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RESUM 

El present treball estudia la demografia de les que s’ha dit seran les futures potències mundials, més 

conegudes com a BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina). Aquesta teoria la va plantejar Jim O’Neill, 

economista global de Goldman Sachs l’any 2001, i des de llavors s’han escrit multitud d’estudis sobre 

aquesta unió de països. 

Tot i què es diu que una de les característiques comunes que tenen aquests països és la seva nombrosa 

població, a cap dels estudis que s’han escrit s’ha estudiat, i creim que és necessari fer-ho, i més tenint 

en compte que les previsions de futur indiquen que la població d’aquests països serà, l’any 2050, més 

del 40% de la població mundial.  

En el treball s’han explicat què són els països BRIC i com és la seva població, definint-la a partir de 

les principals variables demogràfiques, tals com l’índex de natalitat, de mortalitat, l’esperança de vida, 

la proporció de població activa, etc., per tal d’entendre aquest factor tan important de les futures 

superpotències mundials i com afectarà en el futur a nivell nacional seu i global.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La població mundial és un tema que s’ha estudiat àmpliament en molts àmbits, tant la població 

actual com la històrica, ja que és un aspecte que afecta a moltes disciplines, com la història, 

l’economia, la sociologia, etc., però és sobretot a geografia on més s’estudia, ja sigui des dels 

aspectes purament teòrics, com és la part més estadística, a les repercussions socioeconòmiques 

(i a vegades ambientals) d’aquesta població.  

Pel que fa als BRIC (conjunt de països format per Brasil, Rússia, Índia i Xina), des de que al 

2001 Jim O’Neill, economista global de Goldman Sachs, escrigué la tesi sobre aquesta unió 

fictícia de països, s’han estudiat des de moltes disciplines també, però és en l’economia on 

destaquen la majoris d’estudis, perquè les dades en què es basà O’Neill per a formular aquesta 

teoria eren bàsicament econòmiques. Tot i així, a tots els estudis que s’han escrit sobre els BRIC 

es destaca que aquests països tenen com a característiques comunes el seu immens territori i la 

seva nombrosa població, aspectes totalment geogràfics, però tot i així no estan estudiats.  

És per això que hem realitzat aquest estudi sobre la població de les suposades futures potències 

mundials, perquè és un aspecte fonamental, ja que és la població qui forma la mà d’obra, 

essencial en tots els aspectes econòmics, i com està estructurada la societat, quines perspectives 

futures té i el seu nivell de desenvolupament són tot ells aspectes bàsics en aquest estudi.  

Per això, els objectius principals d’aquest treball són conèixer la població actual de Brasil, 

Rússia, Índia i Xina, cada un d’ells per separat i dins el context global, com evolucionarà en el 

futur aquesta població, i quines repercussions té.  

Per a fer-ho hem estructurat el desenvolupament del treball en tres parts, bastant independents 

entre elles, sobretot entre la primera i la segona i la tercera, però necessàries per entendre tot el 

context del treball, ja que és un aspecte molt general i que avarca una àmplia extensió de 

territori. A la primera part s’explica l’estructura de la població mundial, dividit amb un primer 

apartat d’evolució de la població, necessari per veure com encara ara en l’actualitat no tots els 

territoris segueixen les mateixes pautes demogràfiques, i un segon apartat dedicat a la 

distribució de la població mundial, per entendre com es localitza la població sobre el territori i 

perquè. La segona part del treball està enfocat en la descripció dels BRIC, ja que és un terme 

teòric desconegut encara per una part important de la societat, i perquè és necessari mostrar les 

característiques socioeconòmiques generals d’aquests països per contextualitzar-hi la població. 

Finalment, el darrer apartat del treball és pròpiament la població dels BRIC, on s’han explicat 

les seves característiques demogràfiques generals, la seva distribució en el territori i el seu 

desenvolupament demogràfic.  
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La metodologia que s’ha seguit ha estat bàsicament la d’un treball bibliogràfic en els dos 

primers apartats del treball, consultant manuals de població mundials i estudis realitzats per 

institucions públiques i professors d’universitat pel que fa a la descripció dels BRIC, i per a fer 

l’apartat de població s’han consultat fonts estadístiques, com els censos oficials de cada país i 

les dades oferides pel Population Reference Bureau, per al seu tractament i posterior 

interpretació, així com manuals de demografia històrica per comprendre com han arribat a la 

situació actual (en el cas de Rússia).  

En el treball no hi ha un apartat de “resultats i discussió” perquè no es parteix d’una hipòtesi 

que s’hagi de comprovar o refutar, sinó que el que es mostra és la situació actual dels països 

BRIC i com es preveu que evolucioni en el futur.  
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2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ MUNDIAL 

2.1 Evolució de la població mundial  

2.1.1 Règim demogràfic antic 

El règim demogràfic antic es caracteritza, principalment, per una alta natalitat i mortalitat. 

Només una forta fecunditat permetia compensar la forta mortalitat. Era un règim demogràfic en 

què l’excedent de naixements sobre les defuncions era molt modest i en el que aquest tènue 

creixement natural es veia interromput periòdicament per greus crisis: pesta, fam, guerres, ... De 

fet, tot transcorria com si, pel joc d’aquest equilibri “natural” entre fecunditat i mortalitat, el 

creixement demogràfic, sempre dèbil, estigués regulat per les condicions de subsistència. Quan 

la conquesta de nous espais o el descobriment de noves tècniques permetien augmentar la 

quantitat d’aliments disponibles, la població podia créixer per aconseguir un nou sostre de 

densitat. Però quan aquest es superava, la crisis, sota una forma o una altra, era inevitable. 

D’aquesta manera, durant mils d’anys, els homes creixeren en número, lenta i irregularment, 

poblant poc a poc totes les superfícies habitables del planeta i millorant progressivament el 

control dels recursos dels quals obtenien la seva subsistència.  

Durant aquesta llarga evolució, el descobriment de l’agricultura i de la ramaderia en el neolític 

(any 10.000 a. C.), que sembla tengué el seu origen a l’Àsia occidental, va tenir una importància 

considerable. Aquest desenvolupament econòmic permeté augmentar els recursos alimentaris, 

factor que comportà, per un costat, elevar singularment el “sostre” de la població possible i 

permetre una fase de creixement demogràfic excepcional, i per altra banda, que un petit grup 

d’individus pogués dedicar-se a activitats no agrícoles gràcies a la divisió del treball; així 

sorgiren els primers assentaments sedentaris
1
. Sembla que del tercer al quart mil·lenni, en tan 

sols mil anys, la població mundial es multiplicà per deu, passant de 15 a 150 milions
2
. Un 

fenomen sense precedents i que no es tornarà a produir en els quatre mil·lennis següents. Un 

període fonamental, ja que l’agricultura, al fomentar els assentaments, condueix a la 

socialització de l’home. Tanmateix, encara que canviaren les condicions de vida de l’home, 

aquesta “revolució” neolítica no alterà els mecanismes que regulaven, des dels orígens, els 

creixement demogràfic: una forta fecunditat que equilibrava, poc més o menys, una forta 

mortalitat deixant tan sols un petit marge per al creixement. Quan la quantitat d’aliments 

augmentava (en un principi per la conquesta de nous territoris de caça i més tard pel cultius de 

noves terres), la mortalitat era un poc menys severa i la població creixia. L’esperança de vida 

                                                           
1ABELLÁN, A.; FERNÁNDEZ-MAYORALAS, G.; RODRIGUEZ, V.; ROJO, F. (1998) La población del mundo. 

