851

i » Em. Mesaros. ..Noi abordări ale e f i c i e n ţ e i în\ăţămîntului“ , în „Forum " , 1969, nr. 1; 17. Trebici. ..Populaţie, educaţie,
eficienţă economa\cX\ în „Viaţa economică“ , 19G9, nr. 1/.
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Durata medie de studii este de 5,3 ani: — 0 *1 °0.- jje((
lo 1<J1248

minată pc baza stocului ponderal, durata medie este de
aproximativ 7 ani (106 851 000 : 15 101 248). Populaţia
activă are o durată şi o structură mai avantajoase din
punct de vedere al stocului de învăţămînt.
Trebuie remarcat de la bun început că o structură a
stocului de învăţămînt in care predomină stocul de studii
medii şi superioare este un indice al calităţii acestuia. In
acelaşi tim p, la o analiză mai amănunţită se observă tu
sînt necesare unele remedieri pentru a asigura cadrele nece
sare procesului de modernizare a economiei ţării noastre
şi a înlătura unele disproporţii şi neeoneordanţe între dife
ritele categorii de personal calificat între care se au în
vedere mai ales cadrele medii. De aceea, Directivele Con
gresului al X-lea al P.C .R. prevăd realizarea unei structuri
raţionale a nivelurilor de pregătire, realizarea proporţiilor
necesare economiei în ansamblu şi diferitelor ramuri in
parte, între numărul de cadre cu pregălire medic de specia
litate şi al celor cu pregătire superioară, între ingineri,
subingineri, tehnicieni şi maişlri, între numărul de mun
citori calificaţi şi personalul de conducere tehnică, între
personalul administrativ şi de deservire.
O analiză completă a stocului de învăţămînt, a calităţii
acestuia şi a influenţei sale asupra producţiei ar trebui
neapărat să se refere la eficienţa economică a învăţămîntului.
In u ltim ii ani, în literatura mondială de specialitate
au fost formulate o serie de teorii şi de modele ale eficienţei
economice a învăţămîntuhii, s-au elaborat diferite metode
de calcul şi s-au efectuat numeroase est imaţ ii. Aceste
metode şi estimaţii pot furniza informai ii deosebit de
ut ile în planificarea şi modernizarea învăţămîntului — acţi
uni de deosebită importanţă în realizarea cărora este anga
jată şi ţara noastră*.
* P rin tre cei care au elaborai teo rii, modele si studii privind
eficien ţa învăţăm întu lu i a m in tim : John Vaizcy. «T h e Econo
mica o f Kducation“ , od, Faber and Faber, Londraf 1964 (cuprinde
şi m odelul lui S.G. S tru m ilin ), apoi J . Vaizcy şi E.A.Itobinson
(e d ito ri). «T h e Economice of Kducntion“ , M acM illan, Londra —
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5. PO PU LA ŢIA A C T IV Ă SI R R PA KT I ZAREA HI PE
RAM U RILE ECO NO M IEI’ NAŢIONALE

Industrializarea socialistă a ţării a determinat profunde
schimbări în structura populaţiei active (ocupate pe
ramuri ale economiei naţionale. Modernizarea şi diversi
ficarea structurii economiei naţionale în concordanta cu
exigenţele unei structuri raţionale au fost însoţite de schim
bări calitative si cant itative în ce priveşte populaţia activa
si structura ei.
în cele ce urinează, judecăţile se vor face atît din punc
tul de vedere al repartiţiei populaţiei active în sfera pro
ductivă şi neproductivă, cît şi pe sectoarele primar, secun
dar si terţiar.
Prima clasificare este în ultimul timp obiectul unor
serioase discuţii teoretico: recunoaşterea caracterului pro
ductiv al muncii prestate în unele romuri, ca învâţămînt,*1
Melbourne — Toronto — St. Martin Press — New York, 1966;
Edward P.Denisnn. „Th e Sources oî Economic Growth in the Uni
ted States and the Alternatives beîore us‘\ în „Supplementary Pa
per“ , nr. 13, ianuarie 1962, şi mai recent: „Why Growth Rates
Differ?“ Brookings Institution, Washington, 1968; „Education;
Investment in Human C apiu l“ , în „Monthly Economic Leltcr4',
First National City Bank, august 1965; F- Har&ison şi C.A, A/i/srs.
„Education, Manpower and Economic Growth“ , McGraw-Hill,
New York, 1904; O .G .D -E . „Modèles do J. Tinbergen et II.C.
Bosu, Paris, 1965, şi O .G .D .E . „The Residual Factor and Econo
mic Growth“ , (f.a .l Paris.
Amintim cu titlu strict informativ că au fost elaborate dej*,
uncie metode de analizare a contribuţiei tnvăţămîntuîui U dez
voltarea economiei. Astfel, potrivit unui studiu publicat sub egida
O.C.D.E. intitulat „Aspects économiques de l'enseignement supé
rieur“ , Paris, 1964, la p. 58 sini enumerate următoarele metode
1) metode de corelaţie între un indice global al aeli\ităţii
învăţămîntului şi un indice global al activităţii economice2) metoda reziduala („factorul rezidual“ în accepţia analizei
factoriale);
3) metoda „randamentului“ învăţămîntului;
4) metoda previziunii necesarului de muncă.
Trebuie constatat ou regret că, deşi au fost public*!' unele
studii teoretice şi metodologice privind eficienţa învăţămîntului
şi deşi aceasta a fost amplu dezbătută ia Simpozionul u-Rmnal de
pedagogie din decembrie 1970, calcule concrete pentru ţara n-n.tri
nu s-au făcut încă, oooa ce lipseşte analiza demoe-onomn , de
un foarte important element dv judecată.
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ştiinţa etc., modifică graniţele care separă cele două -.fere.
Folosită drept concept operaţional, repartiţia populaţiei
pe sectoarele primar, secundar şi terţ iar asigură unele avan
taje suplimentare, printre care şi cel al comparabilităţii
internaţionale.
Cele mai importante modificări sînt cele referitoare
la creşterea greutăţii specifice a populaţiei active din sec
toarele neagricole şi mai ales din industrie, o mai bună
repartizare teritorială a populaţiei active, creşterea pon
derii salariaţilor în populaţia activă şi afirmarea rolului
mai activ al femeii în producţia socială.
Toate aceste modificări au reclamat investiţii impor
tante pentru crearea locurilor de muncă din industrie şi
din alte ramuri neagricole, ea şi pentru modernizarea agri
culturii, ceea ce de fapt a şi făcut posibilă crearea dispo
nibilului de forţă de muncă necesar pentru sectoarele ne
agricole. De aceea este important de a se urmări nu numai
transferul populaţiei active între ramuri, ci şi cheltuielile
determinate cu acest prilej şi, evident, eficienţa economică
a acestor treceri.
în aprecierea cea mai generală, o structură a economiei
naţionale în care predomină ramurile cu o înaltă înzestrau
tehnică şi un stoc mai mare de învăţăm în t este mai avanta
joasă, deoarece asigură premise mai favorabile creşterii pro
ductivităţii muncii sociale şi sporirii nivelului de trai.
0 primă imagine a schimbărilor survenite în structura
populaţiei active pe ramurile economiei naţionale ne pri
lej uiesc datele cuprinse în tabelul nr. 60.
Dintre ramurile producţiei materiale se remarcă puter
nicul recul al populaţiei active din agricultură, iar din
sfera neproductivă populaţia activă din administraţie
înregistrează o accentuată scădere. Dintre ramurile în
expansiune creşterea cea mai spectaculoasă a populaţiei
active o înregistrează industria şi construcţiile, urmate
de gospodăria comunală, de locuinţe ele., transporturi şi
teleeomunicaţ ii. în felul acesta se schimbă proporţiile
fiecărei ramuri în parte şi repartizarea populaţiei active
pe sferele productivă şi neproductivă, pe sectoarele primar,
secundar şi terţiar şi pe categorii sociale.
V.TREBICI
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Tabel nr. M>
DISTRIBUŢIA POPULAŢIEI ACTIVE PE RAMURILE ECONOMIEI NAŢIONALE
LA RECENSĂMINTELE DIN 1956 ŞI 1966 (In %)
^

Ramura economiei naţionale

1956

(
1

1966

f

T m al
clin care:
Industrie
j
Construcţii
Agricultură şi silvicultură
Transporturi şi telecomunicaţii
Circulaţia mărfurilor
Gospodăria comunală, de locuinţi
şi alte prestări de servicii nepro*
ductive
Învăţăinînt, ştiinţă, cultură şi artă
Ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială
şi educaţie fizică
instituţii financiare şi de asigurări
Administraţie

iuu,o

1966 ID 1
proteste
iaţi de 1956]

100,(1 1

99,2

10.4
136.2
^}> _ 20| l
57,1
8f;3' a*
iaa.4
3,8 : 121,3

69,7
•¿7
S!i
i
1,0
2,5

2,3
3,8

232,1
150.0

1,2
0,3
1,9

1,9
(»,3
1,4

155,4
122,5
75,7

După cum se ştie, economiilor moderne le este specifică
creşterea ponderii serviciilor şi a forţei de muncă ocupate
în aceste domenii ca urmare a sporirii productivităţii mun
cii în producţia materială. Deoarece această trăsătură a
început să se contureze şi în ţara noastră, nu socotim de
prisos să amintim aici despre disputa ce se poartă încă
între economişti cu privire la împărţirea economiei pe
sfere de activitate şi pe sectoare.
J. Fourastie şi C. Clark se numără printre primii eco
nomişti care, sub raportul progresului tehnic şi al modifică
rilor structurale determinate de acesta, împart economia
unei ţări în trei sectoare: primar, secundar şi terţiar. în
sectorul primar ei includ agricultura şi industria extrac
tivă, în ceJ secundar industria prelucrătoare, iar în terţiar
serviciile în sensul larg al cuvintului*.
* folosim această împărţire in sensul pe care îl dâ Colin ('la)h
şi Jean l^ouraslU pentru a facilita comparaţiile internaţionale.
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Pe măsura dezvoltării moderne a forţelor de producţie,
raportiirile dintre aceste trei sectoare se schimbă atît din
punctul de vedere al ponderii acestora în venitul naţional,
cît si în privinţa repartizării forţei de muncă. In ce priveşte semnificaţia trecerilor populaţiei active dintr-un
sector în altul, J. Fourastie porneşte de la relaţia funda
mentală:
,

. .

.

producţie

productivitatea = ------------------- populaţie ocupată

şi consideră că producţia este destinată consumului şi, ca
atare, trebuie să fie adaptată acestuia. Ca urmare se obţine
următoarea relaţie:
populaţia ocupata

--------- —-----productivitate

Cu ajutorul acesteia, Fourastie explică mişcările care au
avut loc în cadrul populaţiei ocupate în ultimii 100 de
ani şi mai ales migraţiunea de la sat la oraş. Popoarele cu
o tehnică agricolă slabă sînt obligate să folosească în agri
cultură aproape întreaga lor forţă de muncă şi, cu toate
acestea, sînt prost hrănite. Pe măsură ce progresul tehnic
se dezvoltă, consumul în sectorul primar, mai întîi în creş
tere, tinde să se plafoneze. Populaţia ocupată în acest
sector scade. Dimpotrivă, în sectorul terţiar, dorinţa de
consum creşte mai rapid decît progresul tehnic: populaţia
ocupată creşte constant. în sectorul secundar, începînd cu
un anumit moment, efectele progresului tehnic sînt sufi
ciente pentru a satisface cererea de consum, care se află
într^o puternică creştere.
In perspectiva celor de mai sus au loc mişcări ale popu
laţiei active pe categorii de activităţi economice, cu care
prilej se conturează aşa-numitele „ramuri de activităţi în
declin demografic“ şi „ramuri de activităţi în expansiune
demografică0.
în re priveşte detalierea clasificării celor trei sectoare,
din cauza caracterului eterogen al „terţiarului“ aceasta a
fost supusă unor critici repetate. Mai interesant <1in punctul
de vedere al problemelor de care ne ocupăm mi se pare
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punctul dc vedere exprimat de Yves Sabolo118, care pro
pune un număr de patru sectoare: 1) „agricultura** (unde
nivelul de caliiicare este foarte redus); 2) „industriile ma
nufacturiere, industriile extractive şi energia“ (ramuri cu
mult capital şi unde forţa de muncă trebuie să aibă o cali
ficare mai ridicată); 3) „serviciile“ (cu puţin capital, iar
forţa de muncă are o calificare deasupra mediei); 4) „con
strucţiile şi lucrările publice; comerţul: transporturile,
antrepozitele şi comunicaţiile“ (care utilizează grosul forţei
de muncă puţin calificată sau necalificată emigrată din
agricultură).
Remarcăm că această schemă permite integrarea facto
rului „calificare“ în studiul creşterii sectoriale. În plus,
clasificarea în cele patru sectoare de activitate este mai
eficientă pentru studierea procesului de absorbţie a forţei
de muncă agricole de către activităţile neagricole.
încercări de studiere a acestor tendinţe şi a mutaţiilor
care s-au produs în economie în ultimele patru decenii s-au
făcut şi la noi în ţară. Astfel, C. Ionescu studiază depla
sările globale între aceste sectoare în ţara noastră, precizînd că împărţirea pe sectoare are un caracter relativ con
venţional119.
Tabel n r <-|
R E P A R T IZ A R E A
SECUNDAR

P O P U L A Ţ IE I

ŞI T E R Ţ I A R

ÎN

A C T IV E P E

S E C T O A R E L E P R IM A R ,

A N I I 1930-1969

T u t a 1 populaţie activă*
Sector primar (agricultură
şi silvicultură)
Sector secundar (industrii
şi construcţii)
Sector terţiar (comerţ,
transport, servicii, învăţămînt etc.)

1930

1956

1 0 0 ,0

IM

1966

1969*

!

i
l t '0 , 0

i i ;i.»

76,7

69,7

57,1

53,0

8,5

Hi,6

24.«

27.9

14.8

19,7

18.3

n u

* S-au fo lo s it d a te le reeen sim in telor d in 1930, 1956f i 1966, prtemn ( i '«tircaţift
le la t ianuarie 1969.

nb Vt’év Sa halo. „ L a croissance sectoriidlr d«» I tmploi. Pcrs>f*cti\es pour 19K04t, în „Revue internationale du travail , vol.
00,
^ Ini*.
U • u
5,, noiembrie
n u n i m n ii* 1069.
j
i
119 F)r, Constantin lone^cu. „Mutaţii iu structura populaţiei
cl ive“ , în „Lupta do clasă44, 1060, tu. 0.
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Cum a evoluat numărul populaţiei active pe t o l a l , pe
principalele ramuri ale economiei—agricultură şi industrie
precum şi pe sectoarele neagricole între 1950 si 1900
vede din graficul nr. 17.
Grafic nr. 17
A f/Z /oan e

persoane

--------1----------- 1----------- :----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1-----------1 ......”i

fS’56

f9 S 7

S953

SS59

i9 6 0

f9 6 f

KS6

POPULAŢIA A1TIVÄ TOTALĂ DIN AGRICULTURĂ, SECTOARELE
.NEAGRICOLE ŞI INDUSTRIE ÎN ANII 1956 ŞI 1966

Dacă proporţia populaţiei ocupate în industrie şi con
strucţii este relativ redusă (circa 28% în 1969), nu se poate
să nu se remarce ritmul rapid cu care a crescut această pro
porţie sub efectul industrializării ţării. în perioada 1950—
1966, populaţia activă din sectorul secundar a crescut cu
peste 800 000 persoane (46%), din sectorul terţiar cu
220
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450 270 (36%), în Limp ce populaţia activă din agricultură
a scăzut în acelaşi interval cu 1 358 191 (—18,7%). în
medie anuală, populaţia activă din agricultură a scăzut
cu aproximativ 136 000 de persoane, iar cea din industrie
a crescut cu aproximativ 54 000 persoane.
înainte de a examina unele particularităţi demografice
ale populaţiei active pe ramurile economiei naţionale şi
mai ales în sectoarele agricol şi neagricol, o succintă refe
rire la creşterea populaţiei active din „terţiar“ se impune,
în cadrul acestei sfere, în care se înregistrează o creştere
numerică şi o schimbare a structurii, se remarcă creşteri
importante ale populaţiei active din gospodăria comunală
şi alte servicii neproductive, sporuri notabile în învăţămint, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii etc., concomitent
cu scăderea ponderii populaţiei din administraţie. Toate
aceste schimbări au caracter pozitiv şi sînt definitorii pen
tru societatea modernă şi pentru progresul ei economic,
social şi cultural. K. Marx a subliniat sensul unor asemenea
schimbări în legătură cu creşterea productivităţii muncii:
„0 ţară este cu atît mai bogată cu cît populaţia ei produc
tivă este mai mică în raport cu produsul total... O ţară
este cu atît mai bogată cu cît la aceeaşi cantitate de pro
duse populaţia productivă este mai puţin numeroasă în
raport cu cea neproductivă. Căci numărul relativ mic al
populaţiei productive nu ar fi decît o altă expresie a nive
lului relativ înalt al productivităţii muncii“120.
Dacă, în general, diminuarea ponderii populaţiei active
din agricultură este un proces pozitiv incontestabil, fiind
efectul industrializării, unele aspecte demografice solicită
o analiză mai atentă. Este vorba de schimbarea structurii
pe sexe şi pe vîrstâ, ea şi de schimbarea din punctul de
vedere al nivelului de instruire. Pentru întreaga populaţie
activă pe sectoarele neagricole şi agricole la cele două recen
săminte, situaţia este prezentată în tabelul nr. 62.
Mai întîi se remarcă o tendinţă de scădere a ponderii
populaţiei tinere din agriculturăşi de creştere a populaţiei
în vîrstă; în sectoarele neagricole proporţia populaţiei în
120 K . ,1/arr. „Teorii asupra plusvalorii", fu*.-te.* 1, Kilitunt
politică, Bucureşti, 1959, p. 159.
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Tabel nr. (¡2
STRUCTURA PE VlRSTE A POPULAŢIEI ACTIVE TOTALE
ÎS AGRICULTURĂ ŞI SECTOARELE NEAGRICOLE ÎN 1956 ŞI 1966
1956

Grupa
de vînt*

im
aectoare
neagricole

agriculturi

acrtoare
neagricolt

agriculturi
«

Total
14—19 ani
20—29 „
30-39 „
40—49
50-59 „
60 ani şi
peste

100,0
14,6
23.4
17,0
17,»
1*4,8

100,0
12,2
31,8
20,9
19,8
n ,i

12,3

1

100,0
8,8
19,1
23.3
17,8
18,0

100,0
6,5
28,9
30.5
18,fi
12.8

13,0

2,7

'

!
1
!

