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PREFAŢĂ

Lucrarea Geografia populaţiei mondiale reprezintă o sinteză a celor mai
importante aspecte geodemografice ale lumii contemporane.
Populaţia constituie elementul fundamental al societăţii. Cele mai importante
manifestări şi realizări din domeniile: economic, social, politic, cultural, instituţional
îşi găsesc o parte din explicaţiile principale în factorul populaţie.
De resursa umană depinde în mare măsură bogăţia unei naţiuni, puterea acesteia,
realizările sociale şi culturale, civilizaţia sa în ultimă instanţă.
Vitalitatea, dinamismul, puterea economică, politică, valoarea sistemelor de
guvernământ etc. ale unei societăţi au fost, sunt şi vor fi raportate la componenta
demografică.
Pentru prezent şi viitor, cunoaşterea cât mai exactă a proceselor demografice
este de o importanţă primordială, numeroase discipline ştiinţifice studiind populaţia
din diferite perspective, utilizând metode, tehnici şi instrumente specifice.
Geografia studiază şi interpretează complexitatea fenomenelor demografice,
factorii distribuţiei spaţiale a populaţiei, decalajele demografice între ţări şi regiuni
geografice, în funcţie de timp şi spaţiu, de condiţiile concrete naturale, economice şi
sociale.
Bogăţia informaţională, ca şi punctele de vedere ale autorilor asupra problemelor
de mare actualitate contribuie din plin la cunoaşterea mai profundă şi mai exactă a
problemelor geodemografice ale lumii de astăzi.
Este evidenţiată strânsa corelare a geografiei populaţiei cu alte domenii ştiinţifice,
arătându-se locul geografiei populaţiei în cadrul geografiei umane, obiectul de studiu
al acesteia şi direcţiile sale de dezvoltare.
Valorificând o serie de rezultate statistico-demografice şi abordându-le geografic,
se insistă în mod deosebit asupra aspectelor spaţiale, regionale care vizează distribuţia,
dinamica, mobilitatea şi structura populaţiei mondiale (pe grupe de vârstă şi sexe,
socio-economică, pe medii de viaţă, etno-culturală).
În realizarea acestei lucrări s-a plecat de la ideea că studiul populaţiei în
perspectivă spaţio-temporală nu devine convingător decât dacă explică toate
mecanismele care conduc la situaţia descrisă.
Pe baza unor informaţii statistice şi teritoriale s-au analizat: natalitatea,
fertilitatea, mortalitatea generală şi infantilă, sporul natural şi tipurile de evoluţie
demografică, pe ţări, dar şi pe mari regiuni geografice, evocându-se rolul politicilor
demografice ca şi consecinţele acestora.
1
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Raporturile dintre tineri şi vârstnici, ca deasemenea dezechilibrele dintre
diferite grupe de vârstă, procesele de îmbătrânire sau întinerire demografică care
afectează diferite părţi ale lumii sunt deasemenea amplu prezentate.
Activităţile populaţiei au constituit, de asemenea, obiectul atenţiei autorilor,
arătând declinul activităţilor primare, evoluţia eterogenă a sectorului secundar,
creşterea sectorului terţiar sau evidenţiind participarea diferenţiată a populaţiei
feminine şi masculine la viaţa economică, reducerea forţei de muncă sau creşterea
numărului şomerilor, considerate probleme ale lumii actuale.
În aceeaşi măsură sunt evidenţiate dezechilibrele demo-economice care tind să
fie estompate ca urmare a migraţiilor voluntare, consecinţele nefaste ale conflictelor
militare sau religioase care generează valuri de refugiaţi.
Nu în ultimul rând în cadrul structurii etno-culturale a populaţiei, sunt
evidenţiate elemente noi referitoare la diversitatea rasială, etnică, religioasă şi
lingvistică.
Prezenta lucrare nu se putea încheia fără a ilustra concepte precum cel de
dezvoltare umană, de dezvoltare durabilă şi ecodezvoltare, ca forme definitorii ale vieţii
umane.
De asemenea, studiul realizat, ce este completat şi de un bogat material
ilustrativ (hărţi, grafice, tabele), are la baza o amplă documentare fiind consultate
surse bibliografice şi statistice naţionale sau internaţionale.
Aria de adresabilitate a lucrării o reprezintă studenţii, doctoranzii, cadrele
didactice, cercetătorii ştiinţifici şi specialiştii care sunt interesaţi de problemele
populaţiei văzute prin prisma geografică.
Autorii
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Capitolul 1
GEOGRAFIA POPULAŢIEI.
INTERDISCIPLINARITATE ŞI OBIECT DE STUDIU

1.1.