Madrid: Colección Espacios y Sociedades, Serie General nº 7, Editorial Sintesis. Pàg. 11.  

2 VALLIN, J. (1995) La demografia. Madrid: Alianza Universidad. Pàg. 66.  
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podia arribar a 25 o 30 anys (degut especialment a una disminució relativa de la mortalitat 

infantil) i la fecunditat arribava o superava lleugerament els 6 fills per dona, gràcies a les 

millores de les condicions de vida. Quan, pel contrari, la quantitat d’aliments s’estancava, la 

mortalitat tornava a la situació anterior i la població s’enfonsava. Segons aquest model 

ancestral, el descobriment de l’agricultura oferí a la humanitat un mil·lenni de creixement 

excepcional. Però, conforme amb aquest mateix esquema, quan la majoria de les terres es 

cultivaren, els quatre mil·lennis següents es veieren de nou marcats per un creixement 

extremadament lent, mesclat amb greus crisis de mortalitat, fins a mitjan del s. XVIII.  

2.1.2 Nou règim demogràfic 

A nivell mundial s’ha assenyalat l’any 1750 com la data a partir de la qual el règim demogràfic 

canvià, tenint lloc la primera expansió demogràfica. En aquests anys l’increment mitjà anual de 

la població augmentà i passà a ser de l’1,1% entre 1750 i 1950, encara que els majors 

increments tengueren lloc a la primera meitat del segle XX.  

Aquest canvi de tendència en el creixement de la població ha estat conseqüència dels canvis 

econòmics que tengueren lloc a la primera meitat del segle XVIII: les revolucions agrària, 

industrial i tecnològica. La revolució agrària va precedir a la industrial, i és important perquè 

permeté obtenir els primers excedents alimentaris amb els quals “desaparegué” la fam i alliberar 

mà d’obra de les activitats agràries per ocupar-se a les industrials i terciàries. Així mateix, s’ha 

de tenir molt present el paper que tengueren els avenços en la medicina i la difusió de les noves 

tècniques industrials, ja que possibilitaren la desaparició de les epidèmies i la difusió de les 

noves tècniques industrials. S’ha interpretat que l’augment de la producció impedí l’augment de 

la mortalitat i, a més, incentivà els matrimonis primerencs que produïren, com a conseqüència, 

una elevació de la natalitat.  

Al segle XVIII el número de naixements superava considerablement al de defuncions, el que va 

fer elevar moderadament la població, i com a conseqüència augmentà la pressió sobre els 

recursos i s’estimularen els mecanisme reequilibradors que reduïren la natalitat, ja sigui per la 

relantització de la nupcialitat o per la difusió del control voluntari dels naixements. Al segle 

XIX la tendència descendent de la taxa de natalitat va ser superada per la disminució de la taxa 

de mortalitat, pel que el creixement de la població va ser constant, inclús en els primers anys del 

segle XX. Aquesta tendència de la disminució de la mortalitat, causada pels avenços sanitaris, 

econòmics i tecnològics, que als països desenvolupats va tardar tants d’anys a arribar a la 

situació actual, als països del Tercer Món ha estat molt més ràpida; en aquests països, a més, les 

taxes de natalitat s’han mantingut elevades, molt més que les observades a Europa durant els 

segles XVIII i XIX, i com a resultat les taxes de creixement natural eren del 3% i superiors. 



La població de les futures potències mundials: els BRIC 

Francisca Cànaves Bauçà 

 

5 
 

La principal conseqüència de la transició demogràfica ha estat l’allargament de l’esperança de 

vida, a causa dels menors riscos en edats infantils, degut a les majors atencions proporcionades 

a la infància i als obstacles interposats a la difusió de les malalties infeccioses; segons Caselli, 

en un estudi que realitzà per Anglaterra i Gales, 2/3 parts d’aquest allargament de l’esperança de 

vida és gràcies a la disminució de la mortalitat els primers 15 anys de vida
3
.  

2.2 La distribució de la població mundial 

La població no està dividida de forma uniforme en el planeta, sinó que s’observen grans 

diferències en la distribució de la població segons grans àrees o regions mundials, i inclús a 

nivell nacional i subnacional. Al 2012 el 19.1% de la població vivia a la Xina, que només ocupa 

el 7% de la superfície terrestre, mentre que a Canadà i a Austràlia (el segon i sisè països més 

grans del món amb el 7% i el 5% de la superfície de la Terra respectivament) només hi habiten 

el 0’5% i el 0’3% de la població. Però on s’observen més diferències és entre els països més i 

menys desenvolupats: el 17’6% viu als països més desenvolupats econòmicament, mentre que el 

82’4 viu als subdesenvolupats
4
, on la taxa de creixement natural del 2012 era de 1’4% anual i 

estaria 50 anys a duplicar-se, en contraposició al 0’1% dels desenvolupats, que estaria 700 

anys
5
.  

2.2.1 Els grans conjunts demogràfics i la densitat de població mundial 

La densitat de població mesura la relació entre la població i l’espai que ocupa. Tot i així, 

aquesta mesura, simple i pràctica, no deixa de ser molt descriptiva i imprecisa, perquè a escala 

mundial ni l’espai ni les necessitats i nivell de vida de la població són homogenis.  

Per conjunts territorials, es pot comprovar clarament com Àsia és el continent més poblat,amb 

més del 60% de la humanitat, majoritàriament a l’est i al centre-sud. D’enfora li segueixen 

Àfrica, on la major part de la població es situa a les costes est, oest i nord; Amèrica, amb el 

13’4% de la població mundial, situada sobretot a Amèrica del nord i del sud; i Europa, on és 

                                                           
3 Citat a LIVI BACCI, M. (2012) Historia mínima de la población mundial. Barcelona: Ariel Historia. Pàg. 155.  

4 Com a referència del nivell de desenvolupament d’un país s’ha agafat la classificació de les Nacions Unides, que 

inclou en els països desenvolupats Europa, Amèrica del Nord, Austràlia, Japó i Nova Zelanda; totes les altres regions 

estan classificades com a en desenvolupament. Els països menys desenvolupats consisteixen en 48 països que tenen 

ingressos particularment baixos, alta vulnerabilitat econòmica i indicadors de desenvolupament humà inferiors; 33 

d'aquests països estan a l'Àfrica subsahariana, 14 a Àsia i un al Carib. Els criteris i la llista de països, segons la 

definició de les Nacions Unides, es poden veure en www.unohrlls.org/en/ldc/. FONT: Population Reference Bureau 

2012. 