«

vîrstă de 20—39 ani înregistrează o creştere: de la 52,7%
la 59,4%, tendinţă sinonimă cu un proces de întinerire a
potenţialului de muncă.
Această schimbare apare şi mai clară pe sexe. Astfel,
dacă ponderea populaţiei active feminine din agricultură,
cuprinsă între vîrsta de 14—39 de ani, reprezenta 55,4%în
1956 şi 52,6% în 1966 ponderea aceleiaşi populaţii din sec
toarele neagricole se ridica Ia 71,2% şi respectiv 70%.
Tabel ni.
POPULAŢIA ACTIVĂ FEMININĂ DUPĂ VtRSTĂ (In %)
\

!

A g ricu ltu ră

1

Grupa de v l n t i

Total
14—19 ani
20— 29

„

30-39 „
1 40—49 „
j V)~ 59 M
t>Q a ni
'i

p e < îr

Sectoare neagricole

1

mo

1966

100,0
14,3
23,4
17,7
18,9
14,4

100,0
9,0

11,8

1966

23,9
18,9
18,1

100,0
10,4
33.5
21,3
17,9
8,2

100,0
7,8
31,6
30,6
19,2
9,1

10,4

2.7

1*
I*'

1 9 ,7

!
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Indicele de feminitate s-a modificai astfel 'Jemei active
la 100 bărbaţi activi):
!

Populaţia agricola

|
*

Populaţia neagricolă

j

1S56

1966

115

lâ l

j

1
t

3i>

4:

■

!_______________________________ J__________________ 1
Hamurile neagricole au un indice de masculinitate mai
ridicat, particularitate care generează o serie de consecinţe
economice şi sociale. Problema utilizării forţei de muncă
feminine are o serie de aspecte. în primul rînd, ponderea
populaţiei feminine active faţă de populaţia activă totală
este de aproximativ 45% faţă de cea a populaţiei active
masculine, care este de 55%. în al doilea rînd, populaţia
activă feminină a crescut diferenţiat, fiind atrasă cu pre
cădere de ramuri ca gospodăria comunală, servicii nepro
ductive, construcţii, învăţămînt, cultură şi artă. în al
treilea rînd, indicii de feminitate a populaţiei active din
agricultură au crescut la toate vîrstele (cu excepţia grupei
60 de ani şi peste).
Tabel nr. 04
I N D IC II D E F E M I N I T A T E

ÎX

A G R I C U L T U R Ă ÎN 195* ŞI 1166

Numir de temei Ia 100 birbaţi
Grupa de vlrstă

Tu u l
14 — 19 ani
20-24 „
26- -29 ..
30 39 „
40-49 „
50-64 „
6 6 -6 9 „
00 ani şj peste

1950

l»Rti

115,9
111,4
116.1
112.6

133,9
143.3
140,5
145.4
143,5
155.6
150,6
1 ¿o.?
K3.N

120,3
129,5
107,7
111,4
97,1

j
j
‘
1

223

V.TREBICI

VLADIMIR TREBICI

Dacă mărimea productivităţii este funcţie de vîrstă,
dar nu o funcţie liniară, ci crescătoare pînă la o anumită
vîrstă şi apoi descrescătoare, schimbarea structurii pe vîrstă
şi creşterea indicilor de feminitate, cărora trebuie să le
asociem efectele îmbătrînirii populaţiei active din agri
cultură, se soldează în ultimă analiză cu pierderi pentru
economia naţională. „Stocul de învăţămînt“ mai redus la
populaţia activă agricolă este de asemenea o indicaţie asu
pra unor aspecte negative ale repartizării şi utilizării popu
laţiei
active din agricultură.
t
O
Cea mai „tînărău ramură a economiei naţionale sînt
construcţiile, urmate de industrie, transporturi; cea mai
„băţrînă“ este agricultura.
în cadrul populaţiei active din industrie au avut loc
de asemenea creşteri numerice şi schimbări structurale
semnificative, care se înscriu în schimbările generale ale
economiei naţionale. Unele ramuri industriale au înregis
trat creşteri care permit calificativul de ramuri în creştere
demografică. Alte ramuri au înregistrat creşteri mai lente
sau chiar scăderi. Situaţia creşterii populaţiei active pe
ramuri ale industriei şi rangurile* respective se prezintă
după cum reiese din tabelul nr. 65.
Ritmurile diferite de creştere au determinat şi schim
bări de structură, caracterizate prin afirmarea unor ramuri
ca chimia, construcţiile de maşini, siderurgia şi metalurgia
neferoasă.
Este extrem de important să se determine costul unui
loc de muncă, al trecerii dintr-un sector într-altul în condi
ţiile unei anumite tehnici de producţie. Există unele studii
de demografie economică pentru ţările subdezvoltate, care
au estimat valoarea acestui indicator în diferite situaţii121.
# în sens strict statistic, rangul este numărul de ordine, poli
ţia pe care o ocupă o grupă «au un obiect într-o clasificare după o
anumită caracteristică, de exemplu rangul t din punct de vrdrrr
al ritmului de creştere a producţiei industriale se atribuie ramurii
energiei eleetrice şi termice., rangul 2 chimiei ete.
Keith Hîarduen. »Une approche quantitative du développement
régional intégré“ , în »Revue internationale du travail“ , vol. 99,
nr. 6, iunie 1969. şi „Vers une synthèse de la croissance économique
et de la justice sociale“ , în „Revue internationale du travail",
vol. 100, nr. 5, noiembrie I960.
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Tabel nr. 05

RITMURILE DE CREŞTERE A POPULAŢIEI ACTIVE DIN RAMURILE
INDUSTRIEI Şl RANGURILE ACE8TORA
1966 feţi
de 1966
Un %!

Ranfttl

136,2

Populaţia activă din industrie
din care:
Energie electrică şi termică
Combustibil
Metalurgie feroasă (inclusiv extracţia
minereurilor feroase)
Metalurgie neferoasă (inclusiv extracţia
minereurilor neferoase)
Construcţia de maşini şi prelucrarea
metalelor
Chimie
Extracţia minereurilor nenietaiifere şi
produse din substanţe abrazive
Materiale de construcţii (inclusiv extracţia materialelor de construcţii)
Exploatarea şi prelucrarea lemnului
Celuloză şi hirtie (inclusiv exploatarea
stufului)
Sticlă, porţelan şi faianţă
Textilă
Confecţii
Pielărie, blănărie şi încălţăminte
Alimentară
Poligrafie

252,8
96,8

1
15

I m ,)

i

182,6

i

6

îî

135,5
245,4

9
0
m

193,7

4
•

145.7
139,y

8
6

225,0
183,6
133,'*
129,7
li »0,2
118,5
127.9

3
5
lo
n
’4
13
12

1

î
l

l

Interesant este modul în oare au fost formulate de către un
specialist în materie obiectivele unei politiei de moderni
zare a unei ţări care are de recuperat o apreciabilă răminere
în urmă: a) înzestrarea forţei de muncă cu instrumentele
cele mai perfecţionate ; b) crearea şi dezvoltarea unui sector
„avansat“ al economiei naţionale care să tragă după sine
sectoarele rămase în urmă; c) determinarea unui timp optim
pentru ca sectorul „avansat'4să absoarbă excedentul forţei
de muncă în creştere rapidă. Acelaşi autor propune chiar
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un model bisectorial cu trei parametri economici: a) ra
portul capital-produs; b) raportul investiţii-venituri; c}
raportul capital-forţă de muncă.
Pentru ţările cu un nivel „tradiţional“ al tehnicii de
producţie, creşterea necesară a capitalului se apreciază la
1 500 dolari pe lucrător, pentru cele cu o tehnică „interme
diară“ se presupune un coeficient capital-producţie de 2,0
şi, în sfîrşit, pentru ţările care dispun de o tehnică „euro
peană“ este necesară o investiţie de 10 000 de dolari pe
lucrător; tehnologia din S.U.A. presupune un capital inves
tit pe un lucrător de 20 000 de dolari, iar coeficientul capi
tal-producţie este de 3,0. Aceste elemente trebuie corelate
cu nivelul productivităţii muncii, caracterizat printr-un
pronunţat decalaj accentuat în sectorul „avansat“ şi sec
toarele „întîrziate“ .
Practic, aceasta înseamnă înseşi variabilele unui model
al creşterii economice:
î — —
~

V ’

• __ J_
V

•
’

_
m

T

Problema constă în a adopta diferite „strategii“ în pri
vinţa acestor variabile în funcţie de potenţialul economic
al ţării respective, de resursele de muncă existente, de
gradul actual de înzestrare tehnică a muncii şi de nivelurile
ce se propun în perspectivă. în final, această problemă se
reduce la una de optimizare.
Calculul comparativ al „coeficientului fonduri fixeproducţie“ şi al „coeficientului forţă de muncă-producţie“,
ca şi al înzestrării tehnice a forţei de muncă „fonduri fixeforţă de muncă“ sub forma unor funcţii de producţie, îm
preună cu elasticităţile dintre evoluţia acestor factori pe
diferite perioade de timp, ar pune în lumină o serie de parti
cularităţi, ţinînd seama de eficienţa economică. De ase
menea prezintă un mare interes calculul raportului „stoc
de învâţămînt pe grade-producţie“ pe fiecare ramură in
parte.
în final am vrea să ne referim la o problemă care are
legătură cu populaţia activă, şi anume problema salariaţi
lor. Existenţa celor două forme ale proprietăţii socialiste,
de stat şi cooperatistă, determină proporţia dintre numărul
226
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salariaţilor şi numărul populaţiei active care are altă formă
de remunerare decît salariul. Această proporţie este, grosso
modo, proporţia dintre populaţia activă ocupată în sectoa
rele neagricole şi în agricultură. Progresul în industriali
zare este însoţit de creşterea ponderii salariaţilor în popu
laţia activă (ocupată) a ţării. Ca urmare, creşterea numă
rului salariaţilor este mai rapidă decît a populaţiei active
totale. Ca urmare, ponderea salariaţilor în numărul total
al populaţiei active (ocupate) este de aproximativ 50%,
iar în totalul populaţiei ţării de aproximativ 25%. Pon
derea femeilor în numărul salariaţilor este redusă: circa
30%.
Dată fiind importanţa creşterii numărului salariaţilor
în populaţia activă a ţării atît din punctul de vedere al
productivităţii muncii, cît şi al nivelului de trai, prezintă
interes deosebit situaţia calificării acestora. Personalul
tehnic-administrativ avea în proporţie de 46% studii medii
şi de 24% studii superioare. Numărul salariaţilor cu studii
superioare şi cu studii medii a crescut într-un ritm rapid,
după cum atestă datele obţinute cu prilejul recensămintelor
cadrelor:
Tabel nr, tîO
NUMĂRUL SALARIAŢILOR CU STUDII SUPERIOARE ŞI CU STUDII MEDII
Salariaţi ou studii:

15 noiem
brie 195$

1 iunie
1901

2 leptembrie 1969

1 iunie
1964
r

— superioare

157 947

179 71S

210 230

274 511

— medii

30(5 357

307 t*28

137 31ii

(»37

i*

La sfirşitul anului 1970, numărul cadrelor ou pregă
tire superioară ajunsese la 515 000, iar al cadrelor cu
cu pregătire medie la 750 000.
Pentru caracterizarea aspectelor calitative ale ^tocului
de învăţămînt de care dispun salariaţii, trebuie menţionat
că aproape patru cincimi din numărul salariaţilor cu
studii medii şi superioare le-au dobîndit în perioada 1950 1970, în condiţiile progresului ştiinţific şi tehnic actual.
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Mai trebuie specificat că structura salariaţilor cu stu
dii medii şi superioare cunoaşte în permanenţă un proces
de întinerire, după cum atestă datele de mai jos1**:
Tabel nr. f,î
NUMĂRUL sa la ria ţilo r cu st u d ii
PE GRUPE DE VÎRSTi (In %)
15 noiembrie
1958
medii
Tot al
100,0
Sub 20 ani
10,2
20—44 .
65,4
45-50 *
22,5
Pest« 40 ani
1.»

m e d ii ş i su p e r io a r e

t

1 iunie 1961

1 iunie 1964

superi*
oare
medii

superi
oare

medii

100,0
8,8
72,0
18,5
0,5

100,0
4,0
76,4
18,5

100,0
3,8
69,5
22,8
3,9

100,0
8,0
66,7
22,3
3,0

UI

2 septembrie .
1968

superi
oare
medii
100,0
1,8
80,9
16,9
1,3

100,0
7,4
69,4
19,9
3,3

superi
oare J
1
1
100,0 j
3,6 !
61,9
13,5
1,0

„întinerirea“ se datorează fluxurilor continue de absol
venţi ai învăţămîntului mediu şi superior, care, în pro
porţii tot mai mari, alimentează economia naţională, exercitîndu-şi rolul cu eficienţă sporită.
Din datele statistice disponibile se mai desprinde faptul
că ritmul de creştere a numărului de specialişti este de
oîteva ori mai mare decît ritmul de creştere a numărului
muncitorilor ca urmare a modificărilor impuse de progresul
tehnic.
LAŢI V ACTIVA DIN ŢA H A NOASTRĂ
lN COMPARAŢII-: CU U .A DIN ALTE Ţ ARI
SAU CRUPE DE ŢARI

G. l ’ O P I

Comparaţia dintre datele privind populaţia activi,
numărul salariaţilor şi stocul de Invăţămînt din RomAnta
cu cele privind alte ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare
ne dă posibilitatea să desprindem o serie de aspecte deose
bit de interesante.
i t x D.C S. Forţa di* munrft în Republica Socialistă HornA
nia. l>atc •tati«tice*\ 1V69, p. 34'« —345-
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O primă comparaţie intre ţările dezvoltate ni rele în
curs de dezvoltare ne prilejuieşte următoarele constatări*.
— indicele de activitate generală este mai ridicat în
ţările dezvoltate faţă de ţările slab dezvoltate;
— indicele de activitate feminină este extrem de redus
în ţările în curs de dezvoltare;
— indicii de intrare în populaţia activă şi de ieşire
din populaţia activă sînt scăzuţi la ţările dezvoltate şi
relativ rid icaţi Ia ţările subdezvoltate;
— indicii de activitate feminiuă sînt inai reduşi in
comparaţie cu indicii de activitate masculină atit în ţările
dezvoltate, cît şi în cele în curs de dezvoltare, dar in
acestea din urmă decalajul este incomparabil mai mare.
Pentru a evidenţia diferenţele pe cele două grupe de
ţări, să examinăm indicii de activitate masculină pe virsle:
Tabel nr. *>#
INDICII DE ACTIVITATE MASCULINA PE GRUPE DK VÎRSTA
IN DIFERITE REGIUNI ALE LUMII 1,1 (In % )
G ru p a

da

R e g iu n i
1 0 -1 4

t ln t l

!

1 5 — lp jîW — 3 4 3 5 — 5 4 JS 6
1

1

1

i
lUgiuni in curt
(UtvoUart

1 1

4 4 ,4 3 - 5 4 * 5 5

i

i

L

!

de

A f r ic a
A lia
A m e r ic a L a t in ă

ani

44

_

«3 ani
fi paaU

.

i
1

5 1 ,7
3 1 ,5
1 9 .4

3 3 ,7
6 8 ,9
7 0 ,3

8 J .0
8 9 ,0
« 3 .3

9 4 .3
9 6 ,8
» 7 ,1

» 7 .4
« 7 .4
» 7 ,»

9 5 .1
« « .1
H .»

9 0 ,4
« M
9 4 ,1

» • ,*
« « .5
ÎM

7 ,1
a .3

« 5 .4
4 3 .2

8 7 .U
8 6 .2

» 9 ,5
» 4 ,3

» 7 .1
« 5 .»

» 4 ,4
9 1 ,3

* 4 ,3

1 3 .1
3 » .,4

7 .0

« 1 ,7

• 1 .«

1 .3

6 8 .«
3 1 .«

« 4 .«
8 7 ,3

iUgiuni dtzvoUai*
E u ro p a
A m e r io a d a N o r d
Zona ta m p a ra ti
d in A m a r ia a d a S u d
A u it r a lia ş l N o u a
Z a a la n d ă
J a p o n ia

••

9 5 .4
» « .4
• 7 ,3

* ,*
9 7 ?