LOCUL GEOGRAFEI POPULAŢIEI ÎN CADRUL GEOGRAFIEI
UMANE. OBIECT DE STUDIU ŞI ORIENTĂRI ÎN
DEZVOLTARE

Populaţia, sub diferitele ei aspecte a reprezentat o tema de interes încă din
cele mai vechi timpuri.
În perioada antică, ca şi a evului mediu, informaţiile culese cu ocazia călătoriilor
maritime sau terestre sunt incomplete şi lipsite de coerenţă, în această perioadă fiind
analizate doar particularităţile culturale (obiceiuri, activităţi, costume, alimente), iar
cifrele sunt rare şi fanteziste.
Studiul populaţiei, foarte fragmentat, a fost legat de descoperirea progresivă
a lumii, iar dacă concepţia geografică a rămas mereu orientată spre distribuţia populaţiei
în spaţiu, modul de abordare a acesteia a suferit transformări de-a lungul timpului.
De la originile îndepărtate ale geografiei şi până la sfârşitul secolului al XIX-lea,
orientarea studiilor care vizau populaţia a fost, prin modul de tratare a problemelor,
etnologică sau antropologică.
După secolul al XV-lea, informaţiile încep să devină mai numeroase, datele să
devină mai credibile, iar investigaţiile se fac din ce în ce mai metodic.
Din secolele XVII şi XVIII apar primele reflecţii asupra raportului existent
între mediu şi societate (geograful englez Carpenter şi filozoful francez Montesquieu)
care pregătesc naşterea geografiei umane moderne.
De la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până în prima jumătate a secolului XX,
perioadă în care geografia s-a format ca ştiinţă, iar raporturile om-mediu au atras
atenţia în mod deosebit, orientarea se poate considera că a devenit ecologică. În
opoziţie cu perioada precedentă, acum rolul mediului natural asupra omului reprezintă
fondul majorităţii analizelor, iar determinismului secolului al XIX-lea, care a jucat
un rol fundamental sub influenţa lui F. Ratzel şi K. Ritter, îi urmează posibilismul lui
Paul Vidal de la Blache, pentru care omul dispune de o mare libertate faţă de
natură. În prima parte a acestei perioade, studiul populaţiei constituia o simplă
1
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introducere în studiul ţărilor şi peisajelor. Cu toate acestea, repartiţia inegală a
populaţiei pe suprafaţa Pământului şi relaţiile sale cu mediul natural au reprezentat
preocuparea centrală a analizelor geografice.
În această perioadă, studiul geografiei populaţiei ia amploare deosebită, deoarece
acum se sprijină pe o informaţie numerică mai abundentă şi mai sigură, ca urmare a
recensămintelor efectuate în ţările mai dezvoltate.
Geografia populaţiei devine temă de studiu favorită la numeroşi geografi
preocupaţi de dimensiunea umană a geografiei şi câştigă în importanţă îndeosebi în
ţări care au avut un rol foarte important în elaborarea geografiei moderne - Franţa şi
Germania.
În Germania, foarte mulţi geografi au contribuit la studiul populaţiei, însă dintre
aceştia cei mai importanţi au fost F. Ratzel şi A. Hettner, care au avut o influenţă
profundă asupra şcolii de geografie germană, cât şi asupra promotorilor geografiei
sociale.
Friederich Ratzel a introdus în geografie elementul uman, neglijat de majoritatea
geografilor din acea perioadă, care erau preocupaţi îndeosebi de problemele
fizico-geografice. Astfel, în lucrările sale cum ar fi „Antopogeographie”
răspândirea populaţiei şi explicarea acesteia ocupă un loc esenţial.
De asemenea, A. Hettner a considerat geografia populaţiei ca una din principalele
subdiviziuni ale disciplinei geografice precizând că „populaţia acţionează asupra
tuturor elementelor mediului” (Allegemeine geographische des Menschen”).
În Franţa, Emile Levasseur, istoric de formaţie, care însă a studiat geografia
economică, demografia şi statistica, a fost unul dintre pionerii studiilor de geografia
populaţiei. În acest sens, el a publicat studii interesante cu privire la relaţiile între
densitatea populaţiei şi diversele elemente ale mediului („La population française” şi
„La repartition de la race humaine sur le Globe”).
Paul Vidal de la Blache, fondatorul geografiei ştiinţifice în Franţa, a consacrat
o parte din opera sa populaţiei considerând că punctul de plecare este analiza
distribuţiei inegale a oamenilor pe pământ. Acesta a creat o adevărată şcoală de
geografie cu numeroşi succesori ce au avut în atenţie populaţia (Maximilien Sorre,
„Les Fondaments de la Géographie Humaine”; Max Derruau, „Nouveau Precis de
Géographie Humaine”).
Începând cu anul 1950, geografia populaţiei a apărut ca o veritabilă subdiviziune
a Geografiei, populaţia devenind obiect de studiu principal al unei părţi a geografilor
din America de Nord şi Europa. Sunt de remarcat în această direcţie P. George
(Franţa), J. Clarke (Marea Britanie), Trewartha şi W. Zielinsky (S.U.A.).
Prima analiză asupra conţinutului şi limitelor acestor discipline geografice
datează din 1950, iar prima lucrare franceză de geografie generală consacrată în
mod absolut populaţiei a apărut în anul 1951 (P. George „Introduction à l’etude de
la population du monde”). Acum geografia populaţiei devine obiect de învăţământ
universitar în multe din statele Europei Occidentale şi în S.U.A. Din anul 1950,