5 Període de duplicació de la població = 70/taxa de creixement anual (%) (suposant que la taxa de creixement es 

manté constant).  
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l’est la zona més poblada. Oceania es troba en darrer lloc, amb un 0’52% de la població 

(TAULA 1, FIGURA 1).  

Les densitats de població, en canvi, canvien l’esquema anterior, perquè les majors densitats es 

troben al Carib, l’oest i el sud d’Europa i el centre i sud d’Àsia (FIGURA 2).  

Continent 
Població (2012) (en 

milions) 
% 

MÓN 7.058 100,00 

Àfrica 1.072 15,19 

 Amèrica 948 13,43 

Àsia 4.260 60,36 

Europa 740 10,48 

Oceania 37 0,52 

TAULA 1: Distribució de la població mundial per continents (2012). FONT: Population Reference Bureau 2012. 

Elaboració pròpia. 

 

FIGURA 1: Població mundial per zones (2012) (unitats en milions). FONT: Population Reference Bureau 2012. 

Elaboració pròpia. 
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FIGURA 2: Densitat de la població mundial per zones (2012) (Hab./Km2). FONT: Population Reference Bureau 

2012. Elaboració pròpia. 

2.2.2 Factors de distribució de la població 

La distribució espacial de la població és extremadament irregular i la seva explicació no és 

sempre senzilla. Tant als països desenvolupats com als menys desenvolupats es registren altes i 

baixes concentracions de població, associades a un variat conjunt de factors la interrelació dels 

quals en l’espai no permet l’ocupació d’aquest. La distribució de la població sobre la terra ha de 

ser considerada, doncs, en funció de diversos factors, difícils d’avaluar ja que no existeix cap 

mètode capaç d’aprehendre el grau d’importància dels mateixos.  

Factors físics. La combinació de les característiques físiques (condicions climàtiques, naturalesa 

dels sòls, altitud, continentalitat) determinen en gran mesura l’ocupació demogràfica de la terra, 

sobretot quan es tracta d’explicar els espais buits o dèbilment ocupats. D’entre tots els factors 

físics, el clima, sota la influència dels seus elements (fred, sequera i calor humida), pot explicar 

els buits demogràfics de les regions polars i subpolars, dels deserts càlids i de les terres càlides i 

humides de la zona equatorial, en la mesura que aquests elements imposen fortes restriccions al 

desenvolupament de l’agricultura, com a principal nexe d’unió entre l’home i la terra. 

L’excessiu fred de les altituds polars, unit a un llarg hivern, la llarga nit polar i la debilitat dels 

rajos solars determinen una curta estació de cultiu, inadequada per a la producció agrícola. Tot i 
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així, la reduïdíssima i dispersa població d’aquestes àrees està lligada a l’explotació d’alguns 

minerals, a la pesca i a la caça. 

L’aridesa exclou també el cultiu de la terra, no només per la falta d’aigua, sinó també per 

l’absència de vertaders sòls, i com a conseqüència el límit del poblament ve imposat per 

l’escassetat d’aliments. Als límits dels deserts el poblament reposa en l’explotació de la 

ramaderia nòmada. Es registren circumstàncies excepcionals que permeten practicar 

l’agricultura, en els cas dels oasis, o dels marges d’alguns rius. Com a les regions polars, els 

dipòsits de minerals han determinat la instal·lació de centres d’explotació, encara que 

insuficients per a alterar el model de distribució de la població.  

Per altra banda, el medi tropical plujós i humit imposa restriccions al poblament a favor de 

l’exuberant vegetació, els sòls inadequats per a l’agricultura i la prolongació de la vida 

bacteriana, més que per la presència constant de calor humida. A diferències de les regions 

polars i desèrtiques, en el medi tropical s’observen diferents situacions. De manera que les àrees 

tropicals humides i caloroses ofereixen millors possibilitats de poblament que les àrees 

desèrtiques o fredes, a condició d’utilitzar les tècniques adequades i d’elegir les plantes 

adaptades al clima.  

Tot i això, en qualsevol d’aquests medis la tecnologia moderna podria modificar la influència 

dels factors físics en el model d’assentament demogràfic. Tècniques com al producció de pluja 

artificial, la dessalinització de l’aigua del mar, l’aprofitament de l’energia solar, l’aplicació de 

fertilitzants a sòls pobres, el drenatge de les terres humides, ... serien algunes mesures que la 

tecnologia podria oferir per al poblament permanent d’aquestes zones.  

La influència de l’altitud en la distribució de la població és més complexa. En general, les 

densitats demogràfiques disminueixen amb l’altitud, a mesura que un curt període de cultiu no 

permet el desenvolupament de l’agricultura en els climes freds. Al factor de l’altitud, però, va 

associat també amb la latitud, de manera que en les latituds baixes l’altitud ofereix grans 

avantatges a l’ocupació humana per la benignitat del clima; això ocorre, per exemple, als 

altiplans i valls de muntanya d’Amèrica llatina i a les cadenes muntanyoses d’Àfrica Oriental, 

on tradicionalment s’han trobat densitats variables de població. Per altra banda, les muntanyes 

de les latituds altes són hostils al poblament per les fredes temperatures, pel grau d’insolació i 

pels límits que imposen a l’agricultura; les muntanyes d’Escandinàvia o del nord-est de Sibèria 

són exemples típics de muntanyes de latituds elevades. A les latituds mitjanes, la proporció de 

població que viu a terrenys baixos, a les planures, i inclús als altiplans, tenen tendència a 

augmentar; això ocorre a Amèrica del nord i a Europa.  
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Així mateix, la configuració del terreny (pendents, exposició, accidents topogràfics, volum dels 

relleus) poden crear condicions d’atracció o rebuig de la població en relació al límit que pugui 

suposar per a l’agricultura. Les valls, com a rutes de penetració a través de les muntanyes, i els 

peus de muntanya, com a zones de contacte entre diferents medis, són zones fortament poblades 

en la mesura que ofereixen condicions favorables al desenvolupament i intercanvi de les 

activitats agrícoles, comercials i industrials.  

A escala local, la qualitat i la naturalesa del sòl en l’aprofitament de la terra, així com la 

presència dels rius, poden explicar la major o menor concentració de població.  

