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În prezentul articol sunt analizate unele abordări cu privire la studierea diferențierilor 

sociodemografice ale fertilității. Actualitatea este determinată de delimitarea impactului factorilor 
sociodemografici, al fiecăruia în parte sau prin diferite combinații în contextul social, economic și cultural 
diferit, având drept scop identificarea unor răspunsuri privind influența acestui fenomen prin politici 
sociale. Pentru atingerea acestui scop au fost studiate atât teoriile clasice, cât și cele contemporane ale 
fertilității, reflectând factorii ce influențează comportamentul reproductiv al populației, declinul fertilității, 
diferențierile dintre intențiile reproductive și fertilitatea descendentă, dar și posibilitățile de influențare 
asupra acestui proces demografic. 
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politici sociale, proces demografic. 

 
In this article are analyzed some approaches concerning the research of socio-demographic 

differentials in fertility. The actuality is determined by delimitation of impact of socio-demographic factors of 
each separately or in various combinations in the social, economic and cultural backgrounds, aiming to 
identify answers on social policies influence this phenomenon. To achieve this goal they have been studied 
classical and contemporary theories of fertility, reflecting factors influencing the reproductive behavior of 
the population, the decline in fertility, reproductive and fertility differences between intentions and 
possibilities downward influence on this process demographic. 
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Introducere. În pofida faptului că există multe studii cu privire la factorii ce influenţează 

comportamentul reproductiv al populaţiei, delimitarea impactului acestora, al fiecăruia în parte sau prin 
diferite combinaţii în contextul social, economic şi cultural diferit, rămâne în continuare o temă actuală, 
cercetătorii din diferite ţări fiind în căutarea unor răspunsuri adecvate cu privire la evoluţia fertilităţii şi 
posibilităţile de a influenţa asupra acestui fenomen prin politici sociale. 

Decalajul dintre intenţiile reproductive şi fertilitatea descendentă stimulează actorii politici de a 
întreprinde unele măsuri de stimulare a fertilităţii, care deseori nu sunt bazate pe o imagine complexă a 
procesului de luare a deciziilor cu privire la naşterea copiilor, precum şi a rolului politicilor de familie în 
acest proces. Cercetările recente în spaţiul european accentuează importanţa interacţiunii dintre factorii de 
nivel individual şi social în luarea deciziilor reproductive. Din perspectiva macro- şi micro-, ratele de 
fertilitate depind de condiţiile existente în societate. Condiţiile „macro” nu afectează, în mod direct, 
fertilitatea, ci, mai degrabă, afectează procesele decizionale ale indivizilor şi cuplurilor. Prin urmare, ratele 
de fertilitate prezintă un rezultat al unui agregat de decizii multiple cu privire la naşterea copiilor, luate de 
către persoane fizice şi cupluri [12]. 

Într-un studiu clasic al demografilor americani J. Blake şi K. Davis [10] a fost dezvăluită importanța 
factorilor multipli cu caracter diferit, iar ca element principal au fost evidenţiate „variabilele intermediare”, 
cum ar fi vârsta la începutul şi la sfârşitul perioadei de reproducere, pierderile de sarcină, perioadele de 
abstinenţă sexuală, dar şi variabilele care descriu regimul de uniuni conjugale (vârsta la căsătorie, divorţul, 
recăsătoria etc.). Acesta constituie un model care determină percepţia factorilor determinanţi ai fertilităţii şi 
interdependenţei cu comportamentul nupţial, implicând atât rezultatele externe (numărul copiilor născuţi, 
contracepţia şi întreruperile artificiale ale sarcinii), cât şi cele interne specifice mecanismului motivaţional 
(orientările valorice, motivele şi nevoile individuale). Întrucât o serie de variabile sunt legate de statutul 
femeii, analiza fertilităţii în raport cu situaţia socială, economică, demografică este indispensabilă. 
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Alt cadru teoretico-metodologic [18] propune trei grupuri de factori care determină nivelul fertilităţii şi 
cursul acesteia: 

1. Factorii biologici – condiţiile de mediu, mediul fizic. Aici se poate de evidenţiat, mai întâi de toate,
clima, care are o influenţă asupra începutului şi sfârşitului perioadei vârstei de fertilitate la femei, ritmurile 
biologice. 

