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ПАРИЗ – Током ове године светска популација ће достићи седам милијарди, а повећање
бројности у Африци ће неутралисати смањење прираштаја у неким другим деловима
света, стоји у данас објављеној студији француског Националног института за
демографска истраживања (ИНЕД).

  

ИНЕД, који је за ову студију користио и резултате истраживања УН, Светске банке и
неких од водећих националних института, предвиђа да ће светско становништво
наставити да расте наредних деценија, а стабилизоваће се на нивоу од девет до десет
милијарди крајем овог века, преноси АФП.

  

Пошто је 1999. светско становништво достигло шест милијарди, било је потребно само
дванаест година да се увећа за још милијарду.

  

ИНЕД предвиђа да ће већ за четрнаест година на свету живети осам милијарди људи, а
потом ће доћи до постепене стабилизације.

  

Раст глобалног становништва се убрзава од почетка деветнаестог века. У последњих
двеста година светска популација увећана је чак седам пута.

  

Само седам земаља данас има половину удела у укупном светском становништву. Кина је
на првом месту са 1,33 милијарде људи. Следи Индија са 1,17 милијарди. Осталих пет
земаља (према бројности становништва) су САД, Индонезија, Бразил, Пакистан и
Нигерија.
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Према прогнози ИНЕД-а, Индија ће до 2050. године избити на прво место у свету по
бројности становништва, пошто ће „политика једног детета” умерити раст кинеске
популације.

  

Стопа повећања светског становништва је, иначе, већ почела да опада, напомиње
ИНЕД. Она данас износи 1,1 одсто годишње, док је пре педесет година износила два
одсто годишње.

  

То је последица чињенице да данас жене у просеку рађају 2,5 деце, док су 1950. рађале
просечно петоро.

  

Регионалне разлике на овом плану су, међутим, врло велике. Док просечна Европљанка
данас рађа 1,6, дотле становница Африке рађа 4,7 деце.

  

(Танјуг)
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