Factors històrics, socials i econòmics. Allà on els factors de tipus físic són favorables a les 

concentracions de població, aquests no expliquen per si sols els importants contrastos en la 

distribució de la mateixa, que es deuen en bona mesura a factors econòmics, socials, tecnològics 

i socials, que han actuat al llarg de la història i que són capaços d’explicar aquesta discontinuïtat 

en el poblament.  

En primer lloc, és important considerar que quasi totes les terres emergides, a excepció de certes 

regions hostils a raó dels factors físics, han estat ocupades des de l’antiguitat. De fet, els tres 

focus de població més importants han conegut un assentament molt precoç. Però els canvis 

posteriors en la concentració de la població han estat molt influïts pels avenços tecnològics i 

econòmics. De fet, al analitzar l’evolució de la població s’ha observat que les etapes del 

desenvolupament demogràfic estaven lligats a les revolucions econòmiques
6
. I no és menys 

important afirmar que la distribució de la població i la formació de les densitats està 

relacionada, també, amb la difusió espacial d’aquestes revolucions i de la població mateixa. 

D’aquesta manera, sembla ser que des d’Àfrica la població es desplaçà fins a les zones més 

càlides d’Euràsia. A partir d’aquí, l’espai ha estat ocupat per onades successives de població, en 

relació amb els cicles econòmics. 

El primer cicle econòmic, lligat als avenços de la talla de la pedra, permeté perfeccionar les 

eines de caça per obtenir majors recursos alimentaris, i, coma  conseqüència, es registrà un 

increment de població, centrat en el Pròxim Orient, Xina i Europa. 

El segon impuls en el creixement de la població estava lligat a l’aparició i difusió de 

l’agricultura i domesticació dels animals, i tengué lloc al Pròxim Orient, al voltant del 8000 a. 

C., a partir d’on es difon a Àsia Meridional i Oriental, al sud d’Europa i al nord d’Àfrica 

                                                           
6 ABELLÁN, A.; FERNÁNDEZ-MAYORALAS, G.; RODRIGUEZ, V.; ROJO, F. (1998) La población del mundo. 

Madrid: ColecciónEspacios y Sociedades, Serie General nº 7, Editorial Sintesis. Pàg. 26. 
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(fonamentalment a Egipte i Etiòpia, afavorits per la presència del riu Nil)
7
. Aquest augment del 

número de persones comporta successives onades migratòries cap al nord-oest (aquesta seria la 

primera causa de la difusió de les tècniques agrícoles). A partir d’aquest moment, la civilització 

rural permeté la concentració d’efectius humans, aconseguint un major desenvolupament a Àsia, 

primer, i a Europa, després. El focus demogràfic d’Amèrica Central és també un focus rural, 

però independent i més tardà que el del Vell Món. 

El tercer gran impuls és el creixement i distribució de la població correspongué a la revolució 

industrial que, iniciada a Europa, determinà la concentració de població a les conques mineres i 

a les ciutats. 

Els subsegüents desenvolupaments o avenços tecnològics foren exportats, juntament a les noves 

tècniques industrials, des d’Europa a Amèrica i Oceania. D’aquesta manera, el factor emigració 

contribuí a difondre la industrialització i fomentar les concentracions de població a Amèrica del 

Nord. També l’emigració europea explica les concentracions demogràfiques a Amèrica Llatina.  

Per la seva part, els escassos focus demogràfics del continent africà no són resultat de la 

civilització agrícola o de les tècniques industrials desenvolupades de la colonització, sinó que 

més bé són conseqüència dels avenços sanitaris exportats des dels països més desenvolupats als 

menys després de la II Guerra Mundial.  

  

                                                           
7 Citat a LIVI BACCI, M. (2012) Historia mínima de la población mundial. Barcelona: Ariel Historia. Pàg. 50. 



La població de les futures potències mundials: els BRIC 

Francisca Cànaves Bauçà 

 

11 
 

3. DESCRIPCIÓ DELS PAÏSOS BRIC I LA SEVA IMPORTÀNCIA A NIVELL 

MUNDIAL 

En economia internacional, la sigla BRIC s’empra per referir-se conjuntament a Brasil, Rússia, 

Índia i Xina, països que tenen en comú una gran població, (Rússia 143’2 milions de persones; 

Índia 1.259’7 milions; Xina 1.350’4 milions; i Brasil 194’3 milions de persones
8
) (TAULA 2; 

FIGURA 3) i un extens territori (Rússia té 17.075.200 km
2
; la Índia 3.287.590 km

2
; la Xina 

9.596.960 km
2
; i Brasil 8.514.876 km

2
), el que els hi proporciona dimensions estratègiques 

continentals i una gegantesca quantitat de recursos naturals i, el més important, les enormes 

xifres que han presentat de creixement del seu PIB i de participació en el conjunt mundial en els 

últims anys, el que els fa atractius com a destí d’inversions.   

POBLACIÓ DELS MAJORS PAÏSOS DEL MÓN (2012) 

País Població (en milions)  % 

Xina 1350 19,13 

Índia 1260 17,85 

Estats Units 314 4,45 

Indonèsia 241 3,41 

Brasil 194 2,75 

Pakistan 180 2,55 

Nigèria 170 2,41 

Bangla Desh 153 2,17 

Rússia 143 2,03 

Japó 128 1,81 

Altres països 2925 41,44 

TAULA 2: Població dels majors països del món (2012). FONT: Population Reference Bureau 2012. Elaboració 

pròpia.  

 

                                                           
8 Data de referència: 2012. Font: Population Reference Bureau 2012.  
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FIGURA 3: Població majors països del món (2012) (dades en %). FONT: Population Reference Bureau 2012. 

Elaboració pròpia. 

Es tracta d’actors diferents dels que fins fa poc han dominat l’escena internacional –classificats 

aquests darrers sota la designació genèrica de “primer món”– i als que pel seu recent sorgiment 

–o resorgiment, sobretot en el cas de Rússia– se’ls ha denominat “potències emergents”. Les 

seves característiques (imponent dimensió geogràfica, la seva impressionant demografia, els 

seus ingents recursos naturals, les seves expectatives d’índexs de creixement econòmic i, en la 

major part dels casos, la seva forta identitat cultural), tots ells factors que configuren a les grans 

potències, estan impulsant un ràpid i nítid desplaçament de l’eix de gravetat econòmic i polític 

del món des d’Occident cap a l’Est i al Sud; cap a Àsia i el Pacífic i cap a alguns conjunts de 

l’hemisferi meridional. Cada vegada més es pot comprovar el creixent difuminat de 

l’hegemonia estadounidenca i el seu “moment unipolar” i l’aparició d’un món creixentment 

multipolar.    