2. Factorii socioeconomici – standardul de viaţă al populaţiei. Nivelul bunăstării populaţiei este strâns
legat de nivelul fertilităţii; nivelul de satisfacere materială, culturală a populaţiei; nivelul cultural şi 
educaţional al populaţiei; tradiţiile religioase care determină comportamentul reproductiv al populaţiei; 
sistemul de dezvoltare a sănătăţii, care influenţează asupra nivelului mortalităţii infantile în cadrul populaţiei; 
asigurarea populaţiei cu instituţii pentru copii (grădiniţe cu servicii suplimentare pentru dezvoltarea copiilor, 
şcoli muzicale etc.), care are impact pozitiv asupra motivării de a avea copii; situaţia socială şi încadrarea în 
câmpul muncii a femeii; implicarea înaltă a femeii în activităţi publice care este în detrimentul procesului 
fertilităţii; legislaţia care determină politica demografică a ţării; războaiele şi alţi factori afectează toate 
procesele demografice. 

3. Factorii demografici – de gen, de vârstă, de căsătorie, teritorial, naţional etc. Principalul factor
demografic este componenţa populaţiei după vârstă şi sex. Cu cât este mai mare numărul populaţiei feminine 
de vârstă fertilă, cu atât mai mare este indicatorul fertilităţii. 

Drept indicator de bază, ce caracterizează comportamentul reproductiv în procesul aprecierii nivelului 
fertilităţii, este numărul de copii „ideal”, „dorit” şi „aşteptat”. Cercetătorii menţionează că, în majoritatea 
cazurilor, respondenţii care provin dintr-o familie numeroasă sunt orientaţi spre o reproducere mai înaltă. 

Cel mai recunoscut cadru teoretic – teoria celei de-a doua tranziţii demografice se întemeiază pe ideea 
că schimbările în comportamentul reproductiv al populaţiei au la bază modificările sistemului de valori ale 
lumii occidentale, schimbarea modelului familial din unul altruist, atunci când ideea grupului familial este 
centrată pe copii la unul individualist, atunci când individul are libertate mai mare în construirea propriei 
vieţi, centrată pe cariera profesională şi alte forme de împlinire personală, iar copilul ocupă un rol mai 
modest în viaţa părinţilor [5]. Se înaintează ideea că „în final” este de aşteptat ca în Europa să apară o 
convergenţă în comportamentul demografic, iar organizarea vieţii familiale să decurgă într-o direcţie similară 
şi, ca rezultat, se va înregistra o similitudine crescută în comportamentul reproductiv al europenilor [8]. 

Comportamentul reproductiv este determinat atât de modelul factorial, cât şi de rezultatul unui proces 
care vine de la convingerile, atitudinile şi intenţiile de comportament. Teoria comportamentului planificat 
(Ajzen & Fishbein) prezintă cadrul explicativ al relaţiei „intenţiile reproductive – naşterile ulterioare” 
(nivelul individual), care este determinată de montajele, normele subiective, precum şi de circumstanţele 
externe. Fertilitatea în ţările dezvoltate este în prezent mai mult o chestiune de intenţie, decât un eveniment 
din cursul vieţii. Intenţiile reproductive sunt determinate de trei grupuri de factori: atitudini faţă de a avea un 
copil, normele subiective (încrederea în aprobarea socială a comportamentului respectiv) şi controlul 
perceput asupra realizării intenţiilor reproductive. Astfel, intenţiile determină comportamentul reproductiv, 
însă acestea pot rămânea declarative şi nerealizate [1]. 