H. l
» « ,3

W rL

5 1 ,4

« * ,«

Î3 .«
W .4

i

Aceste date ne prilejuiesc o prună constatare, şi anume
că la indicii de uctivitate masculină problema grupelor
1W Î/..S. liasankar. >%[ ne et ud »1 de I nrt

d*o«Hvrn tlnn* 1«* monde“ , In

** iiww**

moiitli*) de la populatioo

*% V \ New Y ork, 1903, v . »OV.
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marginale se pune în aceeaşi măsură pentru toate zonele
la care ne-am referit.
Indicele de activitate generală înregistrat în România
în 1966 era de 54,2%, ceea ce reprezintă cea mai ridicată
valoare între ţările care figurează în statistica Biroului
Internaţional al M uncii124. Această situaţie deosebită se
explică prin aceea că populaţia activă din agricultură deţine
în România o pondere ridicată, iar populaţia feminină
din agricultură are indici în a lţi de activitate: in mediul
rural indicele de activitate fem inină este de aproximativ
55%.
Aproxim ativ în aceeaşi perioadă indicele de activitate
din agricultură în populaţia activă totală în ţările capita
liste dezvoltate înregistra va lori între 3,1 şi 53,9%.
Tabel nr.GS
PONDEREA POPULAŢIEI ACTIVE DIN AGRICULTURI
I n UNELE ŢÂRI DEZVOLTATE ş i SEMIDEZVOLTATE (după statistic» B.I.T.)(tn%)

Ţara

Anglia
s.r.A .
Belgia
Canada
Australia
R.F. a Germaniei
Olanda
Elveţia
Suedia
Noua Zeelandă

Anul

1966
1967
1967
1966
1966
1967
1960
1960
1965
1961

Populaţia
activi din
agriculturi

3.1
5.0
5,5
8,7
9,4
10.0
10.7
11,2
11.8
13.1

Ţara

Danemarca
Norvegia
Franţa
Austria
Italia
Japonia
Finlanda
Spania
Portugalia
Grecia

Anul

I960
1960
1962
1961
1967
1965
1960
I960
1960
1961

Populaţia
activi din
agricultori

17.5
19.5
19.8
22.8
23.3
24.3
35.5
41.3
42.3
53,9

Ţările în curs de dezvoltare se caracterizează printr-o
proporţie mai ridicată a populaţiei active din agricultură,
ajungînd pînă la 80% şi peste (Pakistan 68,8%, India
72,9%, Sudan 85,8%, Congo (Kinshasa) 86,4%).
m «Annuaire des statistiques du travail. 1%SW, B .I.T«, Be
ne*va.
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In comparaţie cu ţările socialiste, ponderea populaţiei
rurale din ţara noastră se prezenta în 1968 după cum ur
mează:
Tabel nr, 70

PROPORŢIA POPULAŢIEI URBANE
Şl A POPULAŢIEI OCUPATE IN AGRICULTURĂ
Ţa r a

Anul

Populaţia
urbani

Populaţia
rurali

1968
1%7
1968
1968
1968
1969
1968

73,3
61,a
56,0
51,2
49,5
45,4
40,1

13,9
li*,»
28,6
42,3
39,6
29,9
53,1

\

R.I). Germană
R.S. Cehoslovacă
U.R.S.S.
R.P. Polonâ
R.P. Bulgaria
R.P. Ungară
t R.S. România
1

Prin urmare, proporţia ridicată a populaţiei active din
agricultură, asociată particularităţilor acestei ramuri în
ce priveşte indicii de activitate masculina şi feminină pe
vîrstă, explică indicele ridicat de activitate generală a
populaţiei României.
Pe continente, indicii de activitate generală au evoluat
între 1900 şi 1960 după cum se vede in tabelul nr. 71m.
în general, indicii de activitate generală sînt mai ridi
caţi în ţările dezvoltate decît în cele subdezvoltate, şi aceas
ta datorită faptului că indicii de activitate feminină, făeînd
abstracţie de structura demografică, sint foarte scăzuţi
în ţările subdezvoltate.
O comparaţie cu indicii de activitate masculină şi femi
nină ai unor ţări din Europa de la începutul deceniului al
şaptelea cu situaţia din România furnizează unele elemente
noi de apreciere126. (Vezi tabelul nr. 72.)
1,5 B . I . T . „llo v tie iul* mutinuatr du travail",
nr *.
m Lolhar Uerber^er. ,.1/cvolution ib-mn/ruphiqu*' et la fttiu
tion de lu raain-d'oouvre dans lo» paya do la Communauté écono
mique européenne“ , în „Congrès Mondial de la Population4*, 1&*»!>,
vol. V, Nations Unies, New York, l% 9 , p. 308.
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T k
INDICII DE ACTIVITATE PE GLOB ŞI CONTINENTE (In % )

\

s

* ° nr- •]
l

icii

de

activi

,

lu d

l

R e g iu n e a
19 00

4ti,7
48,3

In întreaga lume
Pe ansamblul ţărilor dezvoltate

‘

1930

45,5
47,6

41,5
45,2

din care:
t

45,7
38,0
56,5

— Europa
— America de Nord
— Japonia
Pe ansamblul ţărilor în curs
de dezvoltare

47,3
89,6
45,9

44,8
38,6
v
47,1 i

44,2

45,8

ţ

1

'

1

39,8

din care:
36,0
40,7

■ —

44,3

33,5
39,3

i

Tabel nr. 72
INDICII DE ACTIVITATE PE SEXE ŞI PE GRUPE DE VÎRSTĂ
T o ta l 1 4 - 1 9

2 0 -2 9

3 0 -3 9 4 0 -4 9

65 ini!
!
1
®
5 0 — 59*60 —64

fi i

Masculin
B e lg ia
R .P . a G e rm a n ie i
F ran ţa
Ita lia

Luxemburg
O landa
C om u a ita tea e c o n o m ie i
europeană
R o m â n i a JS60
R o m â m a « r 6 a n ]< & >

67,7
63,0
56,1
60,7
59,6
55,8

36,5
71,8
48,8
64,6
58,9
47,9

87,0
90,8
74,0
86,1
96,1
85,4

59,0
60,7
60,2

60,0
40,3
2 V

6 5 ,o
90,8/97,2
82,8/95,5

1 9 6 ,0 1 94,9
96,4
9 8 ,0
97,3
98,2
95,7
97,6
94,5
98,1
98,1
98,2
96,4
97,4
97,2

9 7 ,8
98,3
98.1

68,7
9 1 ,3 ’ 71.4
71.0
90,1
61.4
90,2
50.0
9 1 ,5
06,2 1 85.1
90,7

C9,2

VA
£8,5

17.1

21, S
30.0
27,8

20,6
25.5
25.0

50.6
31.0

Ftm inin
B e lg ia
R .F . a G e rm a n ie i
Franţa
I t a lia
L u xem b u rg
O landa

I

<M

23.8
33,1
32, J

68.2

21.9
19,3

42,8
41
44 5

24,6

C om u nitatea econ om ică !
europeană
28.9
flomdma J i m
48t l
R o m â n i a u r b a n Jô66
37,0

64.2

&

53,9
74.3/78.5
59,2/67,2

34,9
44.3
45.6
34.3
26.4
19,1
39.4
78.6
67,3
1
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33,6
41,8
50,1
33,2
2 5 ,0
2 0 ,6

27,9
34,2
39,0
27,4
24,0
18.9

39,3
77.0
64,5

35,2
66,3
59,6

13.6
18.«
38,3
17.7

7.9
7.0

7,4
.1
19.1 8
3.9

12.8

9,3
»8.*
38,5

23,8

Ik
i
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Diferenţele dintre indicii de activitate masculini din
România şi ţările din Europa occidentală sînt reduse; în
schimb, ele sînt mari pentru indicii de activitate feminină.
Trebuie remarcat de asemenea că indicii de activitate mas
culină şi feminină la grupa de vîrstă 14—19 ani pentru
România sînt mai scăzuţi în raport cu cei din diferitele
ţări din Europa; explicaţia o găsim în cuprinderea într-o
măsură mai mare a tineretului din ţara noastră în diferitele
forme de învăţămînt.
Dacă am recalcula pentru populaţia din România indi
cii de activitate masculină şi feminină înregistraţi pentru
Europa127, s-ar obţine următorii indici generali de acti
vitate:
Tabel nr. 73
N U M Ă R U L
ÎN

IP O T E T IC

C O N D IŢ IIL E

A L

IN D IC IL O R

P O P U L A Ţ IE I
D E

A C T IV E

A C T IV IT A T E

P E N T R U

E U R O P A

F e m in in

G ru p a

de

v ir a t ă

T o t a l 0— KiO ani
«lin cart*:
10—14 ani
15- 19 „
20-24 „
26-34 „
■33- 44 „
45 54
66- 04 „
05 ani ţi peste

in d ic ii d e
a c t iv it a t e
p e n tru
E u ro p a ( % )

M u c u lin

p o p u la ţ ia a c t iv i
d in R o m â n ia e u
i n d i c i i d e a e t i*
v ít a t e p e n t r u
E u ro p a

p o p u la ţ ie a c t iv ă
d in R o m â n i» e u
i n d i e i i d e a e t i*
v ít a t e p e n t r u
E u ro p a

in d ie n d e
a c t iv it a t e
p e n tru
E u ro p a ( % )

5 71»; 4 ;--i

2 «46 853
4,5
40,ß
55.9
35.3
41.9
37.4
27.9
10,1

40 4t-t
303 117
351 09«
55» > 85«
o i o

m

383 441
274 63<
60 419

7,1
05,4
87.9
M.6
97.1
9- r
81,7
32.1

:

u; 563
530 302
602 317
1 4«4 7K8
1 373 513
M(j 4J9
727 443
145 044

1,7 îhipA G. S. Rêi'anka*, op- cit., p 3**).
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în aceste condiţii, noii indici de activitate generală
masculină şi feminină se prezintă astfel comparativ cu cei
reali, calculaţi pe baza datelor recensămîntului din 1966:
1

Indioe de
activitate
generali

Real în 1966
Calculat
Diferenţa

54,3
43,8
+10,4

Indice de
aotivitate
masoolini

60,7
61,1
-0 ,4

Indice de
activitate
feminini

48,1
27,1
+ 21,0

Prin urmare, explicaţia indicelui ridicat de activitate
generală a populaţiei României rezidă în indicii ridicaţi
de activitate feminină. Valorile înalte ale acestora se dato
rează, pe de o parte, proporţiei mari a populaţiei active
din agricultură, în cadrul căreia populaţia feminină deţine
peste 60% şi se caracterizează prin indici mari la toate
vîrstele, iar pe de altă parte indicilor înalţi de activitate
feminină şi în mediul urban.
Problema populaţiei active feminine şi problema popu
laţiei active din agricultură prezintă o importanţă deose
bită. înainte de a examina aceste aspecte prezentăm în
tabelul următor unele date internaţionale privind indicii
de activitate feminină şi proporţia femeilor în forţa de
muncă totală pentru unele ţări dezvoltate din Europa128.
Proporţia populaţiei active feminine din România în
populaţia activă totală este de 45,2%, iar indicele de acti
vitate feminină în 1966 a fost de 48,1%, cu mult mai mare
decît în ţările prezentate în tabelul nr. 74.
Dacă am aplica indicii de activitate ai grupelor mar
ginale din industrie lapopulaţia din agricultură, indicele
de activitate generală ar scădea la circa 50% în loc de
54,2%, iar proporţia populaţiei active din agricultură
s-ar reduce la 48,5%. Influenţa agriculturii şi a populaţiei
*** M iivj Durrutle. „T,’ emploi en Europe“ , în „Conférence dé
mographique européenne“ , Strasbourg, 30 august—6 septembrie
1%6, Documents officielsV.TREBICI
de la Conférence, vo l. I I .
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Tabel nr. 74
PROPORŢIA FORŢEI DE MUNCĂ FEMININE IN FORŢA DE MUNCĂ TOTALĂ
ŞI INDICII DE ACTIVITATE ÎN UNELE ŢĂRI DIN EUROPA
Anul
recensămlntului

Proporţia
forţei de
manei feminine
in forţa de
muncă totală%

maecnlin

R.F. a Germanici

1950
1961

36,0
37,0

63,2
63,7

Austria

1951
1961

38,8
40,3

63,6
60,7

Belgia

1947
1961

23,6
26,5

19,0
19,9

Danemarca

1960

27,9

63.3
57,4
63,6

Franţa

1954
1962

34,2
33,4

61,9
55,7

29,9
U7.5

Grecia

1951

18,0

62,6

23,1

Irlanda

1951
1961

25,5
25,9

62,9
58,0

22.3
20,4

1951
1961

25,1
25,2

66,2
60,6

21.7
19,6

Norvegia

1950
1960

23,6
22,8

65,5
60,G

Olanda

1947
1961

30,8
32,5

61.0
56,8

19.9
17,8
19,5
16.1

Anglia

1951
1961

30,8
32,5

66,9
65,6

29,0

Suedia

1950
1960

26,4
29,8

65,5
(¡0,9

£3,3
25,7

Elveţia

1950
1960

29,7
30,1

06,7
07,7

£6,2
27,4

Ţara

1 Italia

Indice de activitate

j

feminin

31.4
33.2
35,0
36,0

>)A O

0 7

a)

ii

feminine active din această ramură a economiei naţionale
asupra indicelui de activitate generală pentru toate aceste
ţări a fost consemnată de numeroşi autori12®.
V ezi, <to pildă, Jerzy Bcrent. „Aspect* dtmogra|ihiques de
I cmploi des feimncs en Europe Orientale et f-n r.ţt> .S .'\ In
„R evu e in tern aţion a le du tra v a il", vot. 101, nr. 2, februarie 1970.
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Participarea largă a femeii la activitatea economică,
aşa cum atestă indicii de activitate feminină, ridică pro
blema necesităţii analizei influenţei sale asupra fenome
nelor demografice, în special asupra fertilită ţii. Anchetele
demografice au scos în evidenţă relaţia inversă dintre
nivelul fertilităţii populaţiei feminine şi gradul de ocu
pare, venituri etc., împrejurare care trebuie avută în vedere
atît la analiza demografică, cit şi în elaborarea măsuri
lor de politică demografică.
în ce priveşte repartizarea populaţiei active pe cele
două ramuri mari ale economiei naţionale şi in sfera servi
ciilor, datele statistice internaţionale arată următoarea
situaţie în 1960130:
Tabel nr. 75
r e p a r t iţ ia p o p u l a ţ ie i a c t iv e m o n d ia l e

*

PE SECTOARE ECONOMICE {%!

Industrie

Servicii

61
58

17
19

tt

77
8
48
71
28
23
45

9
39
20
12
38
34
28

Agricultură

1
r

!

T o t a l g lo b u l pâ m întesc

1950
1960

23

I9 6 0
d in care:
A fric a
A m erica de N o rd
Am erica L a tin ă
A sia
Eu ro p a
Oceania
U . J i. S . S .

14
53
32
17
34
48

!
!

07

Cu peste 50% populaţie activă ocupată în agricultură,
România face parte din ţările care au un procent mare al
populaţiei din această ramură. Trebuie remarcat că ritmul
de scădere a populaţiei active din agricultură este foarte
rapid. Pentru ilustrare vom lua Italia şi Japonia, care
180 „ Y e a rb o o k
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aveau cu circa 40 de ani în urmă aceeaşi proporţie a popu*
laţiei active:
Tabel nr. 76

PROPORŢIA POPULAŢIEI ACTIVE DIN AGRICULTURĂ ÎN ITALIA,
JAPONIA ŞI ROMÂNIA ÎN DIFERIŢI ANI
Ţara
.România

Ita lia

Japonia

Populaţia activi ocupaţi lo:
Anii
1930
195C
1966
1968
1921
1936
1951
1962
1920
1940
1961
1961

agriculturi

industrie

76,7
69,7
57,1
52,8
56
48
42
2?
55
45
46
33

8,5
16,6
24,6
27.9
24
29
32
40
17
24
23
28

|

servicii
14,8
13,7
18,3
19,3
20
23
26
33
28
31
31
39

în Italia, populaţia activă din agricultură a scăzut cu
0,5% anual în perioada 1921—1936 şi cu 1,4% anual în
perioada 1951— 1962; în Japonia, scăderea medie anuală
a fost de 0,5% în perioada 1920—1940 şi de 1,3% în anii
1951— 1961. Accelerarea ritmurilor de scădere în ultimele
decenii este caracteristică şi altor ţări.
în România, în anii 1930—1956 scăderea a fost foarte
lentă: 0,3% anual. In cei 10 ani dintre cele două recensă
minte (1956— 1960) scăderea a fost de 1.3% anual, iar in
perioada 1966—1968 a fost de 2,2%. Ca şi in alte domenii
in care există o asemenea situaţie relativ dezavantajoasă
ca urmare a unei moşteniri nefavorabile, ritmurile accele
rate reprezintă instrumentul cu ajutorul căruia politica
economică şi socială a României socialiste recuperează
rapid aceste rămîneri în urmă şi propulsează ţara către
ţările avansate din punct de vedere economic.
Printre progresele înregistrate în ultimele decenii se
înscrie şi creşterea ponderii salariaţilor in populaţia activă
V.TREBICI
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totală. Pentru principalele ţări capitaliste situaţia
zintă astfel:
Tabel nr.77
PONDEREA SALARIAŢILOR ÎN TOTALUL POPULAŢIEI ACTIVE (|B yt)
Ţara

S.U.A.
Andia
R.F. a Germaniei
Franţa
Italia
Japonia
Canada

1 Anul 1

Ponderea

1 Anul !

Ponditêî

1955
1951
1950
1954
1951
1955
1961

85,2
92,4
70,8
64,9
61,0
38,6
82,4

1968
1968
1968
1968
1966
1968
1967

91,3
90,2
80,7
77,0
63,0
85,0
60,7

Pentru ţira n jn t r i trebaie avat în vedere faptul că
recensămîntul populaţiei din 1930 poadorei populaţiei
tive din seotoirele neagricole era sub 20%, iar a sala0 riaţilor era cu mult sub această cifră. De aceea proporţia
de circa 50% a salariaţilor în populaţia activă (ocupată) a
României de astăzi vădeşte marele progres realizat pe acest
târîm, sub influenţa nemijlocită a industrializării socia
liste. în 1950 numărul salariaţilor era de 2 123 000 de per
soane, în 1960 s-a ridicat la 3 249 200, în 1969 a ajuns la
4 957 900, iar în 1970 la 5 100 000. în perioada 1950—1960
sporul mediu anual al salariaţilor a fost de aproximativ
113 000, iar în perioada 1960— 1969 de aproximativ 190 000
anual. în perioada 1950—1969, populaţia totală a crescut
cu 23%, numărul salariaţilor cu 134%; în perioada 1960—
1969, raportul este aproximativ acelaşi: populaţia totală
a crescut cu 5%, iar numărul salariaţilor cu 44%.
Aceste modificări au numeroase im plicaţii favorabile
pentru nivelul de trai şi productivitatea muncii, avînd
rezonanţe şi în structura socială a populaţiei, în modul
ei de trai.
Populaţia activă pe ramuri ale economiei naţionale se
deosebeşte şi prin stocul de învăţămînt de care dispune,
în unele ramuri, numărul salariaţilor cu un nivel mai ridi
cat de instruire este mai mare, în altele, în schimb, predoV.TREBICI
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mină cei cu studii elementare. De regulă, ramurile în ex
pansiune demografică au şi un stoc de învăţămînt mai
mare. O situaţie statistică internaţională în care populaţia
activă este distribuită pe ramuri şi, în cadrul acestora, pe
nivele de instruire ne arată următoarelem :
Tabel nr. 78

DISTRIBUŢIA POPULAŢIEI ACTIVE CIVILE DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE
ŞI PE RAMURI ÎN: SPANIA (1960), ITALIA (1961) ŞI S.U.A. (1950) (In %)
•«
4»
O
s fe -i
©
«
p©
m » S.-.8 8 -*s
©
© S f i* U■ 0 ga
a te
«a2
65g S3
O o f i - fO

Servicii

! Construcţii

Industrie
prelucrătoare

Industrie
oxtractivi

Ţara

Agriculturi

t

Total

ATirel elementar
Spania
Italia
S.U.A.

