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El creixement demogràfic
PROJECCIÓ DE LES NACIONS UNIDES
EN MILIONS D’HABITANTS

ELS 10 PAÏSOS MÉS POBLATS
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La població de la Terra

L’ONU redueix altra vegada les previsions
i calcula que s’arribarà al màxim el 2075

La tendència cap a dos fills per dona acabarà
estabilitzant el cens mundial en 8.500 milions

L
a població mundial, actual-
ment 6.300 milions d’habi-
tants, arribarà al seu màxim
nivell l’any 2075 amb 9.221

milions, es reduirà lleugerament a
partir de llavors i s’acabarà estabilit-
zant en uns 8.500 milions al llarg
dels segles XXII i XXIII. Aquesta és al-
menys l’atrevida previsió de l’ONU
en l’anomenat escenari de fertilitat
mitjana, una hipòtesi que preveu un
món futur relativament estable amb
dos fills per dona. El càlcul és un
exercici de ciència-ficció, com reco-
neix la mateixa organització, però
incideix en un aspecte capital: la po-
blació de la Terra no arribarà als
12.000 o fins i tot més milions d’ha-
bitants que s’havien previst –potser
d’una manera alarmista– fa dues
dècades.

L’ONU precisa que la projecció se
n’aniria en orris davant qualsevol
petita variació. Si l’índex de fertilitat

fos d’1,85 fills (escenari baix), la po-
blació cauria a 2.230 milions de per-
sones en el llunyà 2300; si en canvi
fos de 2,35 fills (escenari alt), els habi-
tants el mateix any serien 36.000 mi-
lions. I si es mantingués l’actual
nombre de fills per dona, s’arribaria
a uns terribles 244.000 milions el
2150. «És clar que la Terra no està ca-
pacitada per mantenir indefinida-
ment aquest ritme», afirma un infor-
me publicat per la Divisió de Pobla-
ció de l’ONU. L’estudi no es pronun-
cia sobre si quedaria algun supervi-
vent a la Terra d’aquí a tres segles en
cas que tot el món adoptés les ac-
tuals pautes demogràfiques d’Espa-
nya, amb 1,2 fills per dona.

IMPACTE DE LA SIDA / La mateixa divi-
sió de l’ONU va calcular el 1968 que
la població mundial s’estabilitzaria
en 12.200 milions d’habitants; amb
posterioritat, el 1996, va reduir la xi-
fra a 11.000, i ara opina que el límit
seran els citats 9.221. Els nous esce-

naris a la baixa obeeixen sobretot a
un càlcul exagerat de la fecunditat
als països en desenvolupament, que
ha baixat més del que s’esperava, i a
l’impacte brutal de la sida. En qual-
sevol cas, pràcticament tot l’aug-
ment demogràfic de les pròximes
dècades correspondrà a l’anomenat
Tercer Món.

Mentrestant, la població del Pri-
mer Món seguirà pràcticament
igual. En cas que es mantinguin els
actuals nivells de fertilitat, alguns
països perdran població de forma
acusada, com Rússia i Ucraïna (de
fet ja l’estan perdent), i només uns
quants, com els Estats Units, tindran
un creixement notable. Els europeus
només representaran un 7% del to-
tal mundial l’any 2300 (21% el
1950).

L’ONU calcula per a Espanya una
futura estabilització en 32 milions
d’habitants, lluny dels 42 milions ac-
tuals, encara que en l’elaboració de
l’informe no va tenir en compte el

recent repunt motivat essencial-
ment per la immigració.

L’ÍNDIA I LA XINA / Al capdavant del
cens mundial hi seguiran sempre la
Xina i l’Índia, encara que l’ordre en-
tre tots dos canviarà abans del 2050.
En termes percentuals, els països
que experimentaran un creixement
més alt d’aquí a mitjans del segle se-
ran Níger, el Iemen, Somàlia i Ugan-
da, en tots els casos amb un aug-
ment anual del 3%. Els que tindran
un creixement inferior, amb un des-
cens de l’1%, seran Ucraïna, Letònia
i Estònia. Expressat en xifres absolu-
tes, el resultat és espectacular: el
Iemen, que tenia 18 milions el 2000,
en tindrà 144 el 2100, mentre que
Ucraïna passarà en el mateix perío-
de de 50 a només 24. Segons les pre-
visions fetes per l’ONU, tots els
països –fins i tot els que avui tenen
un creixement desbocat– tendiran a
tenir dos fills per dona, és a dir, a es-
tancar-se.H

arribarà a 9.200 milions
Un món futur
ple de persones
centenàries

33 En el supòsit que es mantin-
guin les tendències actuals, la
població envellirà fins al punt
que al segle XXI l’edat mitjana
del món rondarà els 50 anys. Al-
guns països, no obstant, arriba-
ran a aquesta xifra molt abans: el
2050, l’edat mitjana dels japone-
sos serà de 53 anys, i la dels es-
panyols, de 51. L’ONU també ha
calculat que el 15% de la pobla-
ció mundial tindrà més de 80
anys el 2100, una xifra similar a
la de persones menors de 15.
L’informe opina també que l’es-
perança de vida mitjana rondarà
els 100 anys al segle XXII. Al
Japó, Suècia i novament Espa-
nya se superaran els 80 abans
de l’any 2050.
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