Miller W. B. şi Pasta D. au dezvoltat această idee prin explicarea diferenţelor între numărul de copii 
doriţi, planificaţi şi aşteptaţi: dorinţele vin de la motivaţia de a avea copii. Intenţiile sunt individuale şi pot să 
nu coincidă la parteneri, de asemenea, acestea se modifică pe parcursul vieţii şi depind de perioada de 
planificare a naşterii, numărul de copii avuţi, coincidenţa intenţiilor ambilor parteneri, experienţele legate de 
fertilitate, începând de la sarcină şi până la naştere, îngrijirea şi creşterea copiilor, precum şi circumstanţele 
economice şi sociale [11]. 

Studiile empirice ale acestei probleme dau rezultate contradictorii. Pe de o parte, intenţiile 
supraestimează fertilitatea aşteptată şi nu poate fi luat în considerare ca un indicator fiabil de prognozare a 
comportamentului reproductiv. Pe de altă parte, există o problemă de măsurare a intenţiilor. Astfel, intenţia 
de a avea un copil pentru o anumită perioadă are o capacitate predictivă mai bună decât preferinţele pentru 
numărul de copii, măsurate ca numărul de copii aşteptaţi sau doriţi. De asemenea, intenţiile sigure, inclusiv 
pentru perioada de timp determinată, se realizează mai bine decât cele nesigure [11]. 

Studiile realizate în Rusia în baza cercetării Gender and Generation au demonstrat că intenţiile 
reproductive prezintă un factor important în predicţia naşterilor viitoare, în special celor de rangul doi şi mai 
mult, care sunt în obiectivul politicii demografice [20]. 

Impactul factorilor instituţionali asupra fertilităţii au demonstrat studiile multiple, nivelul de educaţie a 
femeilor şi participarea pe piaţa forţei de muncă fiind evidenţiaţi ca cei mai importanţi. În opinia 
cercetătorilor, boom-ul din învăţământul superior a fost un factor major în spatele amânării naşterilor, 
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formarea uniunilor non-maritale, căsătoriile fiind amânate, naşterea copiilor în timpul studiilor a devenit mai 
rară şi mulţi tineri amână din ce în ce mai mult formarea familiei, chiar şi după finalizarea studiilor, 
preferând dezvoltarea carierei profesionale. 

Nivelul educaţional influenţează comportamentul reproductiv al femeilor prin intermediul a cinci 
tipuri de autonomie: cunoştinţele, capacitatea de luare a deciziilor, mobilitatea fizică (capacitatea de                     
a se deplasa liber în afara casei), autonomie emoţională, economică şi socială [6]. 

În pofida faptului că femeile cu studii superioare au un curs de viaţă care concurează cu naşterea şi 
educarea copiilor, acestea nu intenţionează neapărat să aibă un număr mai mic de copii decât femeile cu un 
nivel mai mic de educaţie. De exemplu, în ţările din Europa de Nord şi de Vest (Austria, Franţa, Germania, 
Marea Britanie, Norvegia, Suedia), probabilitatea de a naşte al doilea şi al treilea copil creşte odată cu nivelul 
de educaţie [13; 14]. Aceasta se datorează politicilor sociale specifice ale statului precum: concediul parental 
şi beneficiile financiare pentru îngrijirea copilului, egalitatea de gen care stimulează fertilitatea. Însă 
politicile singure nu îşi au efectul pe loc gol. Ele sunt înglobate într-un mediu social şi cultural mult mai larg 
şi, de obicei, sunt parte a unui pachet cuprinzător de politici legate atât de familie, de piaţa forţei de muncă, 
precum şi de sistemul de impozitare şi interes general. 