99,6
98,3
67,7

97,0
90,0
46,4

96,0
86,0
43,0

97,1 92,2 97,0 87,4 86,2 »3,4 95,2
89,8 63,6 67,6 75,5 10,5 52,0 82,3
45,5 39,2 39,7 31,6 21,6 31,2 40,5
2Ci«J mediu

Spania
Italia
S.U.A.

0,2
1,6
29,2

2.0
9,3
48,5

2,8
13,2
50,5

2,0 4,5 2,3 10,6 IU 7,9 : 3,0
9,7 35,5 30,9 18,4 86,8 »,4 ! 18,4
48,4 52,4 54,3 50,9 68.4 51,1 1 50,3
Nivel superior

Spania
Italia
S.U.A.

0,1
0,1
1,5

1,0
0,7
3.5

1,2
0,7
4,7

0,9
0,5
4,3

3,4
0,9
6,7

0,7
1,6
4.3

2,0 I 2,7 8,7
6,1 ! 2,6 8,6
6.4 8,0 15,8

1.6
2,3
7,2

Populaţia activă avînd cel mai mare procent de persoane
cu studii superioare s-a înregistrat pentru S.U.A. în ramura
serviciilor, sectorul bancar-asigurări, gaz, electricitate m
apă şi procentul cel mai scăzut pentru agricultură. Asemă
nătoare este situaţia în Italia şi Spania. Dar în acest*
ţări populaţia activă cu studii medii şi superioare are <»
proporţie mult mai mică dccît în S.U.A.: 17,3% în Italia
şi 4,8% în Spania faţă de 57,5% în S.U.A.
1M „T h e Educational Structure of the LriLoui Force: A. Sta
tistical Analysis“ , Netherlands Economic Institute, Rotterch m,
martie, 1966, p. 45. Nu am reţinut pentru analiza noastră droit
Spania, Ita lia şi S.U .A .
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Pentru România, repartiţia populaţiei active p e t '" '''
şi niveluri de instruire la data recensământului dhţ i<wl‘<
fost următoarea:
^ a
Tatei
POPULAŢIA ACTIVĂ PE RAMURI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE
şi PE NIVELURI DE INSTRUIRE ÎN 1966 (în %)

Prima concluzie care se desprinde din analiza acestor
date este că proporţia populaţiei active totale cu studii
medii si superioare (13,2 % ) se apropie de Italia, fiind net
superioară Spaniei. în al doilea rînd, ramura cu cel mai
mare stoc de învăţămînt mediu şi superior din producţia
materială este circulaţia mărfurilor, urinată de industria
şi de transporturi. Agricultura şi silvicultura se situează
pe ultimul loc.
In condiţiile în care şt iinţa a devenit o forţă nemijlocita
de producţie, înscriindu-se tot mai amplu ca factor al ere^
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terii economice, este necesară introducerea efectului ei în
modelele creşterii economice. Dimensiunea cercetării şti
inţifice, a efortului material şi de muncă investit a crescut
sensibil în ultimul cincinal, după cum rezultă din cifrele
de mai jos. în decursul cincinalului 1966—1970 s-au alocat
de Ia bugetul statulu i suma de 9 148de mii ioane de lei pen
tru finanţarea cercetării ştiinţifice; numărul unităţilor de
cercetare a crescut de la 216 în 1965 la 261 în 1970; chel
tuielile de producţie au fos reduse, ca efect al cercetării
ştiinţifice, în proporţie de 128,3 milioane în 1969 şi 342,4
milioane în 1970, iar numărul salariaţilor din activitatea
de cercetare a crescut de la 30 000 în 1965 la 40 900 în
1970, ceea ce înseamnă 14 salariaţi la 10 000 de locuitori
în 1965 şi 19 în 1970. Economiile obţinute prin aplicarea
invenţiilor s-au cifrat în 1970 la 1 101 235 000 de lei.
Or, pentru oglindirea tuturor acestor aspecte ar fi
necesară fie includerea în model a unei variabile separate
care să reprezinte valoric stocul de învâţămînt şi inves
tiţiile în cercetarea ştiinţifică prin analogie cu fondurile
fixe productive (F ) şi cu munca (7*), fie descifrarea „fac
torului rezidual“ (A) prin separarea influenţei învăţămîntului şi a cercetării ştiinţifice.
Oricum, evaluarea stocului de învâţămînt s-ar putea
face în cadrul unei acţiuni de inventariere si de evaluare
a avuţiei naţionale, operaţie statistică complexă, dar ab
solut necesară.
Acest lucru este cu atît mai necesar cu cît in perioada
cincinalului 1971 —1975 sînt prevăzute măsuri de impor
tanţă excepţională pentru perfecţionarea pregătirii profe
sionale a întregii populaţii active, operaţie de proporţii
uriaşe care va duce la un spor considerabil al stocului de
învâţămînt al populaţiei şi al efectului acestuia asupra
creşterii economice. Pe de altă parte, schimbările în struc
tura populaţiei active, antrenarea pe scară largă a popu
laţiei din sectorul primar în celelalte sectoare, mobilizarea
resurselor de muncă în producţia socială se vor continua cu
intensitate, ceea ce justifică integral atenţia sporită ce va
trebui acordată în viitor acestor probleme.
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Fiind cea mai importanta categorie demoeconoinieâ,
populaţia activă ar trebui supusă unui studiu mai apro
fundat, precedat însă de rezolvarea unor probleme care
privesc sistemul informaţional şi metodologia statistica.
Viitoarele recensăminte ale populaţiei şi ale cadrelor din
economia naţională ar trebui ?a includă în programul de
observare mai multe caracteristici privind calificarea,,
nivelul de instruire si
De asemenea
f stocul de învătăniînt.
t
sînt indispensabile informaţiile referitoare la trecerile
populaţiei dintr-o ramură în alta, dintr-un sector în altul
si la costul acestor treceri- Determinarea diferenţiată a
productivităţii muncii după vîrstă şi calificare ar fi de ase
menea de mare utilitate în analizarea populaţiei active.
Elaborarea unor modele matriceale pentru descrierea şi
analiza trecerilor populaţiei active dintr-un „statut“ în
altul (vîrstă, grupă, ocupaţie, ramură), ca şi a unor mo
dele matriceale pentru demografie, ar spori considerabil
posibilităţile de cunoaştere şi de previzionare cu atît mai
mult, cu cit descoperirea şi mobilizarea rezervelor de muncă
capătă în perspectivă o importanţă deosebită.

*
4
■
?

*

i

♦

i
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ASPECTE ALE REPARTIZĂRII TERITORIALE
A PO PU LAŢIEI IN ŢARA NOASTRĂ.
FENOMENE DEMOGRAFICE

Analiza demoeconomică trebuie să acorde atenţie cu
venită repartizării populaţiei în profil teritorial care, în
ţara noastră, are o însemnătate deosebită. Sub acest ra
port asupra fenomenelor economice si demografice, îşi pune
amprenta existenţa unor disproporţii teritoriale moştenite
de la regimul trecut şi se afirmă tot mai puternic procesul
de omogenizare prin dezvoltarea tuturor judeţelor ţării şi
îndeosebi a celor rămase în urmă pe baza aplicării ferme a
politicii repartizării judicioase a forţelor de producţie pe
tot cuprinsul ţării.
Progresul economic şi social al tuturor judeţelor patriei,
organic legat de industrializarea socialistă, este condiţia
primordială a făuririisocietăţii socialiste multilateral dez
voltate. Po această temelie economioo-socială se asigură
adevărata egalitate în drepturi între toţi oamenii muncii*
fără deosebire de naţionalitate, de pe întregul cuprins
al ţării.
înfăpt uirea consecventă a politicii do amplasare teri
torială raţională a forţelor de producţie este un proces de
durată; fiecare an aduce atestarea incontestabilă a efor
turilor întreprinse şi rezultatelor obţinute în acest domeniu,
243
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ŞI CREŞTEREA DEM OGRAFICĂ
ÎN U L T IM E L E DOUĂ D ECEN II.
PERSPECTIVE

în înfăptuirea politicii de edificare a socialismului in
patria noastră, P.C.R. s-a sprijinit pe participarea activaşi
conştientă a maselor, pe mobilizarea largă a capacităţilor
creatoare ale oamenilor muncii, care, în concepţia parti
dului nostru, reprezintă factorul central şi beneficiarul
tuturor realizărilor dobîndite în decursul celor două
decenii. Potenţialul uman al ţării, mai ales populaţia
activă, forţa de muncă a oamenilor eliberaţi de exploa
tare, reprezintă principala forţă de producţie a societăţii.
Populaţia activă, evoluţia sa numerică şi structura aces
teia ocupă un loc central în populaţia totală şi în economia
naţională. Dependentă de numărul şi de structura demo
grafică a populaţiei totale, ea este în acelaşi timp depen
dentă
de dimensiunea si
A
> de structura economiei naţionale.
P
In aceasta se dezvăluie semnificativ aria de influenţă şi
eficienţa diferiţilor factori. Factorii deinograficidispun de
o elasticitate mai redusă: numărul şi structura pe sexe şi
pe vîrste a populaţiei se modifică lent, mai ales in condi
ţiile unor regimuri relativ constante alo natalităţii şi ale
mortalităţii. I)e aceea factorii demografiei exercită o
influenţă mai puţin vizibilă asupra populaţiei active.
Aşa, de exemplu, un proces de îmbătrînire a populaţiei
298

V.TREBICI

i
!

CREŞTEREA ECONOMICĂ

ŞI DEMOGRAFICĂ

care afectează şi populaţia activă este un proces de durată
şi cu ritmuri lente. In schimb, factorii economici, în spe
cial în condiţiile unei creşteri economice rapide, ale unor
profunde schimbări de structură, cum sînt cele caracteris
tice ţării noastre, dispun de o mare elasticitate, influen
ţând puternic şi sistematic numărul şi structura populaţiei
active. în ce măsură însă economia naţională influenţează
prin intermediul populaţiei active, pe cale de feed-back,
numărul şi structura populaţiei totale şi, mai departe,
fenomenele demografice ca natalitatea şi mortalitatea,
este dificil de apreciat şi de cuantificat, fie şi pentru
faptul că, în general, această influenţă se exercită prin
intermediul a numeroşi factori şi pe multiple planuri,
nu numai cel economic. Ca acţiune de durată, influenţa
factorilor economici rămîne însă incontestabilă; de aceea
şi măsurile de politică demografică trebuie elaborate pe
perioade mari, judicios apreciate, cu fundamentarea mul
tilaterală a obiectivelor şi a opţiunilor.
Consideraţiile de mai sus ne duc la concluzia că numă
rul populaţiei totale în condiţiile ţării noastre trebuie să
aibă statutul unei variabile exogene, să fie considerat
ca un dat; în schimb, populaţia activă trebuie interpretată
ca variabilă endogenă, atribuindu-i-se acest statut în
cadrul modelelor creşterii economice. Din această formu
lare se mai desprind două concluzii care ar trebui sa reţină
atenţia sub raport teoretic şi practic. Nu economia naţio
nală este aceea care se adaptează mecanic, în condiţiile
noastre, la o populaţie dată, ci prin intermediul populaţiei
active populat,ia totală este în permanenţă influenţată în
vederea adaptării ei la o structură modernă a societăţii
şi a economiei naţionale, la cerinţele ridicării nivelului
de trai în spiritul umanismului socialist. în al doilea
rînd, acest raport trebuie interpretat ca proporţie şi, ca
atare, influenţat — prin măsuri complexe şi de durată
— în direcţia unei proporţii optime între populaţie şi
economie, între ritmul creşterii economice şi ritmul creşlerii demografice, între structura economiei naţionale si
structura populaţiei. Studiul şi rezolvarea acestor pro
bleme, a căror importanţă nu are nevoie, credem, să mai
fie subliniată, ar trebui să fie organic integrate în teoria
V.TREBICI
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societăţii socialiste multilateral dezvoltate, în teoria fac.
terilor intensivi ai creşterii economice.
Dezvoltarea economică şi evoluţia populaţiei din ulti
mele două decenii relevă afirmarea unor tendinţe semnifi
cative, pozitive în raportul dintre populaţie şi economie.
1. FACTORUL DEMOGRAFIC ÎN CREŞTEREA ECONOMICĂ
DIN PERIOADA 1950-1969

Raportul dintre factorul economic şi cel demografie
are particularităţi în funcţie de perioadele concrete ale dez
voltării economiei naţionale. Imaginea cea mai generală
este cea oferită de datele din tabelul 102.
Tabel nr. 102
dinamica unor indicatori economici ş i demografici

ÎN PERIOADA 1950—1969 (în %)
k
fr
»
O
à»
z

1

0

1
'
1
•
1
3
4
5

Indicatori

1950

1955

1960

1965

1969

i

Populaţia t o t a l ă
Populaţia activă
(ocupată),
din care:
— în sectorul
secundar *
Numărul salaria
ţilor
Venitul naţional
Venitul naţional pe
locuitor

Ritmai
mtdiu
anual
19501969

100

106,2 112,8 116,7 122,7

i,i

100

112

114

116

118

0,9

100

137

161

208

244

4,8

100
100

139
192

153
268

203
413

234
561

4.6
9,5

100

181

238

351

457

8,3

* Industrie fi construcţii.

Trebuie relevat, în primul rînd, faptul că ritmul de
creştere a venitului naţional este de peste 9 ori mai înalt
decît cel de creştere a populaţiei în decursul întregii pe
rioade 1950—1969. Ritmurile rapide de creştere, atît de
caracteristice ţării noastre, dezvăluie în modul cel mai
elocvent dinamismul economiei şi premisele ce se creează
pentru continua sporire a nivelului de trai.
Un ritm de creştere a venitului naţional de citeva
ori mai mare decît cel de creştere a populaţiei, in condi300
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ţiile unei proporţii judicioase între fondul de consum şi
fondul de acumulare, asigură un raport armonios între
creşterea economiei şi a bunăstării populaţiei. în ultimă
analiză, şi pe planul corelaţiei populaţie-economie se
vădeşte necesitatea unei rate ridicate a acumulării pentru
ca aceasta să-şi poată îndeplini dubla funcţie în creşterea
economică şi a nivelului de trai.
Ritmul de creştere a populaţiei active (ocupate) în
aceeaşi perioadă este cu puţin mai mic decît ritmul de
creştere a populaţiei totale, ceea ce se datoreşte mai puţin
factorilor demografici, cît mai ales scăderii indicilor de
activitate la grupele marginale, aşa cum s-a evidenţiat
cînd s-a analizat populaţia activă şi evoluţia sa între re
censămintele din 1956 şi 1966. După părerea noastră
această scădere pentru grupele tinere are un caracter de
tendinţă de lungă durată, legată de caracteristicile socie
tăţii moderne. Integrarea pe scară tot mai largă a tinere
tului în învăţămînt, însoţită de prelungirea duratei de
şcolarizare, explică scăderea indicilor de activitate la
grupele tinere. Cît priveşte scăderea indicilor de activiG rafic nr. 21
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tate la grupele vîrstnice, aceasta se explică prin faptul că
persoanele ajunse la limita legală de încetare a activităţii
se pensionează, ieşind din viaţa economică activă.
Dezvoltarea în perspectivă a economiei noastre reclamă
asigurarea resurselor de muncă necesare, o utilizare cit
mai raţională a acestora. Tocmai de aceea P.C.R. a consi
derat stabilirea balanţei forţei de muncă pe perioada cin
cinalului 1971—1975 şi programul de perfecţionare a ca
drelor pentru deceniul 1971—1980 ca părţi componente
ale programului de dezvoltare economica şi socială a ţă
rii noastre.
Investigarea şi mobilizarea rezervelor de forţă de muncă
au o însemnătate deosebită. Credem că generalizarea
învăţămîntului de la vîrsta de 6 ani asigură, exprimîndu-ne
în termenii demografiei potenţiale, o resursă de milioane
om-ani care vor putea fi investiţi în populaţia activă.
De asemenea scăderea mortalităţii infantile pînă la nive
lurile pe care le au astăzi ţări ca Olanda şi Suedia va con
tribui la sporirea potenţialului de viaţă al populaţiei tinere
şi deci al populaţiei active. Pe de altă parte, creşterea
sistematică a speranţei de viaţă la naştere — nu mai reve
nim asupra progreselor spectaculoase din acest domeniu
înregistrate de ţara noastră — va crea, după părerea noas
tră, posibilitatea obiectivă a deplasării limitei legale de
încetare a activităţii cu 3—4 ani*.
Ar putea părea paradoxală această preocupare a noas
tră atît de stăruitoare pentru identificarea rezervelor de
muncă, cu atît mai mult cu cît în activitatea economică
viitoare se pune tot mai mult accent pe factorii intensivi,
în primul rînd pe sporirea productivităţii muncii, pe efec
tul progresului tehnic de tipul „progresului care economi
seşte munca“ . Dar nu trebuie uitat că în ţara noastră pro
porţia populaţiei active din agricultură este şi se va mai
menţine încă ridicată şi, deşi schimbarea energică a struc
turilor este o necesitate obiectivă, procesul va fi de durată,
ceea ce reclamă un număr important de forţă de muncă.
De aceea creşterea dimensiunilor producţiei sociale şi ale
* Kxistâ asla/.i ţari dezvoltata în care vîrsta de pensionare
este de 65 de ani si chiar 67 de ani, euin este cazul Suediei, care
are actualmente cca mai ridicată speranţă dc viaţa la naştere.
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economiei naţionale vor putea fi mai bine asigurate dacă,
pe lingă mobilizarea factorilor intensivi, se apelează şi
la cei extensivi. Bineînţeles, problema aceasta cere inves
tigaţii suplimentare şi elaborarea unor balanţe riguros
ştiinţifice ale resurselor de muncă pe ramuri şi subramuri
din punct de vedere teritorial cu indicarea fluxurilor res
pective, ca şi a balanţelor folosirii timpului de muncă,
precum şi alte studii.
Continuînd analiza interconexiunii dintre factorii demo
grafici şi cei economici care reies din tabelul de mai sus,
trebuie subliniată creşterea rapidă a populaţiei ocupate în
sectorul secundar, rezultat nemijlocit al industrializării
ţării promovate de partid. Semnificativ este faptul că
numărul salariaţilor* a crescut aproximativ în acelaşi
timp cu populaţia ocupată în acest sector.
La acest nivel de maximă generalitate şi cuprindere
a mărimilor la nivel macroeconomic, deosebit de pregnant
apar cifrele ultimului cincinal, etapa cea mai rodnică a
edificării socialismului în patria noastră, subliniind ra
portul dintre indicatorii economici şi cei demografici.

