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R a m a n  S a v n i k :

Prirastek prebivalstva v Evropi v desetletju
1920 —  1930.

Statistično gradivo, ki se nanaša na prebivalstvo katerekoli 
pokrajine, kaže, da v številu ljudi navadno ni opaziti hi

trih in nenadnih sprememb. Te se vrše počasi, a obenem stalno 
tako, da je  v daljšem razdobju možno razbrati določeno usmer
jenost v gibanju prebivalstva. Le vojne ali zelo razširjene epi
demične bolezni utegnejo mirni razvoj hipoma zaustaviti. Za 
večino Evrope znači v  tem oziru ostro zarezo svetovna vojna.

Ker je  iz ljudskih štetij razbrati v  gibanju prebivalstva celo 
vrsto tehtnih dejstev, jim posvečajo države vedno več pozorno
sti. Evropske države popisujejo prebivalstvo navadno vsako de
setletje, Francija, Luksemburg in Danska celo redno vsakih pet
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let. Y Evropi so po svetovni vojni skoraj povsod izvedli že dvoje 
ljudskih štetij; le eno je bilo doslej v Estonski (1. 1922.), Riimu- 
niji (1. 1930.) in Avstriji (1. 1923.). Zadnji popis 'prebivalstva y 
Nemčiji se je  vršil šele 16. junija t. 1., toda podrobni podatki še 
niso znani. Vendar si moremlo na podlagi statističnega gradiva o 
rojstvih in smrtnih slučajih tekom zadnjih let tudi za omenjene 
države ustvariti še precej jasno sliko 0 gibanju prebivalstva. To 
pa seveda ne more prikriti dejstva, da smo o velikem delu sred
nje -Evrope danes manj poučeni kot o S. S. S. R. in balkanskih 
državah, glede katerih je  do svetovne vojne vladala precejšnja 
nejasnost.

Literatura, ki obravnava kretanje prebivalstva v Evropi, je 
silno obsežna. Med Slovenci se je  bavil s tem problemom V. Š a - 
r a b o n , 1 ki v svojih študijah obravnava razvoj gibanja pre
bivalstva v posameznih delih Evrope tekom 19. stoletja. Y njih 
opozarja na značilno pomikanje težišča evropskega prebivalstva, 
ki je  imelo izprva smer proti SSY, nato SV, in končno VSV, če
mur je  bilo vzrok neenakomerno naraščanje ljudi v raznih de
lih našega kontinenta.

Svetovna vojna je ta razvoj zaustavila. Pod vplivom veli
kanskih izgub, ki jih je  utrpelo takrat prebivalstvo skoraj vseh 
evropskih držav, zlasti v Rusiji in na Balkanskem polotoku, se 
je  premikanje težišča proti vzhodu nenadno ustavilo, da, celo 
prestavilo se je  malenkostno nazaj proti zahodu. L. 1900. ga na
mešča Šarabon na 14° 15'EG in 50° 15'N; 1. 1920. je  bilo na 
14° 12' EG in 50° 35' N, 1. 1932. je  že doseglo 15° EG, dočim je 
ostalo še vedno na isti zemljepisni širini. Težišče, ki je bilo 1. 1900. 
še v  osrčju Češke blizu Prage, leži danes približno 60 km vstran 
nekako sredi med Libercem in Labo, kjer ta prestopi petnajsti 
poldnevnik.

Po prestani reakciji v času svetovne vojne in ruske revolu
cije se težišče evropskega prebivalstva znova pomika v prejšnjem 
pravcu, vendar ne več v vzhodnosevernovzhodni smeri, temveč 
že naravnost proti vzhodu. Vzrok tej najnovejši usmerjenosti je 
rastoči zastoj v naraščanju prebivalstva srednje Evrope. Ta pro
ces, ki se opaža že več desetletij, je  dospel tak0 daleč, da se 
zdaj tu ljudstvo počasneje množi nego v južni Evropi, dočim je 
preje v naraščanju zaostajalo le za prebivalstvom vzhodne 
Evrope. Germani, ki so se še pred sto leti hitreje množili nego

1 V.  Š a r a b o n ,  Prebivalstvo Evrope v  19. stoletju, Do m in Svet 1907; 
i s t i ,  Die Verschiebung der Bevölkerung von Europa im 19. Jahrhundert, 
Mitt. der Geogr. Ges. in Wien, Bd. 60, p. 53 ss.