În ţările din Europa Centrală şi de Est nivelul de studii exercită o presiune descendentă asupra 
fertilităţii, deoarece deschide oportunităţi pentru femei, dincolo de rolul matern. Mai mult, femeile cu un 
nivel de studii mai înalt doresc să aibă copii cu un nivel ridicat al capitalului uman şi care vor fi bine integraţi 
în societate, fiind mai susceptibile de a investi mult mai mult în educaţia copiilor lor, de a avea ambiţii mai 
mari pentru copiii lor decât mamele cu un nivel de educaţie mai scăzut, respectiv, poate fi de aşteptat că ele 
vor dedica timp, energie şi bani la un număr mai mic de copii [13]. 

Ocuparea femeilor pe piaţa forţei de muncă are un rol important în variaţiile nivelului de fertilitate în 
interiorul ţării, în special, dar şi între ţări, în general. Pentru ţările din Estul Europei aceasta se explică prin 
faptul că participarea femeilor pe piaţa economică presupune concurenţa cu obligaţiile lor de familie, 
deoarece mamele poartă responsabilitatea principală pentru activităţile casnice. Prin urmare, o relaţie 
negativă între participarea forţei de muncă a femeilor şi fertilitate la nivel micro- este evidentă, deşi există 
controverse cu privire la direcţia cauzală a relaţiei dintre cele două fenomene [21]. Printre multiplele 
componente ale proceselor de transformare, două rezultate ale schimbărilor instituţionale pot fi văzute ca 
principalele forţe motrice din spatele comportamentului reproductiv: redistribuirea funcţiei economice a 
statului şi familiei, schimbarea în condiţiile de participare pe piaţa muncii, cauzate de reformele economice. 
Principalele efecte asupra fertilităţii sunt: vulnerabilitatea bunăstării familiilor, modificările în creşterea 
componenţei familiilor şi creşterea dificultăţii de a concilia munca şi familia [7]. 

Europa de Nord (Suedia, Finlanda, Norvegia, Islanda) este cunoscută pentru înalta ocupare a femeilor 
pe piaţa forţei de muncă, dar şi pentru un înalt nivel al fertilităţii. Autorităţile nu au o politică familială 
pronatalistă, dar au ca obiectiv combinarea muncii plătite cu viaţa de familie. Într-o măsură mai mare, 
politicile sociale sunt individualizate. De exemplu, avantajele concediilor părinteşti sunt bazate pe principiul 
de înlocuire a veniturilor individuale în legătură cu concediul de maternitate. Acest lucru este foarte bine 
combinat cu siguranţa puternică a muncii pe durata absenţei de la locul de muncă din cauza îngrijirii copiilor. 
Sistemul îi face mult mai disponibili de a procrea, odată ce deţin o poziţie stabilă pe piaţa muncii, un model 
pe care tot mai mulţi bărbaţi şi femei tind să îl urmeze în Europa de Nord. Accentul este pus pe promovarea 
egalităţii de gen în ceea ce priveşte acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, piaţa forţei de muncă 
cât şi, de asemenea, cu privire la beneficiile percepute pentru copil de a fi ambii părinţi angajaţi. În acest 
sens, politica statului dezvoltă un model de politici prietenoase familiilor. Concilierea vieţii de familiei cu 
cea profesională este unul dintre obiectivele centrale ale politicilor de familie în această regiune [2; 17; 14]. 
Cea mai mare rată de participare pe piaţa forţei de muncă din Europa este Finlanda. Rata de participare a 
femeilor de vârstă fertilă este apropiată de cea a bărbaţilor şi nivelul de educaţie al femeilor este mai mare 
decât cel al bărbaţilor în toate grupele de vârstă de muncă.  

Explorarea variaţiilor locale în comportamentul fertilităţii pot furniza indici utili în înţelegerea 
comportamentului reproductiv. Anumite ţări europene, cum ar fi Spania şi Italia, au prezentat de ceva timp 
cel mai scăzut nivel de fertilitate, în timp ce rata natalităţii în ţările din Nordul şi Vestul Europei a rămas 
constant mai mare. Aceste diferenţe naţionale se explică prin modelele relativ simple, care se concentrează 
asupra sistemelor de protecţie socială sau structurile familiale prea restrictive, iar ei accentuează gama 
complexă de variabile contextuale care pot contribui la diferenţele istorice şi geografice în fertilitate [9]. 