Tabol nr. P'3
DINAMICA UNOR INDICATORI ECONOMICI ŞI DEMOGRAFICI
ÎN CINCINALUL 1966-1970

Nr

crt.
1
2
3

4
5

(In %)

Indicatori

1966

1970

Populaţia t o t a l ă
Populaţia activă (ocupată),
din care:
— în sectorul secundar
Numărul salariaţilor
Venitul naţional
Venitul naţional pe locuitor

100

]0t>,7

loo

102

100

117
119
14ñ
13C

loo

100
100

Ritmai
mediu anual
1966—1970
l
1
u
0,5 '
3.«
3.5

u

'

:
;i

* Numărul salariaţilor cuprinde salariaţii <lin set turul
stat din toate ramurile economiei naţionale, meseiieşii din
raţia meşteşugărească ţi meseriaşii din cooperat iţele agricole d<
producţie. Ponderea lor în populaţia ocupată este aproximam
aceeaşi cu proporţia populaţiei ocupate în iectoarcle neagricol*
în populaţia ocupată totală.
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Şi în decursul cincinalului, ritmul de creştere a veni
tului naţional a fost de şase ori mai mare ca ritmul de
creştere a populaţiei totale. Cu tot efectul negativ al cala
mităţilor care au încercat ţara noastră în 1970, realizările
obţinute sînt remarcabile, atestînd dinamismul econo
miei noastre. Se poate aprecia că nu a existat domeniu sau
sector de activitate economică, socială sau cultural-educativă care să nu fi înregistrat în acest cincinal transfor
mări înnoitoare, unde să nu se fi făcut simţite noi acumulări
cantitative si calitative. Ca urmare a continuării dezvol
tării industriale şi a afirmării rolului hotărîtor al industriei
în progresul economic-social al ţării, producţia industrială
globală a crescut într-un ritm mediu anual de circa 12%.
Acest ritm se află la nivelul celor mai înalte ritmuri atinse
pe plan mondial. Numărul salariaţilor la sfîrşitul cinci
nalului a ajuns la 5 100 000 de persoane, cu un spor faţă
de anul 1965 de 800 000 de salariaţi, iar ponderea lor se
cifrează la 54% în populaţia ocupată faţă de 46% în 1965.
Noi elemente de apreciere a semnificaţiei interinfluen*
ţării indicatorilor economici şi demografici ne oferă datele
tabelului următor:
Tabel nr. 104

DINAMICA POPULAŢIEI ŞI A FONDURILOR FIXE DIN SFERA PRODUCŢIEI
MATERIALE ŞI A UNOR INDICATORI MEDII ÎN PERIOADA 1950-1969 ţtn %)
Ritmul
4N
»
mediu
O
anual
Indie»tort
1950 1955 I960 1965 1969
t*
1950—
2
1969
•

1 Populaţi» ocup&ti tn pro*
ducţi» materiali (Pm)
100
2 Fondări fixe produotlve (F) 100
3 ProduotiriUte» muncii tooitle (V ; Pm|
100
4 tncestrare» tehnici a mun
100
ci» (F :Pm)
5 Randamentul fondurilor
fixe (Yî F)
100
6 Proporţia populaţiei ocupate
în Motorul eeoundar taţi de
total <%)
2
7 Raportul de dependenţi
(populaţia de 0-14 ani ţi
60 de ani fi peete la popu
laţia de 15—69 de ani)
• 1956.
• • 1966.
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112
137

112
179

11
263

116
396

0,6
7.6

172

239

371

498

8,8

123

160

236

352

6.8

140

150

157

142

1.9

17,4
598*

20,0

25,5
621**

4,8

29,2
G43

«
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Populaţia ocupată în sfera producţiei materiale a cres
cut cu un ritm ceva mai scăzut decît totalul populaţiei ocu
pate; în mod corespunzător numărul populaţiei din sfera
neproductivă a crescut mai rapid, ceea ce este explicabil
dacă avem în vedere că industria modernă absoarbe rela
tiv mai puţină forţă de muncă faţă de tehnica anterioară.
Remarcabilă este creşterea înzestrării tehnice a muncii
(F: Pm), cu un ritm mediu anual de 6,8%, ceea ce exprimă
eforturile pe linia investiţiilor şi a introducerii progre
sului tehnic. Reţine atenţia creşterea raportului de depen
denţă: sarcina ce revine populaţiei active a crescut.
in aprecierea eficienţei economice, de cea mai mare
importanţă este dinamica productivităţii muncii şi a ran
damentului fondurilor fixe productive: în timp ce prima
(V: Pm) a crescut de aproape cinci ori (ritm mediu anual de
8,8%), randamentul fondurilor fixe productive (V: F) a
crescut în aceeaşi perioadă de 1,4 ori (ritm mediu anual
de 1,9%). Randamentul fondurilor fixe, după o perioadă
de creştere, a înregistrat o uşoară scădere, atrăgînd aten
ţia asupra unor manifestări de diminuare a eficienţei uti
lizării acestor fonduri. Această tendinţă este explicabilă
dacă avem în vedere volumul mare al investiţiilor care
se află în curs de realizare, precum şi situaţia unor capa
cităţi de producţie care abia s-au pus în funcţiune.
A crescut eficienţa muncii vii şi a productivităţii
muncii. Trebuie menţionat ca o trăsătură caracteristică
a proceselor ce au loc în economia românească că la creş
terea productivităţii muncii sociale o contribuţie impor
tanţă au avut schimbările de structură, provocate de tre
cerile populaţiei active din sectorul primar în sectorul
secundar: în douăzeci de ani, ponderea populaţiei din acest
sector este ceva mai mare decît dublă (de la 14,2% în
1950 la 29,2% în 1969).
După unele estimaţii, înzestrarea tehnică a muncii
din industrie este de 5—6 ori mai mare faţă de agricul
tură.
Productivitatea muncii sociale a crescut atit in indus
trie, cît şi în agricultură, cu deosebire că în prima ritmul
de creştere a fost de două ori mai înalt.
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Ritmul mediu de creştere a produsului net creat în
industrie între 1950 si 1969 a fost de patru ori mai mare
faţă de cel din agricultură, ceea ce îşi găseşte expresia,
printre altele, în faptul că ponderea industriei în crearea
venitului naţional a crescut de la 44% în 1950 la 60% în
1970.
Creşterea productivităţii muncii pe întreaga economie
şi pe ramurile ei, îmbunătăţirea utilizării fondurilor fixe
şi eficienţa acumulării reprezintă factori de cea mai mare
importanţă pentru dezvoltarea continuă a economiei
noastre. La plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1970,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu a subliniat: „Creşterea efi
cienţei economice, asigurarea unei calităţi superioare a
produselor, sporirea productivităţii muncii sînt, pînă la
urmă, problemele esenţiale ale economiei, de buna lor
soluţionare depinzînd însăşi dezvoltarea cu succes a socie
tăţii noastre socialiste în viitor“ 165.
De aceea analiza trebuie să stăruie asupra semnificaţiei
valorilor coeficientului fondurilor fixe şi a evoluţiei aces
tuia în vederea identificării factorilor care determină
această evoluţie pe economia naţională şi pe ramurile ei.
în perioada 1950— 1970, pe întreaga economie naţio
nală coeficientul fondurilor fixe a avut următoarele valori:
1950.................
1055................. .............
1065................. .............
1966................. .............

O0
2,1
1.06
1,97

19G7................. .............
1968 .............
1969................. .............
1970................. .............

2,0«
2,17
2,22

în acelaşi timp, coeficientul marginal al fondurilor
fixe (A F : AV) a crescut şi el, avînd următoarele valori
pentru întreaga economie naţională în anii 1966—1970:
2,15
1968................................
1966................................
1967................................
2,66
1969................................
1970................................
3,35

3,03

Anul 1970 arată un început de scădere a coeficientului
fondurilor fixe, ceea ce poate marca instalarea unei ten
dinţe de ridicare a eficienţei utilizării acestor fonduri.
H* Nicolae

v Cuvîntari* la închiderra lucrărilor
planarei C.C. al P.C .B . din 1G ducernbrii* 1070“ , Kditura politica,
Bucuroşii, 1070, p. 5.
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Creşterea în unele perioade a coeficientului fondurilor
fixe în economia noastră naţională şi-ar găsi o primă expli
caţie în volumul mare, în permanentă creştere, al inves
tiţiilor, care, materializate în obiective economice, res
pectiv in fonduri fixe productive, nu pot da încă un efect
economic imediat. Numai în ultimul cincinal au fost date
în exploatare circa 1 500 de capacităţi şi de obiective indus
triale principale. Desigur, fondurile fixe productive nu
lucrează chiar din momentul dării lor în exploatare cu
parametrii proiectaţi. De asemenea, o importanţă deose)ită are şi structura fondurilor fixe: creşterea greutăţii
specifice a utilajelor şi a maşinilor, de pildă, permite o
accelerare a creşterii eficienţei folosirii lor, a randamen
tului lor.
0 cauză care contribuie la creşterea coeficientului fon
durilor pe întreaga economie este situaţia din agricultură,
unde considerabilele investiţii care s-au făcut din fondurile
centralizate ale statului nu au fost însoţite de o creştere
corespunzătoare a producţiei şi deci a eficienţei econo
mice. La consfătuirea pe ţară a lucrătorilor din întreprin
derile agricole de stat din februarie 1971, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu a arătat: „ în timp ce în anii 1966—1970 fon
durile fixe ale întreprinderilor agricole de stat au crescut
cu circa 70%, producţia a sporit numai cu 24,5%. În
aceeaşi perioadă au crescut mult cheltuielile materiale
pentru realizarea producţiei, ceea ce a diminuat posibi
lităţile de creştere a venitului naţional, micşorînd efici
enţa economică a activităţii unităţilor agricole de stat“ 166.
Conducerea de partid şi de stat acordă o atenţie deose
bită problemei ridicării eficienţei folosirii fondurilor
fixe, această parte importantă a avuţiei naţionale. In
acest context se înscriu măsurile pentru perfecţionarea
continuă a conducerii şi planificării economiei naţionale,
dezvoltarea cercetării ştiinţifice, a organizării industriei
1,4
Nicolae Ceauşescu. „C uvîntare la consfătuirea lucrătorilor
(lin întreprinderile agrieolo de stat din februarie 1971", Editura
politică, Bucureşti, 1971, p. 13.
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şi agriculturii, pentru reducerea consumurilor materiale,
îmbunătăţirea cointeresării materiale şi numeroase alte
măsuri. Introducerea progresului tehnic, folosirea din plin
a capacităţilor de producţie, aplicarea de tehnologii noi
de înaltă productivitate, perfecţionarea pregătirii profe
sionale a tuturor salariaţilor vor avea ca rezultat atît
creşterea in continuare a productivităţii muncii, cît şi a
randamentului fondurilor fixe.

2. IN V E S TIŢII DEMOGRAFICE SI IN V E S T IŢ II ECONOMICE

Din analiza numărului şi a structurii populaţiei, a
evoluţiei principalelor fenomene demografice din ţara
noastră se desprind două trăsături care au contingenţă
cu raportul dintre investiţiile economice şi cele demogra
fice: redresarea natalităţii, începută din 1967, şi manifes
tarea unor tendinţe de îmbătrînire demografică a popula
ţiei totale. La acestea se mai adaugă schimbarea rapidă
a structurii populaţiei active (ocupate) pe ramurile eco
nomiei naţionale şi pe cele trei sectoare, ceea ce are impli
caţii directe asupra mărimii investiţiilor economice şi a
raportului dintre investiţiile demografice şi cele econo
mice.
Să vedem mai întîi cum a evoluat pe sectoare popula
ţia activă (ocupată) între 1950 şi 1969.
Tabel nr. 10.'i

DINAMICA POPULAŢIEI ACTIVE (OCUPATE) ÎN PERIOADA 1950-196»
1951—1955 1956-1960 1961-1965 1966- 1969
(1950-100) (1955-100) (1960-100) (1965« 100)
PopnUţis oeopfcU. total
diu fire:
- îo prima*
—Io ft*euodar
—în terţiar
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111,8
104,9
136,9
125,3

101,9
»5,7
117,6
113,9
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101,5

102,2

87.9
129,4
124,7

92,3
117,0
112.6

1951-1969
(1960*100.
118,1
81,4
249,7
?00,5

1
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Cele mai mari creşteri ale populaţiei ocupate totale şi
ale populaţiei ocupate în secundar şi terţiar se înregis
trează în primul cincinal; cea mai puternică scădere a
populaţiei din sectorul primar revine perioadei 1961—1965,
ceea ce este explicabil dacă avem în vedere că încheierea
cooperativizării agriculturii a avut loc în 1962. Cel mai
mare spor mediu anual l-a înregistrat populaţia ocupată
totală în perioada 1951— 1955, şi anume aproximativ
200 000 de persoane anual; cel mai mare spor al populaţiei
din sectorul secundar a avut loc în perioada 1961—1965;
concomitent s-a produs şi cea mai mare reducere a popu
laţiei active din sectorul primar: 150 000 de persoane în
medie anual.
Sub raportul eficienţei utilizării forţei de muncă, al
Înzestrării tehnice a muncii şi deci al asigurării condiţiilor
pentru creşterea productivităţii muncii, are o importanţă
deosebită costul unui loc de muncă, problemă a cărei însem
nătate sporeşte o dată cu intensificarea trecerilor din sec
torul primar în celelalte sectoare. Considerînd că in indus
trie fondurile fixe productive pe lucrător reprezintă aproxi
mativ 120 000 de lei, fiind de şase ori mai mari faţă
de agricultură, trecerea unui număr de aproximativ
390 000 de persoane din agricultură în industrie în
perioada 1966— 1970 potrivit acestui calcul costă circa
45 de miliarde de lei pentru crearea locurilor de muncă
respective. în general, costul unui loc de muncă în con
diţiile progresului tehnic contemporan creşte continuu,
în industrie, de pildă, faţă de media anilor 1951—1955,
pentru crearea unui loc de muncă a fost necesar un spor
de fonduri fixe cu 63% mai mult între 1961 şi 1965 şi cu
300% în perioada 1966— 1970. Creşterea este extraordinar
de rapidă şi atrage atenţia asupra faptului că societatea
noastră socialistă face mari eforturi în această direcţie,
ceea ce impune folosirea cu maximum de eficienţă a acumu
lărilor şi a fondurilor fixe create. Se poate estima, în condi
ţiile presupuse de mai sus, că crearea locurilor de muncă
pentru cele 1 000 000 de persoane care urmează să fie atrase
suplimentar în acest cincinal ar costa circa 120 de miliarde
lei. Importanţa continuă care s-a acordat industrializării
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şi modernizării ramurilor economiei naţionale în cele patru
cincinale este demonstrata şi de structura investiţiilor pe
sectoare de activitate.
Tabel nr. 100
STRUCTURA INVESTIŢIILOR PE SECTOARELE PRIMAR,
SECUNDAR ŞI TERŢIAR
(midi« anuală; milioane de lei)
%

Sectoare

1951—
1955

6'
70

Total
Primar
Secundar
Terţiar

11342
1198
7 079
3 067

100,0
10,6
62,4
27,0

19561960

%

16 869 100,0
2 692 16,0
9 411 55,7
4 766 28,3

19611965

O
*
/O

19661969

01/«

34 520
5 358
19 718
9 444

100,0
15,5
57,1
27,4

44 901
5 963
26 800
12 136

100,0
13,8
59,7
27,0

în întreaga perioadă analizată, sectorului primar i-au
revenit aproximativ 14%; sectorul secundar deţine pon
derea cea mai mare a investiţiilor, aici fiind create cele mai
multe locuri de muncă şi, evident, utilate la un nivel teh
nic tot mai înalt. Un interes crescînd a fost acordat secto
rului terţiar, în care a sporit numărul locurilor de muncă.
Ar fi util ca datele statistice să ofere posibilitatea unei
analize mai detaliate a sectorului terţiar, care să permită
determinarea tendinţelor din interiorul acestui sector, cum
ar fi transporturile şi alte ramuri, cunoscute prin capaci
tatea mai mare de absorbţie a forţei de muncă din agricul
tură.
Desigur, determinarea investiţiilor demografice nece
sare nu se poate face decît cu multă aproximaţie. Acestea
vizează, pe de o parte, sporul populaţiei ca urmare a exce
dentului natural, implicînd atît investiţiile demografice
ca atare, cît şi întreaga problemă a „costului formării unui
om“ , iar pe de altă parte efectul schimbării structurii pe
vîrste, adică al îmbătrînirii sau al întineririi demografice
a populaţiei, ceea ce influenţează mecanismul redistribuirii
venitului naţional şi mărimea sarcinii pe care o are de
suportat populaţia activă.
După unele calcule operaţionale, investiţia demografică
în ce priveşte sporul populaţiei este aproximativ egală
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cuprodusul dintre ritmul de creşterea populaţiei şi coefi
cientul fondurilor fixe. Dacă, de pildă, o populaţie creşte eu
1% anual, coeficientul fondurilor fiind presupus egal cu
4, înseamnă că pentru a susţine această creştere demogra
fică din venitul naţional trebuie alocate 4% în condiţiile
¡aceleiaşi înzestrări tehnice a muncii, adică aceleiaşi pro
ductivităţi a muncii. Pentru ţara noastră, situaţia ar fi
¡următoarea: ritmul de creştere a populaţiei în perioada
1950—1969 fiind de 1,1%, iar coeficientul marginal al
fondurilor de circa 3, partea din venitul naţional alocată
[creşterii demografice ar fi de 3,3%, ceea ce ar reprezenta
aproape 7 miliarde de lei anual, sau 13% din investiţiile
medii anuale din perioada amintită. Chiar la un ritm mediu
anual de creştere a populaţiei de 1,3% cît s-a înregistrat
intre 1965 şi 1969 şi un coeficient al fondurilor de circa
3,4, partea din venitul naţional care ar trebui afectată
creşterii demografice ar fi de aproximativ 4,4%, sau
aproape 9 miliarde de lei. In totalul investiţiilor, pon
derea investiţiei demografice ar rămîne aproximativ ace
eaşi: 12—13% (în 1971 volumul investiţiilor din fondurile
centralizate ale statului se cifrează la 75,8 miliarde de
lei).
Problema poate fi analizată şi dintr-un alt unghi de
vedere cu ajutorul comparaţiei dintre sporul investiţiilor
pe locuitor şi sporul mediu anual al populaţiei.
Tabel nr. 107
' jSPORUL MEDIU ANUAL AL POPULAŢIEI ŞI INVESTIŢIILE MEDII ANUALE
re LOCUITOR ÎNTRE 1951 ŞI 1969
Perioada

1961-1955
1956—1960
1961- 1965
1966-1969

(1951/1955-100)
Sporul mediu Investiţii medii
anual al popula* anuale pe locui spor mediu al
investiţii
ţiei
tor
populaţiei
202 800
217 000
125 000
240 000

G 700
îl 600
18 300
23 200

100,0
107,0

<>1,6
121,3
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100,0
142.0
273.0
346.0
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Devansarea sensibilă a sporului mediu al populaţiei
de către investiţiile pe locuitor în condiţiile unui ritm
modest de creştere a populaţiei este o indicaţie că majori
tatea covîrşitoare a investiţiilor sînt investiţii economice.
Mărimea investiţiilor demografice determinate de îmbătrînirea demografică este mai dificil de determinat. în
schimb, există posibilitatea de a se estima partea din
volumul venitului naţional care se pierde ca urmare a
îmbătrînirii demografice sau care se eîştigă în urina înti
neririi demografice a unei populaţii. De structura popula
ţiei pe sexe şi vîrste depind experienţa, energia şi nivelul
de instruire al populaţiei ocupate167.
Există o încercare de calcul168 al venitului naţional
produs în funcţie de vîrstă, care ar putea servi ca sugestie
pentru elaborarea unor studii în acest sens. Ideea de bază
este aceea că venitul naţional şi consumul trebuie prezen
tate în corelaţie cu structura pe vîrste. în acest scop se
folosesc datele privind venitul naţional, fondul de consum
şi durata medie a vieţii active. După B. Urlanis, in eco
nomia U.R.S.S. situaţia ar fi fost în 1968 următoarea:
— venitul naţional ...............................243 de miliarde do ruble
— numărul lucrătorilor din
producţia m aterială.............................. 80 000 000 de persoane
— productivitatea totală =
243 de miliarde
■

■ ■■

■ . 1 1■ * * .............................3 000 de ruble anual

80 de milioane
— durata medie a vieţii active
(39 de ani, din care se scad 3 ani pentru
şcoală după împlinirea vîrstei de mun
că şi anii de pensionare înainte de li
mită)
................................................
36 de ani
— total venit naţional creat pe o singură
persoană în decursul v ie ţii sale active la
nivelul productivităţii muncii din 1968:
(36 X 3 000)
.................................. 108 000 de ruble.