Tot el món es veurà afectat per aquest auge: Àsia, Amèrica Llatina i inclús Àfrica. La irrupció 

dels països BRIC en el continent negre, a la primera dècada del s. XXI, ha suposat un canvi 

fonamental i ha reactivat l’interès, fins ara adormit, dels països de la OCDE.  

Goldman Sachs argumenta que el potencial econòmic del Brasil, de Rússia, de la Índia i de Xina 

és tal que poden convertir-se a les quatre economies dominants cap al 2050. La tesis va ser 

proposta per Jim O’Neill, economista global a Goldman Sachs, l’octubre de 2001
9
. S’estima que 

                                                           
9 O’NEILL, J. (2001) “Building Better Global Economic BRICs” a Goldman Sachs Global Economics, Paper 66.  
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aquesta països tendran més del 40% de la població mundial i tendran  un PIB combinat de 

134.951 bilions de dòlars. A quasi cada escala serien les entitats més grans en l’escena global. 

S’ha de dir que Goldman Sachs no vol argumentar que aquests quatre països no volen formar 

una aliança política, com pugui ser la Unió Europea, o qualsevol associació que negocia 

formalment, com l’Associació de Nacions Unides del Sud-est Asiàtic (ASEAN). Tot i així, han 

pres mesures per augmentar la seva cooperació política, principalment, ja que una manera 

d’influenciar els Estats Units és amb acords de comerç major, o amb l’amenaça implícita de la 

cooperació política, com manera d’extreure concessions polítiques dels països desenvolupats, 

tals com la cooperació nuclear proposta amb l’Índia i Brasil.  

Alguns trets inicials del possible bloc econòmic que poden formar els països BRIC es sustenten 

en què la Xina i l’Índia seran els grans proveïdors mundials de tecnologia i serveis. Per altra 

banda, Brasil ocuparà una posició de lideratge en biodiversitat, mineral de ferro, etanol i 

aliments, mentre que Rússia ho farà en indústria armamentística i com a proveïdor de petroli i 

gas natural
10

.  

És cert que les quatre nacions tenen unes característiques de desenvolupament econòmic molt 

diferents, pel que poden complementar-se les unes a les altres en terrenys com les finances, 

l’energia, els serveis, la tecnologia, l’agricultura, la protecció mediambiental i la seguretat 

alimentària, així com en les negociacions multilaterals de comerç en el marc de l’Organització 

Mundial del Comerç. Tots excepte Brasil, per ara, tenen armes nuclears.  

A partir de l’any 2000 el balanç de l’economia global començà a canviar, ja que les taxes de 

creixement de les economies emergents van ser superiors a les de les economies 

desenvolupades
11

 (FIGURA 4). El major creixement econòmic a les economies emergents es 

desprèn d’una combinació favorable de saldos demogràfics positius, avantatges comparatives en 

abundància de recursos naturals, avantatges competitives de costos de producció i graus cada 

vegada més acceptables d’estabilitat macroeconòmica. Segons el consens de les projeccions dels 

organismes internacionals, la tendència es mantendrà en les pròximes dècades, en especial 

després d’observar com han resistit a la crisi financera de 2008. Una de les seves principals 

característiques és que tots ells són països d’importància sistèmica per a l’economia mundial, en 

quant el que succeeix a les seves economies nacionals té repercussions de gran calat no només 

                                                           
10 DOBRUSIN, B. (2011) “Los BRIC. ¿Ingenio de marketing o nueva arquitectura econòmica?” a Informe de 

Conyuntura: Los BRICs. Nº 2. Secretaría de Relaciones Internacionales, Central de Trabajadores de la Argentina.  

11 Els criteris que utilitza el Fons Monetari Internacional per classificar una economia com a avançada es basen en els 

nivells d’ingressos per càpita (promig al llarg de deu anys), diversificació de les exportacions i integració al sistema 

financer global. Citat a TURZI, M. (2011) “¿Qué importància tiene el BRIC? a Estudios Internacionales, 168. 

Universidad de Chile: Instituto de Estudios Internacionales.  
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en el seu àmbit regional, sinó també en el global
12

; a més, tenen la voluntat i la capacitat per a 

fer-ho.     

 

FIGURA 4: Participació en l’economia global: economies avançades i emergents. FONT: TURZI, M. (2011) “¿Qué 

importància ..., cit., pàg. 90 (a partir de dades del WEO del FMI). 

La tendència és cap a una doble transformació en l’estructura i en la dinàmica de l’economia 

internacional. Les majors taxes de creixement demogràfic i econòmic impliquen un 

desplaçament del poder de compra des dels països avançats cap a les creixents classes mitjanes 

als països emergents com a resultat del sostingut millorament de les condicions de vida. Les 

economies emergents impulsaran el consum i és per això que el resultat és una participació 

creixent en la demanda agregada global que a la vegada les converteix en els nous engranatges 

de l’economia mundial.   

Però també és vera que existeixen diferències importants que no són fàcils de solucionar. Amb 

independència de la indiferència de Rússia i Xina cap als drets humans i la democràcia, la Índia 

i la Xina afavoreixen el proteccionisme agrícola, mentre que Rússia i Brasil hi estan en contra. 

Així mateix, si Xina i Índia tenen una gran quantitat de població pobre, la població de Rússia 

està disminuint de forma alarmant.  

Els països BRIC tenen un enorme potencial però, al mateix temps, una gran desafiament, ja que 

han de promoure polítiques socials i polítiques de desenvolupament econòmic per consolidar el 

seu creixement a llarg termini. El fet de què els quatre països hagin contribuït amb el Fons 

Monetari Internacional i el Banc Mundial per reduir els efectes de la crisi és una mostra del 

canvi polític i econòmic que estan sofrint.  

                                                           
12 ORGAZ, L.; MOLINA, L.; CARRASCO, C. (2011) “El creciente peso de las economías emergentes en la 

economía y gobernanza mundiales. Los países BRIC” a Documentos Ocasionales, nº 1101. Banco de España.  
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A l'entorn de l'any 2025, el sistema de relacions internacionals serà totalment diferent del 

sistema actual, ja que la globalització econòmica haurà adquirit tota la seva dimensió, s'haurà 

completat l'emergència dels nous actors mundials, i la transferència de riquesa i economia de 

l'oest cap a l'est serà una realitat. D'altra banda, l'oceà Pacífic serà el centre de gravetat 

estratègic mundial, mentre que la influència dels subjectes no estatals haurà assolit una posició 

privilegiada. 
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4. POBLACIÓ DELS BRIC  

Començant per la població actual, s’observen grans diferències entre Brasil i Rússia i la Xina i 

l’Índia, però tot i així, encara que molta menys que Rússia i Xina, els dos primers tenen una 

gran població. El 2025 la tendència entre l’Índia i Xina ja haurà canviat, superant la primera a la 

segona en més de 50 milions de persones, i la diferència cap al 2050 ja és molt superior, de més 

de 380 milions de persones. El que més destaca d’aquestes previsions futures d’evolució de la 

població és que Rússia perd població.  