186 ROMAN SAVN IK:

Slovani, zaostajajo zdaj v razvoju že tudi za Romani. Medtem ko 
se je  od 1. 1920.—1. 1930. prebivalstvo pretežno z Germani nase
ljenih držav pomnožilo komaj za 7 %, je  narastlo prebivalstvo v 
romanskih državah za 8%. Seveda bo pokazala šele bodočnost, ali 
in v koliko bo ostalo to razmerje stalno. Ako pa pomislimo, da je 
v tem času narastlo prebivalstvo vse Evrope za 50 milijonov 
ljudi, t. j. za približno 12%, je  jasno, da tudi z Romani naseljene 
pokrajine južne Evrope v splošnem daleč zaostajajo za povpreč
nim naraščajem prebivalstva na celini. Kako neprimerno hitreje 
se množe Slovani! Prebivalstvo slovanskih držav se je  v zadnjem 
desetletju pomnožilo kar za 22%. Slovani, ki so šele pred petde
setimi leti številčno nadkrilili Romane, so začetkom 20. stoletja 
že dohitevali Germane in jih pred par leti tudi prekosili.

To bi bile v splošnem glavne posledice neenakomernega na
predovanja evropskega prebivalstva v zadnjem času. Tozadevne 
razmere v posameznih državah je razvideti iz priložene karte. 
Tu opazimo na prvi pogled veliko razliko, ki obstaja v narašča
nju prebivalstva med vzhodno in južnovzhodno Evropo ter osta
limi deli celine. Z malimi izjemami se hitro množi samo prebi
valstvo vzhodnoevropski]! agrarnih držav. Dejansko niti temu 
ni povsod tako. Kajti ravno skozi Jugoslavijo, Rumunijo, Češko
slovaško in Poljsko se vije v prirodi razmeroma dobro vidna mjeja, 
ki deli vzhodne pokrajine od zahodnih, k jer letni prirastek pre
bivalstva ne dosega več evropskega povprečka, kar je  tipično za 
srednjo Evropo. Ta črta drži v Jugoslaviji nekako od ustja Ne
retve proti SZ k Uni, nakar se na severu drži Save in Donave: 
v Rumuniji poteka po grebenih Karpatov, v Češkoslovaški za- 
krene zahodno od Podkarpatske Rusije od madjarske meje skozi 
Slovaško proti poljsko-nemški meji, nakar odreže vojvodstvo 
Poznanjsko od trupa poljske države.

Skoraj povsod vzhodno odtod prebivalstvo nadpovprečno na
rašča, in sicer čim vzhodneje tem hitreje. Na čelu vse Evrope ko
rakata S. S. S. R. (+23%  prirastka v desetih letih) in Bolgarija 
(nad 20%). Tendenca vedno hitrejšega naraščanja prebivalstva 
proti vzhodu se ne opaža zgolj med posameznimi državami, mar
več mnogokje že v okviru iste države.

Največja nasprotja kaže v tem oziru Poljska. Tu se v naj
manj naseljenih predelih na vzhodu prebivalstvo v splošnem še 
enkrat hitreje množi ko na jugu in zahodu; sicer pa najbolj na
rašča v vojvodstvu Poles ju (50% prirastka v zadnjem desetletju), 
najmanj v vojvodstvu Poznanjskem (+  7'2%).

Podobno doslednost opazimo v Češkoslovaški. Zadnje ljudsko 
štetje je  tu pokazalo, da se je  prebivalstvo v desetih letih pomno-



PR IR A STE K  PR E B IV A L ST V A  V  EV RO PI V D ESE TLE TJU  1920— 1930. 187

Prirastek prebivalstva v Evropi v desetletju 1920— 1930.
L’ accroissement de la population de P Europe dans la période de 1920— 1930.

1) manj ko 0% — moins de 0%, 2) od 0 do 7% — de 0 à 7%, 3) od 7 do 12% —  
de 7 à 12%, 4) od 12 do 17% —  de 12 à 17%, 5) nad 17 % — plus de 17%.

Merilo 1 : 37,500.000.

žilo za 8-7 % ; prirastek pa je znašal na Češkem 6-7 %,  na Morav
skem 6'2 % ■ v Šleziji 9'3 % , v Slovaški 11 '3 % in v Podkarpatski 
Rusiji 204%. Na Češkem je  torej prebivalstvo vendar hitreje na
raščalo ko na Moravskem. Toda temu je  vzrok veliko priseljeva
nj® ljudi od drugod, ki je  bilo v nasprotju z ostalo državo le na 
Češkem večje od izseljevanja. Zgolj prebivalstvo Prage je  po 
tem potu narastlo v taki meri, da bi znašal povprečni prirastek 
ljudi na Češkem brez nje komaj 3-8%. Pa tudi sicer so tu napre
dovala samo mesta ter industrijski in rudarski kraji. Dejansko 
je  na Češkem prebivalstvo nazadovalo na ozemlju, ki obsega po-