167 Edward F. Denison. „W hy Growth Jtates Diîfer?“ , Nrookingâ institution, Washington, 1968, arată că creşterea economic*1
depinde de o serie de factori, printre care populaţia ocupat .
durata muncii, repartizarea populaţiei pe sexe şi vîrste şi ruveiu
de instruire.
. «•
m * B. Vr lânii». .,Despre problemele demografiei economic-»
în vVoprosl ekonomiki", H60, nr. 5.
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Potrivit acestui calcul, venitul naţional obţinut se
repartizează pe diferite perioade ale vieţii, comparativ cu
consumul, după cum urmează:
T a b e l nr. 108

CALCULUL VENITULUI NAŢIONAL CREAT ÎN U.R.S.S. ÎN 1968
ÎS FUNCŢIE DE VÎRSTĂ
Grapa de Durata
Întregii
vlnti
perioade
(Mi)
(»ni)
0-15
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60ani fi
peste
ToUl

Consumul
(mii ruble)
pe Inpe an treaga
perioadă

Valoa
Durata rea nou
vieţii creată
aotive pe an
(ani)

Valoa
rea nou Soldul Soldul
creată pe pe cumulat
în toată rioade
perioada
mii de ruble

16
4
10
10

10
10

0,4
0,5
0,7
0,7
0,6
0,5

6,4
2,0
7,0
7,0
6,0
5,0

0
2
8
9
9
7

2,0
3,3
3,9
3,0
2,0

4,0
26,4
35,1
27,0
14,0

19

0,4

7,6

1

1,5

1,5

41,0

36

—

—

108,0

- 6,4
+ 2,0
+19,4
+28,1
+21,0
+ 9,0

- 6,4
- 4,4
+15,0
+43,1
+64,1
+73,1

- 6,1 1 +67,0
+67,0

—

Se calculează astfel cît venit naţional creează o per
soană din sfera producţiei materiale în decursul v ie ţii sale
active şi cît consumă în decursul acestei perioade. De la
calculul pe o persoană se trece la întreaga populaţie ocupată
în producţia materială şi se stabileşte cît produce şi cît
consumă efectivul fiecărei vîrste.
Din tabel se reţine că valoarea consumului variază în
funcţie de vîrstă: de la 0,4 la 0,7, cu un indice de 175%.
Acelaşi raport s-ar putea stabili şi pe baza variaţiei sa
lariilor medii pe vîrste169.
Dacă am folosi „scara“ din exemplul de mai sus şi
am aplica metoda la datele noastre, am putea urmări
influenţa schimbării structurii populaţiei pe vîrste asupra
>MIdcea ne-a fosl sugerată de dalele cuprinse în tabelele A - lt
!• A-17 publicate in m aterialul „Am erican Science Manpower
A Report of tho National Register of Scientifie and Technit#l I’ersonnel“ , Kd. National Science Foundation, W ashington
“ •t., 1967.
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producţiei venitului naţional. Se consideră ipotetic că
volumul venitului naţional pe o personaă din sfera pro
ducţiei materiale ar fi de 23 000 de lei si durata medie a
vieţii active („speranţa de viaţă activă la naştere“ ) de circa
40 de ani (de fapt 42, din care scădem 2 ani). In decursul
vieţii sale active, o persoană din producţia materială ar
produce
23 000 X 40 = 920 000 de lei.
Pe vîrste, după „scara“ folosită de Urlanis, aceasta
înseamnă cu aproximaţie:
Tabel nr. 109
REPARTIŢIA VENITULUI NAŢIONAL PE VÎRSTE
Durata ▼ ieţii
active (ani)

Grupa de Ţintă

0-15
1G—19
20-29
30-39
40-49
50- 59
GO şi peste

„Scara"

Valoarea nou
creaţi pe an

Valoarea nou
creaţi pe toată
perioada

0
9
9
9
9
O

1,00
1,05
1,95
1,50
1,0U
0,75

40

—

2

Total

15 640
25 760
30 871
23 600
15 640
12 840

—

31 280
231 840
277 840
213 440
140 760
24 840
920 000

t

Calculul este, desigur, global; ar putea fi detaliat pe
ramurile sferei producţiei materiale, după nivel de califi
care, după mărimea stocului de învăţămînt etc. Dar, chiar
şi în aceste condiţii generale, această metodă poate fi utilă
pentru determinarea efectelor îmbătrînirii sau întineririi
populaţiei asupra producţiei de venit naţional.
Să considerăm convenţional că populaţia ocupată în
producţia materială ar fi de 9 000 000 de persoane şi s-o
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luăm în calcul ca un număr constant în două structuri:
una „tînără“ şi alta „îmbătrînită“ .
Tabel Nr. 110
CALCULUL VENITULUI NAŢIONAL CREAT DE O POPULAŢIE „TlSÂRÂ“ lN
COMPARAŢIE CU UNA „BĂTRÎNĂ“

Grupa de
vlreti

Tot al
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 ani şi peste

Structura po
pulaţiei (In %)
„tînir&"
100,0
10
25
30
20
10
5

Numărul populaţiei

Venitul naţional
creat de popu
laţie (milioane
de lei)

„bitrlnă“

„tinere“

„bitrlne"

100,0
5
20
25
25
15
10

9 000 000
900000
2 250000
2 700000
1800000
900000
450000

9000000 218 721 207696
450 000 14076 7038
1800000 58960 45368
2 250000 83352 69460
2250000 42 480 53100
1350000 1407$ 21174
900000
5 778 11556

„bitrt„tlnW ni"

Trecerea de la o populaţie „tînără“ Ia una „bătrînă“
înseamnă, în condiţiile calculului convenţional de mai
sus, un venit naţional cu circa 11 miliarde de lei mai puţin.
Desigur, acest proces generează si alte consecinţe decît
cele evaluate în producţia venitului naţional.
Ni se pare că un asemenea calcul ar fi necesar să sc efectu
eze sistematic şi pentru populaţia din ţara noastră, deoarece,
aşa cum am mai arătat, fenomenul de îmbătrînire demogra
fică începe să se facă simţit si va determina unele implicaţii
şi mai importante în viitor.Se înţelege că acest proces nu trebuieprivit în mod unilateral sau simplist. Este nevoiecacercetarca să investigheze un număr mare de aspecte care se
condiţionează reciproc, se întrepătrund şi sc determină.
De pildă, nu trebuie să se omită că acest proces se va
resimţi cu întîrziere asupra numărului şi structurii popu
laţiei active pe vîrste, pe profesiuni, din punct de vedere
teritorial etc., că introducerea progresului tehnic, perfec
ţionarea pregătirii tehnice şi profesionale, care a căpătat
deja caracter de lege în ţara noastră, mobilitatea profesio
nală etc. vor avea drept rezultat reducerea consecinţelor
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acestui proces, ducînd la sporirea productivităţii muncii.
Abordarea şi studierea raportului optim dintre inves
tiţiile demografice şi cele economice şi a consecinţelor socioeconomice si demografice pe care le determină justa
lui evaluare rămîn, aşa cum s-a arătat în expunerea la pro
iectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţio
narea Comisiei Naţionale de Demografie, una dintre >arcinile importante ale acestei comisii.

3. ACUMULARE ŞI NIVEL DE TRAI

Punerea faţă în faţă a celor două mărimi fundamentale
din punct de vedere economic şi demografic — populaţia
şi venitul naţional al societăţii — nu este decît o latură a
analizei corelaţiei demoeconomice, un prim pas în anali
zarea sensului ei. Pentru o caracterizare mai completă a
acestei corelaţii este necesară o cunoaştere multilaterală
a interdependenţelor dintre fenomenele social-economice şi cele demografice, care cunosc în zilele noastre o
complexitate tot mai mare.
S-a mai spus că populaţia apare într-o îndoită ipostază:
în calitate de consumatoare de bunuri şi de servicii şi in
cea de producătoare a acestor bunuri si servicii, cu alte
cuvinte ca populaţie totală şi ca populaţie activă sau forţă
de muncă. Venitul naţional se ordonează si el dihoto
mic: ca fond de consum şi ca fond de acumulare. în timp
ce primul se referă nemijlocit la întreaga populaţie pe li*
nia nivelului de trai, al doilea este destinat creşterii pro
ducţiei si alimentează reproducţia lărgită, înscriindu-se
ca premisă a creşterii nivelului de trai prin implicaţiile
sale directe; crearea de locuri de muncă, introducerea pro
gresului tehnic, ridicarea productivităţii muncii şi antre
narea tot mai amplă a resurselor de muncă în circuitul
economic. în acest fel, fondul de acumulare este direct
legat de populaţia activă.
în acest context trebuie examinată aici mărimea fon
dului de acumulare şi a fondului de consum şi proporţia
dintre ele, cu luarea în considerare a perspectivelor creş
terii economice şi a nivelului de trai al populaţiei.
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în condiţiile creşterii economice din ţara noastră, toate
eforturile converg în direcţia mobilizării factorilor in*
tensivi. in aceste împrejurări, o importanţă hotărîtoare
capătă creşterea eficienţei acumulării şi, în general, spo
rirea acumulărilor calitative în întreaga activitate econo
mică, aşa cum se subliniază statornic în documentele de
partid si de stat. Realizarea unei corelaţii cit mai judi
cioase între acumulare şi consum în condiţiile creşterii
susţinute a venitului naţional a constituit o problemă prin
cipală a creşterii economice în ţara noastră.
Lăsînd pentru moment la o parte forţa de munca, ni
velul ei de pregătire si de calificare, creşterea economică
este determinată de acumulare, de rata acumulării si de
eficienţa acesteia. In timp ce prima este limitată — pu
ţine sint ţările în care rata acumulării depăşeşte 30% din
venitul naţional — cea de-a doua, ca orice factor calita
tiv, este practic nelimitată.
In general, creşterea de tip extensiv presupune lărgirea
producţiei la acelaşi nivel tehnic, în timp ce creşterea in
tensivă (reproducţia intensivă) are drept trăsătură defi
nitorie sporirea eficienţei acumulării. La rîndul sau, creş
terea intensivă poate fi de gradul I şi II, în funcţie de tipul
de progres tehnic. Prima se caracterizează prin economia
de muncă vie, iar productivitatea muncii creşte mai în
cet decît înzestrarea tehnică a muncii; cea de-a doua se
caracterizează prin economia de munca materializată,
iar productivitatea muncii creşte mai rapid decît înzes
trarea tehnică a muncii, ceea ce presupune creşterea efi
cientei acumulării.
Creşterea venitului naţional depinde atît de rata acu
mulării, cît şi de eficienţa acesteia. Pentru a determina
creşterea venitului naţional se foloseşte coeficientul mar
ginal al acumulării:
K

=

J o : 1 o
I I “

I 0

*0
Io

Io

__

- * q! o
»0

I i

__
».<

-Iq
I 1 — I 0

__
*^1

a

sau “ t
r
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in care:
K
este coeficientul marginal al acumulării,
V0 şi Yx — volumul venitului naţional din două perioade,
A0
— acumularea din perioada de bază,
a

— rata acumulării =

r

— ritmul de creştere a venitului naţional:

T*0
V
*0
1
Această formulă, care reprezintă raportul dintre acu*
mulare şi sporul venitului naţional, ne arată cite procente
trebuie acumulate din venitul naţional pentru un procent
de creştere a venitului naţional, adică pentru creşterea
economică.
0 formulă transformată este aceea în care intervin in
vestiţiile:

în care: /0 reprezintă investiţiile din perioada de bază.
în ambele formule intervin sporul venitului naţional
(AV) si ritmul de creştere a acestuia. De aceea este nece
sar să examinăm în continuare factorii care determină
dinamica venitului naţional.
Pentru aceasta ne folosim de formula de mai jos:
vi
Vq

__
V fo

<^o + fl0* V
^ 0 *0

4-

o ex

'o

<*o

în care
V este venitul naţional,
F — fondurile fixe,

e — eficienţa netă a fondurilor
tul fondurilor,
. (Al

a — rata acumulării—ry— •
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Această formulă se mai poate scrie
7, ' i \ ' F«

Tx

/ L ..Ü
T j ' o‘ T 0

în care:

îv este

că a

productivitatea muncii

înzestrarea tehni-

muncii

de unde
e (eficienţa

V
fondurilor) = —

Expresia e poate fi transformată în coeficient al fon
durilor, relaţia fiind

Cu cît valoarea coeficientului marginal al acumulării
este mai mare, cu atît eficienţa acumulării este mai re
dusă; după cum, cu cît este mai mare coeficientul fondu
rilor, cu atît este mai redusă eficienţa acestora.
După unele calcule, coeficientul marginal al acumu
lării a avut în ţara noastră următoarele valori:
Perioada

1956—1959
1960-1965
1966-1970

C oefio ien tu l m arginal a l a c u m u lă riiIT*

3,36
2,78
3,32

în 1970 valoarea coeficientului marginal al acumulării
este estimată la 2,33, ceea ce vădeşte tendinţa de sporire
a eficienţei acumulării.
Mărimea acestui coeficient este determinată de un nu
măr mare de factori, de aceea o judecată pertinentă nu se
poate face deeît pc baza unei analize detaliate.1
0
7
170 C. Moisuc. „Sporirea eficien ţei acumulărilor, expresie a
reproducţiei lărgite in ten sive“ , în „P ro M n n e economice“ , 1970,
nr. 10.
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O comparaţie între ponderea acumulării în venitul
naţional şi volumul investiţiilor din fondurile statului ne
oferă posibilitatea să evidenţiem noi aspecte ale sporirii
eficienţei acumulării171.
•
■ Perioada

P on d erea acu m u lă rii In
v e n itu l n aţion al în %

V o lu m u l in v estiţiilo r dia
fo n d u rile eta tu lu i
(m ilia rd e d e lei)

1956— 1960

20

8 4 ,3

1960— 1965

25

1 7 2 , ti

1966— 1970

3 0 ,3

2 8 9 .7

Pentru noul cincinal (1971 —1975) în care am păşit,
ponderea acumulării în venitul naţional a fost stabilită
la 30%, iar volumul prevăzut al investiţiilor depăşeşte
volumul investiţiilor din ultimul.deceniu.
Nu mai este cazul să subliniem importanţa unei rate
înalte a acumulării pentru realizarea marilor obiective
social-economice care stau în faţa ţării noastre. De fapt,
această preocupare pentru creşterea ratei acumulării se
constată şi pe plan mondial.
Tabel nr. 111
RATA ACUMULĂRII ÎN UNELE ŢĂRI DEZVOLTATE (In %)
Ţări

1950

1989

I960

i
Austria
Belgia
Danemarca
Finlanda
Olanda
Norvegia
Suedia
R.F. a Germaniei
Franţa
Japonia
Italia
K.U.A.
România

1,1 .4/.

Olts'inu.