s-au publicat periodic manuale pentru studenţi, cărţi, articole ştiinţifice variate, iar
în cadrul congreselor internaţionale de geografie sunt din ce în ce mai numeroase
1
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aspectele ce vizează populaţia, ca urmare a numeroaselor date statistice şi a
uşurinţei relative de exploatare a lor.
S-a observat în această perioadă o apropiere de demografie în momentul în
care această ştiinţă era în plină dezvoltare. Distribuţia populaţiei a continuat să
prezinte interes, mai ales în măsura în care aceasta se schimbă de la un recensământ
la altul, iar structura pe vârste a populaţiei, natalitatea şi mortalitatea, care la
început erau studiate într-o manieră mai elementară, au reprezentat obiectul unor
analize mai profunde. Această perioadă a durat circa două decenii şi poate fi
considerată mai mult ca o orientare demografică.
Începând cu mijlocul anilor 1970, geografia populaţiei a cunoscut o nouă
orientare dovedită printr-o nouă apropiere în direcţia analizei sociologice,
orientarea devenind în acelaşi timp demografică şi sociologică.
Studiul distribuţiei spaţiale a populaţiei, încă importantă în deceniul cinci al
secolului XX, a regresat mult, iar analiza mobilităţii spaţiale a populaţiei practicată
de mult timp, acum se dezvoltă şi reţine atenţia numeroşilor specialişti geografi.
În a doua jumătate a secolului XX, geografii au în atenţie nu numai repartiţia
geografică a populaţiei şi a relaţiilor acesteia cu activităţile economice, ci şi
evoluţia schimbărilor/distribuţiilor de la un recensământ la altul în scopul sesizării
mecanismelor, cauzelor şi tendinţelor acesteia.
Cercetările geografice din această perioadă sunt axate pe aspecte ale creşterii
naturale, balanţei migratorii şi pe unele fenomene esenţiale, cum ar fi depopularea,
care afectează o parte din spaţiile rurale din ţările cele mai dezvoltate şi invers,
tendinţa concentrării crescânde a populaţiei în zonele urbane sau în vecinătatea lor.
Dintre temele tratate de geodemografi cele mai numeroase acum sunt cele
referitoare la mobilitatea geografică a populaţiei. Formele obişnuite şi repetate ale
mobilităţii, cum sunt deplasările cotidiene legate de locul de muncă sau cele de
week-end sau de vacanţă, au constituit obiectul unor analize atente în toate ţările
dezvoltate. Foarte multe cercetări au fost consacrate migraţiilor propriu-zise cu
toate formele lor multiple, îndeosebi migraţiile interne, din zonele rurale spre
zonele urbane, cum este exodul rural caracteristic pentru ţările în curs de dezvoltare
sau cel care are loc între diversele zone urbane.
Un interes deosebit este manifestat pentru migraţiile internaţionale care
cuprind mai ales fluxuri masive de muncitori expatriaţi pe diferite perioade de timp
spre ţările postindustriale şi ţările exportatoare de petrol. Se studiază formele care
apar datorită deplasărilor ce nu încetează să se schimbe, ca urmare a evoluţiei
economiei şi societăţii lumii contemporane.
Multe lucrări ştiinţifice au depăşit stadiul descriptiv al migraţiilor şi abordează
mai ales manifestarea ariilor migratorii cu diversele procese ce intervin în fluxurile
observate, în mod special schimbările care afectează gradat diviziunea naţională şi
internaţională a muncii.
În cadrul geografiei populaţiei, studiul aspectelor economice se limitează în
mod esenţial la populaţia activă. Categoriile de activităţi economice şi cele
socio-profesionale au constituit obiectul a numeroase analize care au fost realizate
1
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cel mai adesea pe baza unor mijloace foarte simple de investigaţie, cum sunt ratele
de activitate ale unei categorii socio-profesionale de populaţie activă sau evoluţia
acestor rate pe o perioadă dată. Unele aspecte importante ale realităţii economice şi
sociale, cum este şomajul sau veniturile sunt, în general puţin studiate de geografi
fiind considerate direcţii noi şi utile, dar insuficient aprofundate.
Dezvoltarea şi diversificarea geografiei populaţiei din această ultimă perioadă
este dovedită şi de apariţia unor reviste ştiinţifice, cum sunt „Espace, Populations,
Societes” publicată la Lille din 1983; „Revue Europeenne des Migrations
Internationales” publicată la Poitiers din 1985 şi „International Journal of Population
Geography” publicată în Marea Britanie din 1995 ş.a.
Teme de studiu, cum sunt nivelul de instruire, forţa de muncă, şomajul şi
structurile socio-profesionale altădată considerate ca non-geografice, au fost treptat
integrate în geografie. De asemenea, numeroşi demografi şi sociologi şi-au
manifestat interesul pentru geografie, introducând în studiile lor variaţii spaţiale ale
fenomenelor analizate.
În acest mod, geografia, demografia şi sociologia şi-au extins domeniile de
studiu una în direcţia alteia şi cunosc în final zone de interferenţă ca urmare a incidenţei
sau hibridizării lor, generându-se geografia populaţiei (geodemografia), geografia
socială (sociogeografia), demografia socială (sociodemografia) (Fig. 1).