Sens dubte, la població de la Federació de Rússia és la menys important de totes les aquí 

estudiades, no només perquè sigui el país amb menys població (143’2 milions), sinó perquè la 

seva taxa de creixement natural és negativa, i les previsions indiquen que al 2050 tendrà 15’4 

milions menys de persones. És el país amb la taxa de població vella més alta, el que es reflexa 

en la seva taxa de mortalitat, d’un 14‰, la més alta; tot i així, la seva esperança de vida no és 

massa elevada, de mitja 69 anys.  

Per explicar aquesta situació farem un poc de repàs d’història de l’evolució de la seva població; 

el descens de la fecunditat a Rússia s’inicià abans de la Revolució de 1917. Començà de forma 

tardana respecte a la majoria d’altres països europeus, el que no sorprèn, ja que la transició 

demogràfica es va anar difonent d’oest a est abordant els països d’Europa oriental en dates molt 

més tardanes que als països d’Europa occidental. Tot i que les pertorbacions de la guerra civil i 

de la col·lectivització afectaren l’evolució de la fecunditat, es pot dir que aquesta seguí minvant 

sense que la tendència general semblés modificada; tot i així, la Revolució i els canvis socials 

que suscità contribuïren, tal vegada, a accelerar el procés
13

, com la legislació sobre els 

avortaments, que contribuí a aquesta disminució de la fecunditat (FIGURA 5). Totes aquestes 

situacions afectaren, sens dubte, a la situació actual.   

                                                           
13 ZAKHAROV, S. (1993) “La transición demográfica en Rusia y la evolución de los desniveles regionales” a 

Reconstructions des populations du passé, París; citat a BARDET, J. P.; DUPÂQUIER, J. (2001) Historia de las 

poblaciones de Europa, vol. III. Madrid: Editorial Sintesis. Pàg. 602.  
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FIGURA 5: Evolució del Creixement Natural de Rússia (1950-2012). FONT: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia 

Dels quatre països estudiats, l’Índia és el país amb la taxa de natalitat més elevada (22‰), què, 

conjuntament amb la seva baixa taxa de mortalitat (7‰), fan que la seva taxa de creixement 

natural sigui espectacular, i que en el futur sigui el país més poblat. És curiosa la taxa de 

natalitat de la Xina, de només un 12‰, causada sens dubte per la “política del fill únic”, que fa 

que la taxa global de fecunditat (nº fills/dona) sigui la més baixa dels quatre (1’5) i que sigui 

també el país amb la proporció de població jove més baixa. Brasil té també una important taxa 

de natalitat (16‰), i compta amb la taxa de mortalitat més baixa (6‰), el que farà que en el 

futur continuï estant entre els deu països mundials més poblats.  

Per grans grup d’edat, l'Índia es beneficia del fet que la meitat de la seva població té menys de 

25 anys; aquesta joventut constitueix un vertader avantatge que està cridada a prolongar durant 

diverses dècades sense que, a diferència de la Xina que envelleix ràpidament, els seus dirigents 

polítics hagin de preocupar-se dels problemes associats a l'envelliment. Xina tendrà, segons les 

previsions, un 31’1% de la població amb més de 60 anys l’any 2050, un factor que es deixarà 

sentir en les perspectives econòmiques futures del país. En l’actualitat Brasil només té un 7% de 

població vella, però les previsions indiquen que l’any 2025 aquesta percentatge haurà augmentat 

fins a l’11’46%
14

, però en canvi té un alt percentatge de població jove (24%), el que li assegura 

en el futur una important mà d’obra. Dels països BRIC, Rússia és el que té una major població 

en edat de treballar, i així es demostra amb les dades de població activa, que mostra com és el 

país, dels quatre, amb una major proporció (64’9%). (FIGURA 6).  

                                                           
14 OBSERVATORIO DEMOGRÁFICO, AMÉRICA LATINA Y CARIBE (2009) Proyección de Población. 

CEPAL. Nacions Unides.  
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FIGURA 6: Població dels països BRIC per grans grup d’edat (2012) (%). FONT: Population Reference Bureau 2012.  

Pel que fa a la distribució de la població en el territori, ho hem estudiat separat per països: 

Brasil  

La seva capital, Brasília, compta amb 2.593.886 habitants, però és Sao Paulo, amb 11.377.417 

persones, la ciutat brasilera amb major població
15

. Les nou desenes parts de la població es 

troben a les zones costaneres; bàsicament, al centre i al sud, Belo Horizonte (2.403.366), Rio de 

Janeiro (6.397.124), Porto Alegre (1.423.655) i altres capitals meridionals, i igualment, encara 

que en menor proporció, a la banya oriental de Brasil: Salvador de Bahía (2.725.342), Recife 

(1.555.146) i Fortalesa (2.516.542) (FIGURA 7).  

                                                           
15  Dades referides al 2012. FONT: http://www.ibge.gov.br/espanhol/  
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FIGURA 7: Densitat de població de Brasil (2000). FONT: http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil  

Índia  

Els territoris indis es caracteritzen per un pes demogràfic diferent entre els seus estats federats i 

per grans disparitats en els índexs de creixement demogràfic, el que és susceptible de produir 

efectes polítics, atès que la mida de la població i el procés de transició demogràfica en aquest 

conjunt federal són diferents segons els 28 estats federats i els set territoris que conformen la 

Unió Índia. En línies generals, les zones de població elevada de la Unió Índia corresponen a 

espais bastant delimitats rurals o urbans. Tot i que la proporció de població urbana és encara 

feble (31%)
16

, el seu creixement és general, tant a les ciutats milionàries, com Mumbai 

(Bombai), Calcuta i Delhi, com a les ciutats petites o les mitjanes, que estan experimentant un 

ritme de creixement més elevat que les grans. 

Per contra, la Unió Índia està molt menys poblada en les seves parts més seques, corresponents 

a l'ampli passadís que travessa la península del nord-oest al sud-est, de Rajasthan als espais 

interiors de l'estat d'Orissa. Una segona zona poc densa correspon als estats de l'extrem nord-

oest, l’Assam, l'Arunachal Pradesh, el Meghalaya, el Sikkim, el Tripura, el Manipur, el 

Nagaland i el Mizoram (FIGURA 8). 