17
—

16
23
20
28
19
1»
16
24
—

19
17,6

22

24
19
31
O
«0 ")
**
17
cca. 20

21
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t

24
2f>
32
I
«

I

21
34
25

33

3Ù
lti
30

„Investiţiile — dinamizator al cre?»!'r"

nomioe", în „Problem** economice“ , 1971, nr. 2.
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Reflectînd preocuparea partidului şi a statului nostru
pentru asigurarea unui ritm rapid de creştere economică,
rata acumulării în ţara noastră a crescut de la 17,6 în 1950
la 30% în 1969, situîndu-se peste nivelul celor mai multe
ţări dezvoltate din lume, dar sub nivelul Norvegiei sau al
Japoniei. în vederea sporirii fondului de acumulare şi a
eficienţei acestuia, partidul şi statul nostru au luat un
întreg ansamblu de măsuri, cum sînt: îmbunătăţirea struc
turii materiale a produsului social, introducerea pro
gresului ştiinţific-tehnic şi modernizarea continuă a
economiei naţionale, schimbări calitative în structura in
dustriei, îmbunătăţirea calităţii resurselor energetice, atra
gerea de noi resurse în circuitul economic, reducerea con
sumurilor materiale şi de metal, reducerea ponderii chel
tuielilor pentru construcţii-montaj în totalul investiţiilor
productive, intensificarea ritmului de executare a inves
tiţiilor şi darea lor în folosinţă într-un termen cît mai
scurt, asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea fonduri
lor fixe cu randamente ridicate imediat după darea lor
in exploatare, orientarea în continuare a investiţiilor în
concordanţă cu necesităţile continuării în ritm susţinut
a industrializării socialiste, punîndu-se accent şi mai de
parte pe investiţiile de structură. Aplicarea fermă a aces
tor măsuri ca şi a altora, la toate nivelurile, în toate ra
murile economiei naţionale va avea ca rezultat creşterea
eficienţei acumulării şi asigurarea unei corelaţii optime
între fondul de consum şi fondul de acumulare, care să
armonizeze ţelurile imediate cu cele de perspectivă ale
societăţii.
în noua etapă a creşterii economice în care am păşit
înrepînd cu acest cincinal, sporirea productivităţii mun
cii, valorificarea cu maximum dc eficienţă a fondurilor
fixe create în cele două decenii (1951 — 1970) vor contribui
la accelerarea trecerii economiei noastre la tipul intensiv
de reproducţie.
După unele aprecieri, reproducţia din ţara noastră s-ar
putea caracteriza ca fiind de lip intermediar172. în iuotuenl u Gruifâ PăriUami, în „T eo rii şi modele ale ereşterii eoorom'<’e in 8ociali*mfc\ y>. 285.
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tul de faţă scade ponderea factorilor extensivi, crescînd,
In schimb, ponderea factorilor semiintensivi şi intensivi.
Pentru un calcul al efectului variaţiei fondurilor fixe
şi forţei de muncă asupra variaţiei producţiei venitului
naţional ar trebui să se determine elasticităţile care figurează în funcţia globală de producţie după formula

dv

v

l

dF

~ v /f

f

*

Aceasta, fiind o ecuaţie diferenţială cu variabile . *
rabile, poate fi prezentată mai departe:
dY

v

CdF

’ - v/f

T

) T

’

Rezolvarea ei este
lu V “ Sy / In F -j- Ina
IF

sau
V = a-FXv/F
A

*

In mod similar se determină elasticitatea produceri1
venitului naţional în funcţie de populaţia ocupată (forţa
de muncă), notată cu T.
Lipsa de date nu ne-a permis calculul unor asemenea
elasticităţi pentru întreaga perioadă 1950—1969. O încer
care de determinare aproximativă pentru perioada 1966—
1970 ne dă următoarele valori ale elasticităţii dintre veni
tul naţional şi fondurile fixe:
— economia naţională
— industrie
— agricultură

0,740
0,928
0,134

Eficienţa creşterii fondurilor fixe în raport cu variaţia
venitului naţional este de şapte ori mai mare în industrie
în raport cu agricultura. Venitul naţional creste într-o
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V.TREBICI

CREŞTEREA ECONOMICA

ŞI D E M O G R A FIC A

măsură mult mai însemnată pe seama forţei de muncă, de
fapt pe baza productivităţii muncii, în condiţiile scăderii
volumului ei total.
Una dintre laturile esenţiale ale edificării societăţii so
cialiste multilateral dezvoltate este ridicarea continuă a
nivelului de pregătire profesională a maselor de oameni ai
muncii. Tocmai de aceea, în analiza aspectelor demoeconomice,un element necesar îl constituie stocul de învăţămînt. Funcţia de producţie globală ar trebui să aibă ur
mătoarea formulă:

V= f[A, F* T» E*),
încare:
Feste stocul de învăţămînt şi y elasticitatea pro
ducţiei venitului naţional în funcţie de variaţia stocului
de învăţămînt.
Or, datele privind acest element sint sau insuficiente,
sau estimaţii foarte generale. Stocul total de învăţăm înt
pentru anul 1969 se estima la circa 145 000 000 de anioameni, o creştere de 15% faţă de 1966; stocul de în văţă
mînt superior a crescut cu 22%, cel de învăţămînt m e
diu cu 27%.
La 1 000 de persoane ocupate, numărul de salariaţi cu
studii superioare si medii în anii 1960, 1965 şi 1970 a fost
următorul:

- ni stu d ii s u p e r io a r e
- < u stu d ii m e d ii

1960

1965

1970

18
37

24
51

31
73

Este de presupus că o asemenea creştere a stocului de
învăţămînt a influenţat sensibil creşterea p rod u ctivităţii
muncii, ceea ce ar putea să se exprime în factorul „r e z i
dual“ . 0 îmbunătăţire a bazei informaţionale şi in acest
domeniu ar putea pune în lumină eficienţa acestui factor,
pentru care societatea noastră face cheltuieli consideraV.TREBICI
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bile. Evaluarea cît mai precisă a stocului de învăţămint
si a influenţei acestuia asupra producţiei devine cu atît
mai necesara,cu cît în ţara noastră perfecţionarea conti
nuă a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii a
căpătat caracter de lege, asociindu-se planurilor de per
spectivă a dezvoltării multilaterale a României socialiste.
Ridicarea generală a nivelului de pregătire tehnică şi pro
fesională a nivelului politic-ideologic, cultural şi ştiinţi
fic a întregului popor este una din condiţiile dezvoltării
cu succes a societăţii socialiste, ale trecerii mai departe
spre comunism.
O altă problemă căreia trebuie să i se acorde impor
tanţa cuvenită în contextul raportului populaţie econo
mie este relaţia dintre populaţia totală şi fondul de con
sum, ceea ce transferă problema în zona nivelului de
trai.
Cu toate eforturile de ridicare a ratei fondului de acu
mulare, nivelul de trai al populaţiei a sporit continuu.
După unele calcule de optimizare a corelaţiei dintre acu
mulare si consum, limita inferioară a ratei acumulării,
stabilită de Directivele Congresului al X-lea al P.C.R. la
28%, corespunde cerinţei de maximizare a totalului fondu
lui de consum pe 15 ani173. Mecanismul prin care rata acu
mulării şi fondul de acumulare influenţează creşterea fon
dului de consum are o funcţionare complexă; este limpede
insă că fondul de consum, în perspectivă, nu poate creşte
ferm şi sistematic decît pe baza unei rate înalte a acumu
lării, a creşterii rapide a eficienţei acumulării. în aceste
condiţii este importantă limita peste care nu poate trece
acumularea fără să prejudicieze nivelul de trai. După Em.
Dobrescu, această limită poate fi stabilită pornind de la
premisa că indicele fondului de consum trebuie să fie cel
puţin egal cu indicele populaţiei.
în ultimul cincinal, numărul populaţiei a crescut cu
7%, iar fondul de consum pe locuitor a sporit cu 27%, in*
173 Emilian Dobrescu. ..Probleme ale optimizării corelaţiei din
tre acumulare şi consum*4, în „Teorii şi metode al«- ereşle.rii **<oii'unice îri socialism4*, p. 25.
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dicele de 127% putînd fi considerat un indice sintetic al
nivelului de trai. în decursul acestui cincinal au fost apli'
cate o serie de măsuri de sporire sistematică a veniturilor
populaţiei provenite din retribuirea muncii, de majorare
şi de utilizare mai eficientă a fondurilor sociale de
j
consum.
Creşterea continuă a bunăstării populaţiei şi a nivelu
lui ei cultural, caracteristice întregii perioade de edificare
a socialismului in ţara noastră, este elocvent ilustrată de
realizările în acest domeniu în ultimul cincinal. Sa îm
bunătăţit sistematic repartiţia forţei de muncă pe ramuri
ale economiei naţionale prin creşterea continuă a număi
rului de salariaţi în industrie, transporturi, construcţii şi
alte ramuri ale economiei. în decursul ultimilor cinci ani,
salariul real al oamenilor muncii a înregistrat o creştere
tie 20%. Totodată a fost realizată majorarea generală a
salariilor, o atenţie deosebită acordîndu-se oamenilor
j
muncii cu salarii mai mici. Ca urmare o creşterii salariilor
nominale şi al sporirii numărului de salariaţi, populaţia
a realizat în 1970 venituri cu 50% mai mari decit în
1965.
Salariul mediu a crescut de la 1115 lei lunar în 1965
la 1 435 de lei în 1969, S-au produs schimbări calitative
ţ
în cererea de consum a populaţiei. Este semnificativ in
acest sens orientarea populaţiei spre cumpărarea de bu
nuri nealimentare şi îndeosebi spre bunuri de folosinţă
îndelungată, care contribuie la asigurarea unor condiţii
1 de viaţă şi de confort mai bune. Astfel, în ansamblul chel
tuielilor pe care le fac familiile, cresc mai rapid cele penj
tru achiziţionarea bunurilor de uz îndelungat. în decursul
cincinalului, populaţia a cumpărat I 126 OM de televi
zoare, 690 600 de frigidere, 508 300 de maşini de spălat
rufe, 1 440 700 de aparate de radio, 435 900 maşini de
gătit cu gaz.
O expresie a grijii partidului pentru bunăstarea popu
laţiei este volumul sporit al fondului de consum social
destinat finanţării dezvoltării reţelei invăţămîntului pu
blic şi de ocrotire a sănătăţii sau unor măsuri de îmbu
nătăţire a condiţiilor de muncă.
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FINANŢAREA ACŢIUNILOR social-culturale
STATULUI ÎN ANII 1965-1970 (In milioane lei)

de la bugetul

1965

1970

22 361,0
6 533,1
2 173,4
4 794,6
883,7
66,0
2 715,2
5 195,0

35 ?2ü
9 229
2 742
6 926
1 250
186
4 132
11 257

1

T ot ai
învăţăm înt
Cultură şi ştiinţă
Sănătate
Asistenţă socială şi pensii
Educaţie fizică şi sport
Ajutorul de stat pentru copii
Asigurări sociale de stat

A

iţ.>

In felul acesta, cheltuielile sociale pe o familie au cres
cut de la 3 643 lei în 1965 la 5 500 lei în 1970; pe locuitor,
aceasta creştere este de la 1 175 la 1 764 lei. Numărul pen
sionarilor a sporii cu 300 000 în 1970 faţă de 1965. Sumele
crescînde alocate ca ajutor de stat pentru copii şi ca pen
sii — nivelul pensiei peste limita de vîrstă a fost în 1970
cu 32% mai mare ca în 1961 — sînt caracteristice pentru
preocuparea de ridicare a bunăstării materiale şi socialculturale a poporului — ţelul suprem al politicii Partidului
Comunist Român. Un efort însemnat a făcut statul nos
tru in această perioadă pentru dezvoltarea construcţii
lor de locuinţe, asigurînd condiţii ca peste 2 000 00*) de
persoane, adică 10% din populaţia ţării, să se mute în
locuinţe noi. Apare astfel mai evident că opera de con
strucţie socialistă se materializează, în ultimă instanţă,
în îmbunătăţirea c o n t i n u a a vieţii poporului, se face sim
ţită în viaţa fiecărei fam ilii, a fiecărui cetăţean şi duce la
creşterea gradului de civilizaţie din patria noastră.
Toate aceste realizări ne îndreptăţesc concluzia că ele
au şi o semnificaţie demografică, oricare ar fi caracterul
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for de investiţii nemijlocit demografice sau ca elemente
(*are definesc politica demografică a statului nostru.

4. PERSPECTIVE ECONOMICE SI DEMOGRAFICE

Îndeplinirea cu succes a planului cincinal 1966—1970
a creat premise favorabile pentru trecerea la o etapă cali
tativ nouă de dezvoltare soc ial-economică. Xoul cincinal
în care am păşit cu încredere în acest an şi în care sărbă
torim şi semicentenarul partidului nostru, sub conduce
rea căruia am repurtat marile victorii, va permite econo
miei naţionale ridicarea pe o treaptă superioară, care s-o
apropie din ce în ce mai mult de ţările avansate economic.
Esenţial este faptul că şi în acest cincinal se continuă rit
mul înalt de creştere economică.
Realizările obţinute au permis ca prevederile noului
plan cincinal la principalii indicatori să fie superioare
sarcinilor înscrise în Directivele Congresului al X-Iea al
P.C.R. (Vezi p. 328.)
Fondul de acumulare va deţine circa 30% din venitul
naţional; volumul totala! investiţiilor, aşa cum am arătat,
se va ridica la circa 500 de miliarde de lei, din care 450—
470 de miliarde de lei din fondurile centralizate ale sta
tului. Ţinînd seama că ritmul proiectat al creşterii veni
tului naţional este de 10—11%, se poate estima coefi
cientul marginal al acumulării la 3% pentru întregul
cincinal.
O atenţie deosebită se acordă creşterii în continuare a
eficienţei economice si îmbunătăţirii laturilor calita
tive ale activităţii economice în vederea realizării unui
spor mai mare de venit naţional, ceea ce permite o dezvol
tare continuă a economiei naţionale şi ridicarea nivelului
de trai al populaţiei.
Rata înaltă a acumulării ş! volumul mare al investi
ţiilor, construirea unor obiective suplimentare în unele
ramuri permit crearea de noi locuri de muncă şi deci atra
gerea a încă 300 000 de persoane ca salariaţi, în afară de
cele 700 000 persoane prevăzute pentru cincinalul 1971 —
1975.
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Măsurile preconizate pentru mecanizarea integrală a
lucrărilor din agricultură vor duce în continuare la crea
rea unui disponibil de forţă de muncă care urmează să fie
folosit în sectoarele neagricole.

(în %)
Prevederi
Directive
ritm mediu aoua)

Producţia globală industriala
8,6 — 9.5
Producţia globală agricolă (cai-|
culată pe baza medici anuale]
pe o perioadă de o ani)
5,0 — 5,5
Productivitatea muncii pe un sala-]
riat în industrie
6,5 - 7,0
Reducerea cheltuielilor la 3 000 de
lei producţie-mariă în industria,
de stat în 1975 faţă de 1970i
(în %)
6
\ olumul comerţului exterior
7,0 — i.r
Investiţiile centralizate din fon-]
durile starului <pe perioada dr
! o ani) lin mild. lei)
420 — 435
Venitul naţional
7,7 -- 8,5
¡Creşterea numărului de salariaţi]
în economia naţionala (mii <foj
persoane)
400 — 500
[Fondul de salarii
5,4 — 6.2
Volumul desfacerilor de mărfuri!
cu amănuntul
5,4 - 6,2
IVolumu) serviciilor prestate
populaţiei
7,0 - 7,7
[Salariu] real
3,0 — 3,7
Veniturile reale ale ţărănimii pro-l
venite din producţia agricolă pe
o persoană activă
2,9 - 3,7

|

Prevederi plen
cinointi
ritm mediu nniiil

10

11

6,7—

7,5

— 13
9,2— 10,5

11

450 — 47»)
io

— n

700
6.5 — 7,5
6.5 — 6,5
8.5 — 9,5
3.5 — 3,7
4,0

În cadrul general al prevederilor de creştere economică
a ţării noastre, un loc important îl ocupă problemele le
gate de evoluţia fenomenelor demografice, întregul com
plex de măsuri menite să asigure dezvoltarea armonioasă
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a linerelor generaţii, întărirea fam iliei, înflorirea multi
laterală a personalităţii umane, în înfăptuirea măsurilor
de politică demografică a statului nostru, un rol deosebit
va juca Comisia Naţională de Demografie. Această comiî sie va efectua şi va coordona studiile privind evoluţia feI nomenelor şi proceselor demografice, precum şi influenţa
lor asupra dezvoltării economice şi sociale a ţării, va efec
tua unele studii referitoare la structura populaţiei — la
\
gruparea ei pe sexe, pe vîrste, pe domiciliu, pe ocupaţie
etc. — şi la schimbarea acestei structuri în perspectivă,
va analiza strînsa interdependenţă dintre structura demoi
grafică şi dezvoltarea echilibrată a economiei naţionale
in vederea aprofundării fenomenelor respective şi formu
lării de propuneri pentru realizarea politicii demografice
in ansamblul p oliticii economice şi sociale a statului
nostru.

Î

în aceste condiţii, cunoaşterea şi aplicarea de către
demografia economică a unor tehnici şi metode moderne
elaborate pe baze riguros ştiinţifice care să asigure prog
nozele şi calculele previzionale demografice capătă o deo
sebită importanţă.
O contribuţie rem arcabilă în privinţa metodologiei calculelor
de perspectivă şi a prognozelor demografice a adus 0,N.U, fi
instituţiile sale specializate (B .I.T ., F.A.O., UNESCO etc.) 174.
174 Dintre lucrările metodologice pe această ti-mă; O . A'-t*.
„Méthodes des projections démographiques par «exe et par Age".
Troisième Manuel în „Etudes démographiques'', nr. 25. New
York, 1957 (cuprinde şi tabele de mortalitate tipi; O.N-U. „tieneral Principles for National Programmes of Population. Projec
tions as Aid to Development Planning“ , în „Population Studies“ ,
nr, 38, New York, 1965 (cu o bibliografie detaliată); O.N.U.
„Les perspectives d'avenir d e là population mondiale, évaluées
en 1963. Projections de la population desgrandes régions du monde
jusqu’à l’an 2000 et la population de chaque pays jusqu’à
1980“ , New York, 1965; de asemenea, manualele metodologice
UNESCO,
F .A .O. Literatura noastră este săracă
pe această temă. Ponte fi citat studiul: V . T r e b i c i , 1 . M e a s w o v
ş.a. „Populaţia de perspectivă : metode do calcul“ , în „Studii şi
cercetări do calcul economic şi cibernetică economică“ . Nr. 2,
1967.

V.TREBICI

V L A D IM IR

T R E B IC l

Proiectările demografice ale populaţiei totale pe sexe şj p
vîrste se fac de obicei pe baza mai multor variante în ce priveşte
evoluţia probabilă a mortalităţii şi a fertilităţii. Calculul se referă
la două elemente: numărul supravieţuitorilor pe fiecare vtrstă în
fiecare an calendaristic, în care scop se poate folosi o tabelă de
mortalitate cu probabilităţile de supravieţuire, şi numărul născu
ţilor vii în perioada de perspectivă. Această ultimă problemă este
deosebit de dificilă, din cauza numărului mare de factori care
ac(ionează asupra fertilităţii populaţiei feminine şi evoluţiei ei.
Cît priveşte proiectarea populaţiei active, prima determinare
constă în „decuparea*’ populaţiei în virstu de muncă dintr-o pro
iectare generală a numărului şi a structurii populaţiei totale şi
în aplicarea indicilor de activitate pe sexe şi pe vîrste Ia această
populaţie. în faza imediat următoare se iau în considerare modi
ficările posibile ale indicilor de activitate, influenţa politicii
şcolare, a măsurilor de politică demografică şi a schimbărilor
economice, corectîndu-se prima estimaţie.