Fig. 1. Interferenţe ale ştiinţelor geografice, demografice şi sociologice în studiul
populaţiei
1
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De asemenea, există şi interferenţe cu istoria atunci când unele studii
demografice se raportează la trecut, dar sunt şi frecvente cazurile când demografi,
sociografi şi sociodemografi studiază aceleaşi teme.
Foarte convingător, însă, este faptul ca nu există o ştiinţă unică a populaţiei, ci
mai multe ştiinţe, fiecare dintre ele având un punct de vedere distinct, o problematică
particulară şi o metodologie specifică.
O populaţie poate fi într-adevăr studiată din punctul de vedere al sociologului,
al istoricului, al statisticianului, al geografului etc, de aceea populaţia este prin
excelenţă o temă interdisciplinară. Populaţia ca subiect de cercetare oferă numeroase
aspecte, fiecare punct de vedere a generat o ramură de studiu specifică (Fig. 2).

Fig. 2. Principalele arii de cercetare în studiul populaţiei

În acest mod, punctul de vedere sociologic a dat naştere unei demografii sociale,
cel istoric a creat demografia istorică, cel economic a generat demografia economică,
cel politic demografia politică, cel statistic a produs demografia statistică, iar cel
geografic a format demogeografia (geografia populaţiei). În acelaşi context, se înscriu
şi punctele de vedere ale biologiei, medicinii, geneticii şi ecologiei care au în atenţia
lor ca problemă populaţia.
De la geografia populaţiei concepută într-un mod larg, până la demografia
spaţială, definită într-un mod restrâns, studiul geografiei populaţiei poate avea accepţiuni
foarte diferite.
1
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Foarte mulţi geografi au încercat să definească şi să precizeze limitele şi
conţinutul geografiei populaţiei. S-a constatat că nu există un consens, geografia
populaţiei este definită foarte diferit ca fiind: ,,studiul populaţiei ce locuieşte planeta”,
„studiul maselor umane”, „raportul dintre populaţie şi mediu”, „studiul spaţializat al
datelor demografice furnizate de statisticieni”, „studiul populaţiei observate în spaţiul
pe care îl amenajează”, „o introducere în geografia umană”, „un aspect al geografiei
sociale” etc.
Această situaţie nu se datorează caracterului excesiv de cuprinzător al geografiei,
ci faptului că aceasta disciplină dă întâietate studiului configuraţiei şi organizării
fenomenelor în spaţiu.
Geograful se deosebeşte de demograf în măsura în care preocupările sale sunt
mult mai sintetice. Acesta nu studiază în mod exhaustiv mecanismele creşterii unei
populaţii, dar va aduce rezultatele şi concluziile unui specialist realizând după aceea
o sinteză spaţială de foarte multe ori cu o orientare pragmatică.
Studiul spaţial efectuat de geograf devine convingător numai în măsura în care
acesta a explicat toate mecanismele care conduc la situaţia analizată, demonstrând în
continuare prin ce direcţii se produce şi tinde să evolueze fenomenul studiat. De
ademenea, prin viziunea sa integratoare, sistemică, analitică şi sintetică, geograful
poate efectua studii complete şi complexe asupra populaţiei, dar şi studii ce privesc
unele aspecte particulare ce caracterizează populaţia.
Cu toate că au existat şi există şi astăzi puncte de vedere diferite asupra ariilor
de studiu ale populaţiei, cea mai mare parte dintre ele au în atenţie distribuţia spaţială,
numărul populaţiei şi dinamica demografică, structurile demogeografice, socioeconomice şi etno-culturale (Fig. 3).

Fig. 3. Populaţia – concept metodologic
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