                                                           
16 FONT: Population Reference Bureau 2012.  
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FIGURA 8: Població de l’Índia al 2011. FONT: http://www.censusindia.gov.in/ 

El creixent desequilibri demogràfic intern de la Unió Índia constitueix una qüestió poblacional 

que té repercussions polítiques evidents. Els quatre estats del sud més pròspers, Kerala, Tamil 

Nadu, Andhra Pradesh i Karnataka, estan molt avançats en la transició demogràfica, mentre que 

els quatre grans Estats del nord, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh i Rajasthan, van més 

endarrerits i la seva població creix ràpidament. La conseqüència és una disparitat creixent en 

termes demogràfics entre el nord i el sud i un enorme transvasament de població entre estats 

pobres i rics. Així, aproximadament, tres milions de persones es van traslladar a la segona 

meitat del decenni de l'any 1990 des dels estats endarrerits de Bihar i Uttar Pradesh, cap a la 

zona avançada de Maharashtra i el pròsper Panjab. El manteniment dels diferencials d'increment 

entre els estats de la Unió Índia suposa un potencial de rivalitats polítiques entre el nord pobre i 

cada vegada més poblat i el sud molt més ric però amb la seva població gairebé estancada
17

.  

  

 

                                                           
17 BANCO MUNDIAL, Informe sobre el desarrollo mundial 2009, Washington, D.C. 
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Xina 

Només el 51% de la seva població és urbana, dividida entre les principals ciutats Xangai (18’9 

milions), Pequín (16’7), Canton (7’8), Tianjin (11’8) i Chongqing (28,4)
18

. S'estima, a la llum 

dels intensos fluxos migratoris, que el 2035 el 70% de la població viurà en les cinc àrees 

urbanes principals (FIGURA 9). 

 

FIGURA 9: Mapa de densitat de població de la Xina (2006).  

FONT: http://ciudadesimportantes.com/ciudades-de-la-china/  

Rússia 

A Rússia el 74% de la seva població viu a àrees urbanes, dividida entre les dues principals 

ciutats del país, Moscou i Sant Petersburg, amb 11.503.501 i 4.879.566 habitants 

respectivament
19

 (segons els Cens de 2010), sent Moscou la segona ciutat més poblada 

d’Europa, després d’Istanbul, i la sisena més poblada del món. Deu altres ciutats tenen entre un i 

dos milions d’habitants: Cheliábinsk (1.095.000 habitants), Kazán (1.143.546 habitants), 

Novosibirsk (1.475.136 habitants), Nizhni Nóvgorod (1.250.000), Omsk (1.153.971 persones), 

Rostov del Don (1.099.500 habitants), Samara (1.157.880), Ufá (1.064.200 habitants), 

Volgogrado (1.021.200) i Ekaterinburgo (1.349.772 habitants).  

La major part de la població russa es localitza a la part més occidental i central, a la Rússia 

europea, mentre que a Sibèria, que ocupa ¾ parts del territori, hi viu menys d’una quarta part de 

                                                           
18 FONT: http://www.stats.gov.cn/zgrkpc/dlc/  

19 http://www.gks.ru/  



La població de les futures potències mundials: els BRIC 

Francisca Cànaves Bauçà 

 

22 
 

la població, degut a la seva extrema climatologia, situada la seva majoria al llarg de la ruta del 

ferrocarril transsiberià. És en aquests territoris més orientals on el creixement natural de la 

població és menor (FIGURA 10).  

 

FIGURA 10: Creixement Natural de la Població de Rússia per regions (2012). FONT: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia  

Per a conèixer el nivell de desenvolupament de les societats se sol mirar les taxes de població 

urbana, l’Índex de mortalitat infantil, l’esperança de vida i la Taxa global de fecunditat, entre 

d’altres. 

Així, la Federació de Rússia seria el país més desenvolupat dels quatre, perquè té una baixa 

Taxa global de fecunditat (1’6 fills/dona) i té la taxa de mortalitat infantil més baixa (7’5‰), el 

que es sol relacionar amb societats bastant desenvolupades, i té un 74% de població urbana; 

però si s’observa la seva esperança de vida veim com només és de 69 anys, i que en canvi és la 

Xina qui la té més elevada. Però en línies generals consideram que és Brasil qui té una societat 

demogràficament més avançada, amb una esperança de vida de 74 anys, la Taxa global de 

fecunditat de 1’9 fills/dona, un 20‰ d’Índex de mortalitat infantil, i un 84% de població urbana.  

La Xina ha aconseguit arribar a unes bones taxes demogràfiques, tenint en compte la seva 

nombrosa població (sempre tenint en compte que aquestes dades són estadístiques, i que no 

reflecteixen la situació real de tota la població).l’Índia, però, hauria de millorar en alguns 

aspectes, sobretot l’Índex de mortalitat infantil, que és extremadament elevat (47‰), sobretot 

tenint en compte la importància de la població menor de 15 anys, la més elevada dels quatre 

països estudiats.  
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5. CONCLUSIÓ  

Com més sabem més incert es presenta el futur, hi ha una certa incertesa que defineix uns temps 

extremadament complexes. Aquesta és l’afirmació que fa Carlos Westendorp y Cabeza a la 

introducció de l’estudi fet pel Ministeri de Defensa espanyol, als seus Cuadernos de Estrategia, 

sobre les potències emergents
20

.  

D’aquí a 40 anys hi haurà dos mil milions més de persones al món, i un 97% d’aquest augment 

es concentrarà als països en vies de desenvolupament i sobretot en els més pobres. Això pot 

estimular fluxes migratoris, una forta pressió sobre els aliments, falta d’aigua potable per a tres 

mil milions de persones i creixents concentracions urbanes: un 57% de la població mundial 

viurà a mega-ciutats, amb el conseqüent risc de majors nivells de pobresa i exclusió social. 

L’envelliment és, i ho serà encara més, un tret típic de les nostres societats. La bona notícia –per 

a la societat, perquè per als governs és discutible–, és que l’esperança de vida arribarà als 83 

anys de mitja el 2025. La dolenta és que en el món desenvolupat hi haurà per aquesta època 100 

treballadors per a 42 jubilats, el que sens dubte sotmetrà a una forta tensió als nostres sistemes 

de pensions i de seguretat social.  

El ràpid creixement econòmic dels països emergents ha tengut efectes positius en la reducció 

dels nivells globals de pobresa, quan fins fa pocs anys eren considerats països més bé pobres, 

amb un baix PIB/Càpita i una baixa esperança de vida, però tot i així s’hauria de veure quin 

nivell d’exclusió social pateixen aquestes societats, quines condicions sanitàries i educatives 

reben i quines repercussions pot tenir, perquè serien molts milions de persones afectades.   

Un altre subproducte gens positiu del creixement de les economies emergents és l’excessiva 

pressió a la que es veu sotmesa el medi ambient a causa d’aquest creixement, en especial en el 

que es refereix a les emissions d’efecte de gas hivernacle; els països emergents estan contribuint 

a l’escalfament global dues vegades més que la resta del món. Un altre afecte preocupant del 

seu creixement econòmic serà la major demanda d’energia, el que comportarà preus més alts i 

una major dependència dels combustibles fòssils.  