în ţara noastră, estimaţiile şi proiectările oficiale pri
vind populaţia totală pe sexe şi pe vîrste efectuate pe baza
acestei metodologii indică, eu toată rezerva impusa de
ipotezele adoptate, numărul probabil al populaţiei în anii
1980, 1990 şi 2000. în J980 numărul populaţiei ar putea fi
de 22 282 000 persoane, iar în 1990 de circa 23 000 000.
în anul 2000 numărul populaţiei va fi de aproximativ
25800000 persoane în următoarele ipoteze, pe care le con
siderăm medii: mortalitatea este cea dedusă din tabelelctip de mortalitate O.N.U., corespunzînd unei speranţe de
viaţă la naştere de 73,9 ani, iar fertilitatea adoptată în
calcul este cea înregistrată în ţara noastră in 1959 (fertili
tate generală şi fertilitate specifică), populaţia feminină
de vîrstă fertilă avînd o structura de tip mediu. în aceasta
ipoteză, indicele de natalitate va fi de 17,2°/o0, iar indicele
de mortalitate de 10,4°/oo- Cifrele sînt verosimile: estimaţiile internaţionale avansează aproximativ aceleaşi cifre,
în cele mai multe dintre ţările dezvoltate, nivelurile indi
cilor de natalitate şi de mortalitate oscilează în jurul aces
tor valori. Sporul mediu anual în aceste condiţii este de
aproximativ 190 000 de persoane. La un indice de activi330
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tate de circa 50%, ceva m ai scăzut faţă de cel determinat
Ia ultimul recensămînt al popu laţiei, numărul populaţiei
active ar fi de circa 13 000 000 de persoane.
Se impun cîteva constatări pe baza acestor cifre. Prima
se referă la schimbările structurii pe vîrste a populaţiei.
Global, s-ar putea contura după cum urinează;

Tabel nr. 113
REPARTIZAREA POPULAŢIEI TOTALE PE GRUPE DE VlRSTi (In %) ÎN ANUI*

2000paţA de mo

Grop« de vírstá
T o ta l
0—14 ani
15—24 de ani
¿5-29 „ „
30-39 „ „
«-4 9 „ „
50-59 „ „
60 de ani şj peste

!
i

1970
100,0
26,0
16,0
6,5
15,6
13,6
î>,i
13,2

2000
100,0
23,8
14,6
7,7
13,0
13.4
i>,7
17,8

f fftQ _

—2,2
— 1,4
+1,2
-2,0
-0.2
4*0.6
+4,6

Í

După cum arată aceste dale, proporţia populaţiei vîrstnice va înregistra un spor însemnat: populaţia în vîrstă
de 60 de ani şi peste va creste de îa 13,2% în 1970 la 17,8%
in anul 2000; ca urmare continuă să crească şi indicele
de dependenţă.
A doua constatare se referă la evoluţia populaţiei în
vîrstă de muncă (15— 59 de ani). P o trivit acestei estimaţii,
numărul ei va creşte de la 12 250 000 în 1970 la 15 061 000
în 2000, sporul mediu anual fiind de circa 94 000 de per
soane, iar ritm ul mediu anual de 0,7 % ; acest ritm va fi
inferior ritm u lu i de creştere o întregii populaţii. Problema
merită să fie reţinută prin numeroasele sale implica-
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laţii: în J970 şi 2000 (graficele nr. 22 şi 23), Din punctul
de vedere al generaţiilor, situaţia se prezintă astfel:

Grape de vlrete
X
0— 4
5— 9
10— 14
15—19
20—24
25-29
30—34
35—39
40—44
45-—49
50—54
55-59
60—64
65—69
70-74

ani
„
„
„
de ani
*
„
„
„
„
H ,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

1.1.1970

1.1.2000

Generaţii

Generaţii

2

3

1965— 1969
1960—1964
1955—1959
1950— 1954
1945— 1949
1940-1944
1935—1939
1930— 1934
1925— 1929
1920—1924
1915—1919
1910— 1914
1905— 1909
1900—1904
1895—1899

1995— 1999
1990— 1994
1985— 1989
1980— 1984
1975— 1979
1970— 1974
1905—1969
1960— 1964
1955— 1959
1950— 1954
1945—1949
1940—1944
1935— 1939
1930— 1934
1925—1929

La 1 ianuarie 1970 erau înrolate în populaţia în vîrstă
de muncă generaţiile 1950—1954, numeroase ca efectiv,
dat fiind că natalitatea anilor 1950—1959 se caracterizează
printr-un nivel ridicat. La 1 ianuarie 2000, populaţia
în vîrstă de muncă (15—59 de ani) cuprinde generaţiile
1940—1984, cu regimuri diferite de natalitate. Cele mai
afectate sînt grupele de vîrstă de 31—44 de ani, adică ge
neraţiile 1955—1969, în cea mai mare parte datorită pro
cesului de scădere a natalităţii (cu excepţia grupelor de
vîrstă de 30—33 de ani). De aceea întocmirea unor balanţe
ale resurselor de muncă atît pe întreaga economie naţio
nală, cît şi pe ramuri şi în profil teritorial capătă, cum s-a
mai spus, o importanţă deosebită.
Problema folosirii raţionale a resurselor de muncă
constituie o problemă majoră a politicii demografice a
partidului şi a statului nostru.
în condiţiile în care numărul total al populaţiei va
ajunge la 25 800 000 de persoane în anul 2000, sporind
332
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într-un ritm mediu anual de 0,9% (grafic nr.24), ritmul
de creştere anuală a populaţiei în vîrstă de muncă va fi
de numai 0,7%.
Grafic ar. 24
M/LlOANt PEtSQANt

EVOLUŢIA NUMĂRULUI POPULAŢIEI ROMÂNIEI 1859-2000

Reţine în mod deosebit atenţia piramida vîrstelor popu
laţiei din anul 2000 în ce priveşte cele trei „intrînduri“ .
Prima priveşte vîrstele de 34—43 de ani şi aparţine gene
raţiilor 1957—1966, adică perioadei de intensă scădere a
natalităţii. Al doilea intrînd revine vîrstelor de 53—59 de
ani, adică generaţiilor 1941 —1947, perioada celui de-al
doilea război mondial şi a celor doi ani de secetă, carac
terizaţi prin deficit de naşteri şi mortalitate ridicată în
rîndul generaţiilor respective. Al treilea intrînd, revenind
vîrstelor 81—84 de ani, aparţine generaţiilor 1916— 1919.
Această situaţie confirmă cele arătate anterior, şi anu
me că în demografie schimbările de structură sînt lente şi
334
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subliniază cît de greu se revine la o situaţie echilibrată a
populaţiei pe vîrste în urma unui proces de scădere a nata
lităţii.
Se mai impune o precizare. Cu un nivel al natalităţii
la 17—18 la 1 000 de locuitori, cu un nivel al mortalităţii
generale oscilînd în jurul a 10 la 1 000 de locuitori — va
lori înregistrate astăzi de populaţiile ţărilor din Europa
occidentală— şi cu un ritm mediu anual de creştere a
populaţiei de 0,7—0,8%, în condiţiile menţinerii timp în
delungat a acestui regim demografic, ţara noastră va avea
un ritm de creştere a populaţiei adaptat creşterii econo
mice. Desigur, aceasta rămîne o presupunere a noastră;
problema trebuie temeinic studiată şi fundamentată, ţinînd seama de multitudinea factorilor economici, sociali,
politici, sociologici, psihologici care o condiţionează. Fi
reşte, şi în privinţa determinării unui raport optim între
creşterea economică şi cea demografică ar fi greşit şi deci
total neştiinţiîic să se încerce elaborarea unor modele obli
gatorii pentru toate ţările şi în toate condiţiile. Investi
garea realităţilor din ţara noastră şi conjugarea eforturi
lor specialiştilor din diferite discipline ştiinţifice sub
conducerea Comisiei Naţionale de Demografie va constitui
o garanţie a eficienţei soluţiei celei mai adecvate.
Există şi cîteva estimaţii şi proiectări demografice
efectuate de O.N.U., B.I.T. şi de Biroul recensămînturilor din S.U.A. privind evoluţia viitoare a populaţiei din
ţara noastră. Considerînd că ele prezintă interes cu toate
rezervele ce se impun în privinţa ipotezelor de lucru folo
site, ne oprim pe scurt asupra lor. Cele mai importante
sînt proiectările efectuate de O.N.U., care, In ultimii ani,
întocmeşte asemenea estimaţii şi proiectări pentru popu
laţia globului pe regiuni mari şi pc ţări.
După estimaţiile O.N.U., populaţia României va fi în
1980 de 22 500 000 de locuitori, cu următoarele ritmuri
medii de creştere: 1,0% în perioada 1970—1975 şi 0,9%
335
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în perioada 1975— 1980174a. Diferitele grupe de vîrstă vor
creşte potrivit aceloraşi estimaţii în ritmuri variate:
Tabel nr. 114
RITMUL MEDIU ANUAL DE CREŞTERE A DIFERITELOR GRUPE DE
POPULAŢIE (In %)
Perioada

1970— 1975
1976— 1980

0 -1 4

1 5 -4 0

ani

ani

0.5
1.7

0,5
0,4

4 0 -5 9
&DÎ

1 .7
2 ,6

-

60 n
peste

to ta l

2,4
0,2

1.0
0,9

1 5 -5 9
ani

0 ,8
0 ,9

Remarcabilă este accelerarea creşterii grupei de 0—14
ani ca urmare a natalităţii ridicate din perioada începînd
cu 1967, Proporţia populaţiei din grupele mari de vîrstă
şi a populaţiei în vîrstă de muncă va continua, după estimaţiile experţilor O.N.U., să fie însemnată: proporţia
populaţiei în vîrstă de 40—59 de ani în populaţia de 15—
59 de ani va evolua astfel:
Birbaţi

P erioa d a

Femei

1970

3 5 ,9

3 8 ,5

1975

3 7 ,6

3 9 ,5

1980

4 1 ,2

4 3 ,1

Aceiaşi experţi consideră că indicele de activitate în
1980 va fi aproximativ acelaşi din 1966, adică 54%; cel
de activitate masculină 60%, iar cel de activitate femi
nină 49%.
Sporul populaţiei active se prevede a avea următoarele
valori: 784 000 în perioada 1970—1975, ceea ce revine ia
eu
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157 000 de persoane pe an şi 517 000 in perioada 1975—
1980, adică circa L10 000 de persoane anual.
Se prevăd schimbări notabile în structura pe vîrste a
populaţiei active şi care pot fi caracterizate astfel: va scă
dea ponderea populaţiei în vîrstă de 15—39 de ani şi va
creşte ponderea populaţiei în vîrstă de 40—59 de ani, adică
va continua procesul de îmbătrînire a populaţiei active.
Valorile estimate pentru România diferă pentru popu
laţia feminină de valorile pentru populaţia activă din ţă
rile dezvoltate175; indicele general de activitate în ţările
dezvoltate este proiectat la 39,9% în 1980 şi 40,6% în
2000; cel de activitate masculină 57,9% respectiv 56,0%;
indicele de activitate feminină 32,3%, respectiv 31,3%.
Valorile pentru România sînt mai ridicate.
O altă estimaţie a numărului populaţiei României a
fost făcută de Biroul recensămintelor din S.U.A.176. Sînt
elaborate patru variante în funcţie de diferitele ipoteze
privind fertilitatea şi mortalitatea. Pentru anii 1975,
1980 şi 1990, cele patru variante au următoarele valori:
Tabel

tir.

11T*

ESTIHAŢIILE BIROULUI RECENSĂMINTELOR S.U.A, CU PRIVIRE
LA DIFERITE VARIANTE DE CREŞTERE A POPULAŢIEI ÎN ŢARA NOASTRĂ
!

Numirul populaţiei
la 1 ianuarie (tn mii)

Anii
A

C

B

Indice de natalitate (*/M)
A

D

1975 22 380 21990 21599 21203 29,3
I960 24 097 23 812 22 928 22 044 28,0
1990 29 319 27 491 33 274 23270 27,2

B
23,8
24,2
23,7

0 1 D

Indie# de
mortalitate (*/*)
A B j C

D

23,1 13.2 9,4 9,4 9,4 9.3
20,2 15,8 9,2 9,3 9,4 9.«
19,8 15.« 8,6 9,0 9.5 10,0

1

„W orld a m i I t c t f i o i i a l h s l i m . i t ; '» a m 1
Projections o f Labour Force“ , h i O . V . r ..Intern !h \ r io r ia t S e m i n a:»r
on Loner-Term Economic Projections for the World Economy
Sectoral Aspects, t'* —27 august 19*16“ , Elsinore, Denmark.
176 Joint Economic Committee. Congress of the United States,
Economic Developments in Countries of Eastern Europe, l
Governem m t Print incr Office, Washington, 19/0.

175 J a m e s

A *.

Y p s ito n d s .

V.TREBICI

VLADIMIR TREBICI

Sînt diferenţe mari in funcţie de ipoteza fertilităţii
care a fost adoptată în fiecare dintre cele patru variante.
De pildă, pentru anul 1990 indicele de natalitate variază
intre 27,2°/0o (ipoteza A) şi 15,6°/00 (ipoteza D). Diferen
ţele la indicii de mortalitate sînt, în schimb, reduse.
Estimaţia noastră se situează între varianta C şi D a
Biroului recensămînturilor din S.U.A. Trebuie remarcat
că proiectările includ un grad mai înalt sau mai redus de
eroare, în funcţie de eroarea de estimaţie a natalităţii.
Estimaţiile O.N.U. sînt revizuite la fiecare cîţiva ani toc
mai pentru a se adapta noilor tendinţe ale natalităţii.
Nivelurile adoptate în estimaţia Biroului recensămînturilor din S.U.A. pentru ipotezele A şi B sînt foarte ridicate
şi deci puţin verosimile; în schimb, ipotezele C şi D sînt
apropiate de o evoluţie probabilă reală. Cît priveşte popu
laţia activă, orice proiectare trebuie să ia în considerare
implicaţiile certe ale „exploziei şcolare“ şi ale diferitelor
măsuri de ordin economic, social, cultural şi sanitar.
*
«

*

Imaginea României socialiste din anii 1980—2000 va
fi mult schimbată faţă de anul 1970. Ca urmare a îndepli
nirii viitoarelor planuri cincinale, structura economiei va
cunoaşte schimbări profunde. în cuvlntarea rostită de
tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu prilejul celei de-a XXV-a
aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist, acest
tablou de viitor a fost prefigurat astfel la principalii indi
catori în comparaţie cu 1938177:
3965

i

1968

1970

1976

1960

t

Populaţia
Venitul naţional
Investiţii
Numărul alienaţilor

122%

126%

130%

■4,1 ori

6,2 ori

10 ori

14 ori

17 ori

3,1 ori

3,4 ori

3,6 ori

6,2 ori

138%
145%
9,0- 9,3 12,4 ori
ori
24,5-25,0 34 -36
ori
ori
3,0— 4 ori 4,4-4,5 ori

177 Sicolae Ceauşescu* „Rom ânia pe drumul construirii societĂţii socialiste m ultilateral dezvoltate", Editura politică, Bucureştj, 1070, v o i. i, p. 390.
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în aceste condiţii, schimbările pe care le va cunoaşte
populaţia vor fi mai ales de ordin calitativ. Va creşte con
siderabil nivelul de cultură şi de civilizaţie al populaţiei to 
tale şi mai ales al populaţiei active ca factor principal al
creşterii economice. Acest spor se va datora atît învăţămîntului ca atare, cît şi acţiunii de perfecţionare a pregă
tirii profesionale.
Experienţa construirii socialismului demonstrează încă
o dată că printre cele mai importante investiţii cerute de
dezvoltarea societăţii este investiţia în om, ridicarea ni
velului său de pregătire şi calificare. Este îndeobşte cu
noscut că cel mai bun echipament tehnic nu poate atinge
indicii de funcţionare proiectaţi decît atunci cînd este d iri
jat de oameni de înaltă competenţă atît din punctul de
vedere al tehnicii de producţie, cît şi sub aspectul capaci
tăţii de organizare ştiinţifică a producţiei şi a muncii.
Măsurile adoptate de conducerea partidului la începu
tul anului 1971, printre care un rol deosebit are institui
rea sistemului naţional de perfecţionare continuă a pregă
tirii profesionale a tuturor oamenilor muncii, se asociază
perspectivelor de dezvoltare multilaterală a României
socialiste. In cuvîntarea rostită la Congresul al IX-lea
al Uniunii Tineretului Comunist, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu sublinia: „Marile obiective economice şi sociale de
viitor, aspiraţiile spre realizarea unei societăţi socialiste
dezvoltate pe toate planurile, nu le pot realiza decît oa
menii cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi tehnică, cu un
larg orizont de cunoştinţe generale, cu temeinice deprin
deri pentru activitatea practică“ 17**.
în societatea socialistă multilateral dezvoltată se va
realiza o îmbunătăţire considerabilă a repartizării popu
laţiei active pe ramurile economiei naţionale, se va urmări
utilizarea cît mai judicioasă a resurselor de muncă, va
continua şi se va intensifica preocuparea pentru înzestra
rea muncii cu tehnica cea mai perfecţionată în toate ramu
rile economiei naţionale, va creşte greutatea specifică a
178 Nicolae Ceaimescu. „C.uvîntarc la Congresul al IX -le a al
Uniunii Tinerelului Comunist“ , Editura politicii, Bucureşti, 1971,
p. 10.
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populaţiei active din sectoarele neagricole* Procesul de
repartizare judicioasă a forţelor de producţie pe teritoriul
ţării va avea ca rezultat, printre altele, o mai bună distri
buţie a populaţiei active, omogenizarea din punct de ve
dere demografic a populaţiei pe fondul unei puternice
creşteri a bunăstării materiale şi a nivelului de trai al
populaţiei României socialiste* Creşterea continuă a bună
stării materiale şi a nivelului cultural al populaţiei nu vor
fi cu putinţă fără salturi calitative în creşterea economică,
însoţite de schimbări fundamentale în structura populaţiei,
ale căror premise trebuie asigurate prin eforturi continue
şi organizate în procesul de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate.
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