Studiile demonstrează că tipul de locuinţă, de asemenea, este un determinant al fertilităţii pentru ţările 
din Europa de Nord. Acesta este mai mare în rândul cuplurilor care trăiesc în case pentru o singură familie şi 
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mai mic în familiile care locuiesc cu părinţii sau alte rude. O mare parte din variaţia fertilităţii este 
determinată de schimbarea locuinţei, atribuită mişcării selective, din mediul urban în suburbii. Studiul relevă 
un risc relativ ridicat de a procrea pentru cuplurile în case pentru o singură familie după mai mulţi ani de la 
migrare. Prin urmare, cuplurile se stabilesc în locuinţe spaţioase într-un mediu familial pe un termen relativ 
lung, ceea ce duce la fertilitate înaltă [9]. 

Impactul migranţilor asupra nivelului fertilităţii în ţările europene este, fără îndoială, pozitiv şi statistic 
semnificativ, dar încă nu este la fel de mare precum este prezentat în unele studii [19]. În opinia experţilor, 
menţinerea tendinţelor actuale ale migraţiei va contribui la creşterea rolului migranţilor în reproducerea 
populaţiei a ţărilor recipiente, dar şi va stopa procesul de depopulare [16]. 

Studiile despre impactul migraţiei asupra nivelului de fertilitate în Rusia determină următorul fapt: 
creşterea fluxului migraţional din ţările cu fertilitatea mai înaltă decât în Rusia, inclusiv a reprezentanţilor 
diasporei ruse, începe să ofere un dividend demografic mai pronunţat. Generaţiile tinere de migranţi ruşi, 
în medie, demonstrează rate de fertilitate puţin mai ridicate decât ruşii care trăiesc în Rusia de la naştere [19]. 

Practica ţărilor europene indică următorul fapt: creşterea fertilităţii se poate realiza numai prin politici 
sociale specifice. Succesul acestora depinde de măsura în care aceste politici reuşesc să contracareze factorii 
care determină reducerea intenţiilor reproductive. Numărul de copii, pe care o femeie sau o familie hotărăşte 
să îi aibă, este rezultatul unei combinaţii complexe de factori, printre care şi costurile de creştere a copiilor, 
oportunităţile femeilor de a avea parte de o educaţie superioară şi o poziţie profesională cât mai bună, 
statutul economic al familiei, statutul marital (inclusiv divorţul sau convieţuirea în afara căsătoriei) şi 
de gradul de compatibilitate al serviciului cu îngrijirea copiilor. 

În concluzie, constatăm influenţa contextului social, economic, cultural, demografic asupra 
comportamentului reproductiv printr-un mecanism foarte complex care diferă de la o ţară la alta, de la un 
grup social la altul. Studiile autohtone demonstrează că scăderea nivelului de trai al populaţiei şi nivelul 
scăzut de protecţie socială a familiilor, în special a celor tinere, subdezvoltarea serviciilor primare de îngrijire 
şi educaţie a copilului, prezenţa stereotipurilor tradiţionale privind rolurile de gen au un impact semnificativ 
asupra comportamentului şi intenţiilor reproductive ale populaţiei [4]. De asemenea, se constată o corelaţie 
pozitivă dintre nivelul de educaţie a femeilor şi amânarea naşterilor spre vârstele mai mature [3].  

În acest context, studiul complex cu privire la diferenţierile sociodemografice ale fertilităţii în 
Republica Moldova va avea o contribuţie importantă în reflecţia ştiinţifică a factorilor determinanţi 
ai fertilităţii şi elaborarea politicilor demografice. 
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