Una qüestió que preocupa als Estats és el poder militar d’aquests països, ja que fins ara era 

Estats Units qui gaudia de la supremacia, però no s’ha de menysprear gens aquest punt en els 

BRIC, perquè tots ells, excepte Brasil, tenen en aquests moments armes nuclears, a part d’uns 

poderosos exèrcits i la capacitat tecnològica suficient per a innovar i millorar-los.   

                                                           
20 MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA (2011) Las potencias emergentes hoy: hacia un nuevo orden mundial. 

Cuadernos de Estrategia. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Centro de Estudios y Documentación 

Internacionales de Barcelona. Pàg. 22.  
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Juntament a la globalització econòmica s’assistirà cada vegada més a una major fragmentació 

del poder polític. Els Estats Nació veuran com el monopoli de poder que retenien fins ara és 

posat a prova per altres actors no estatals: grans empreses, organitzacions no governamentals o, 

el que és més inquietant, organitzacions terroristes, estats fallits, càrtels de droga, tots ells 

florents gràcies a la globalització.  

La translació del centre de gravetat econòmic des de l’Oest cap a l’Est i el Sud, avui en dia ja en 

un estat avançat, s’anirà accelerant en els pròxims anys, situant cada vegada a més a altres 

Estats a part dels BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina), com Indonèsia, Mèxic i Turquia, ja que 

s’estima que el 2025 el PIB d’aquestes set economies emergents serà un 25% superior al dels 

Estats Units, japó, Alemanya, Regne Unit, França i Canadà junts
21

. Això significa que el pes 

relatiu d’Estats Units, la Unió Europea i els seus aliats naturals anirà disminuint relativament. 

Això no ha de preocupar a aquests països, ja que segurament aquest creixement dels països 

emergents anirà acompanyat de millores tecnològiques i innovadores als països de l’actual 

primer món que els permetrà augmentar la seva productivitat i, per tant, la seva capacitat de 

competir als mercats globals.  

Els reptes anteriorment mencionats afecten i afectaran als diferents països i regions de forma 

desigual i a un ritme diferent, però al final tots es veuran afectats. Les respostes a tals 

desafiaments poden no ser les mateixes en un principi, però a llarg termini acabaran sent 

comunes i globals.  

Els problemes específics que els països emergents hauran d’enfrontar amb caràcter prioritari 

són, fonamentalment, reduir grans bosses de pobresa i creixents desigualtats socioeconòmiques, 

fer compatible el creixement econòmic amb la preservació de l’ecosistema, resoldre 

adequadament les profundes disparitats ètniques i socials existents en el seu si, i atendre la 

creixent demanda de sistemes de protecció social (educació, sanitat i pensions).    

  

                                                           
21 HAWKSWORTH, J. (2006) The World in 2050. Price Waterhouse & Coopers; citat a MINISTERIO DE 

DEFENSA DE ESPAÑA (2011) Las potencias emergentes hoy: hacia un nuevo orden mundial. Cuadernos de 

Estrategia. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Centro de Estudios y Documentación Internacionales de 

Barcelona. Pàg. 24. 
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humanos_en_2009.pdf  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2055.html?countryName=China&countryCode=ch&regionCode=eas&  

http://ciudadesimportantes.com/ciudades-de-la-china/  

http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC 

http://www.un.org/es/peacekeeping/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil  

http://www.gks.ru/  
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7. APÈNDIXS 

Apèndix 1 

 

FIGURA 11: Situació dels BRIC al món. FONT: http://ca.wikipedia.org/wiki/BRIC 
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Apèndix 2 

DADES DEMOGRÀFIQUES GENERALS DELS PAÏSOS BRIC (2012) 

Variable Brasil Rússia Índia Xina 

Població (2012) (milions) 194'3 143'2 1.259'7 1.350'4 

Població (2025) (milions) 210'1 140'8 1.458'2 1.402'1 

Població (2050) (milions) 213'4 127'8 1.691'1 1.310'7 

Taxa Bruta Natalitat (‰) 16 13 22 12 

Taxa Bruta Mortalitat (‰) 6 14 7 7 

Creixement Natural (%) 1'0 -0,1 1'5 0,5 

Taxa global de fecunditat (nº fills/dona) 1'9 1'6 2'5 1'5 

Taxa neta de migració (‰) 0 2 0 0 

Esperança de vida (anys) 74 69 65 75 

Homes 70 63 64 73 

Dones 77 75 67 77 

Índex Mortalitat Infantil (‰) 20 7'5 47 17 

Grans grups d'edat (%)         

Menys 15 anys 24 15 31 16 

Entre 15 i 65 anys 69 72 64 75 

Més de 65 anys 7 13 5 9 

% Homes 48'97
22

 46
23

 51'54
24 

51'5
25

 

% Dones 51'03
1 

54
2 

48'46
3 

48'5
4 

% Pobl. Activa 51'5
1 

64'9
2 

56
26

 56'6
27

 

% Pobl. Urbana 84 74 31 51 

Densitat de pobl. (Hab./Km
2
) 15 8 383 141 

TAULA 3: Dades demogràfiques generals dels països BRIC (2012). FONT: Population Reference Bureau 2012. 

http://www.gks.ru/. http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN  (Dades referides al 2011). 

http://www.censusindia.gov.in/ (Dades referides al 2011). http://www.ibge.gov.br/espanhol/ (Dades referides al 

2010). http://spanish.china.org.cn/china/txt/2012-06/05/content_25567286.htm (Dades referides al 2011). Elaboració 

pròpia.  

  

                                                           
22 http://www.ibge.gov.br/espanhol/  

23 http://www.gks.ru/  

24 http://www.censusindia.gov.in/  

25 http://www.stats.gov.cn/zgrkpc/dlc/  

26 http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN 

27 http://spanish.china.org.cn/china/txt/2012-06/05/content_25567286.htm  
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Apèndix 3 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL 

Època Població 

Paleolític Inferior 100.000 

Paleolític Mitjà 1.000.000 

Paleolític Superior 4.000.000 

Neolític 6-10 milions 

Inici era cristiana 250-270 milions 

Segle V i VI 200 milions 

Final primer mil·lenni 275 milions 

1300 384 milions 

1650 470 milions 

1750 791 milions 

TAULA 4: Evolució de la població mundial. FONT: ABELLÁN, A.; FERNÁNDEZ-MAYORALAS, G.; 

RODRIGUEZ, V.; ROJO, F. (1998) La población del mundo. Madrid: Colección  Espacios y Sociedades, Serie 

General nº 7, Editorial Sintesis. Elaboració pròpia. 

 

 

 

 