188 ROMAN SAVN IK:

lovico dežele, zlasti na severovzhodu in v maloproduktivnem pre
delu, ki se razprostira med Plznom, Prago, češkomoravsko mejo 
in Budčjovicami. Na Moravskem je ta čas upadlo prebivalstvo 
na teritoriju, ki predstavlja islabo tretjino dežele, v Slovaški še 
v dveh okrajih, v Podkarpatski Rusiji pa niti v enem več.2

Glavni vzrok naglemu naraščanju prebivalstva v vzhodni 
Evropi je  predvsem visok prebitek rojstev nad smrtnimi slučaji. 
Le v poedinih primerih je k temu še bolj pripomogla priselitev 
ljudi od drugod. Slednje je  slučaj v nekaterih pokrajinah 
S. S. S. R., n. pr. v  sovjetski Kareliji, k jer je  v času od 1. 1921 do 
1931 narastlo prebivalstvo kar za 60%. Še lepši primer je  Grčija, 
ki je  pod vtisom povojnih političnih dogodkov sprejela v nekaj 
letih nad milijon svojih rojakov, ki so se izselili iz Turčije. Brez 
njih bi se tu prebivalstvo množilo kvečjemu lako hitro kot se na 
Pirenejskem polotoku. Prav to ima seveda na drugi strani za po
sledico, da je  danes v evropski Turčiji manj ljudi ko jih je  bilo 
pred desetimi leti. Odtod pa se vrši izseljevanje tudi v Malo 
Azijo. Da ta proces še vedno traja, priča nezadržno nazadovanje 
Carigrada.

У ostali Evropi je  komaj troje večjih pokrajin, kjer presega 
naraščanje prebivalstva evropski povpreček: zelo redko oblju
deni Island s 146% prirastka ljudi v zadnjem deceniju, gospo
darsko nerazvita Sardinija (+  13‘8%), kjer so se v  poslednjem 
času izvedle obsežne melioracije močvirnih predelov, ter rodo
vitna in napredna Holandska (+  15’4%). Obenem z Luksem
burgom (+  13-6%) prekaša slednja glede naravnega prirastka 
ljudi zelo vidno ostale germanske države, v katerih se je  pre
bitek rojstev nad smrtnimi slučaji že zelo skrčil. Marsikje, tako 
na Britanskem otočju, na Skandinavskem polotoku in v Alpah, 
se razprostirajo že kar obsežne pokrajine, k jer prebivalstvo dalj 
ali manj časa nazaduje. Irska se od štiridesetih let 19. stoletja še 
vedno nevzdržno prazni. V novejši dobi izkazuje vedno manj 
ljudi tudi Škotska in polotok Wales. Absolutno nazadovanje pre
bivalstva ее mestoma pojavlja že v sami Angliji in to v hribovitih 
pokrajinah (n. pr. v Cumberlandu in Cornwallu) prav tako kot 
v gosto obljudenih rudarskih, industrijskih in trgovskih predelih. 
Izmed 28 angleških grofij jih je  imelo 1. 1931. že osem manj pre
bivalcev ko pred desetimi leti. Toda to nazadovanje prebivalstva 
zadeva sama mesta le v neznatni meri. Nasprotno! V splošnem,

2 Fr.  N e k o  v a r ,  Hustota, vzrust a übytek obyvatelstva v Českoslo- 
venské republice podle sčitam lidu ze dne i. prosince 1930, Sbormk Českoslo- 
venské společnosti zemëpisné, 1931, p. 144 ss.
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predvsem največji kraji napreduje jo  še vedno hitreje ko dežela. 
Izmed 75 mest Velike Britanije z nad 50.000 prebivalci jih je  v 
zadnjem desetletju nazadovalo samo 17. Z eno samo- izjemo je 
naraslo prebivalstvo tudi v največjih mestih na Škotskem.3

Podobno kot v Veliki Britaniji je  na Skandinavskem pol
otoku. Tu je Švedska klasičen primer stalno pojemajočega pri
rastka prebivalstva. Ta je  znašal v času od 1. 1900 do 1. 1910. 7'7%, 
naslednje desetletje 6‘9%, končno komaj 4-0%. L. 1931. in prav 
tako 1. 1932. je  znašal prebitek rojstev celo le 0-3%; bil je  tako 
nizek kot v zadnjih 130 letih samo 1. 1918. Le malo boljše je na 
Norveškem, kjer se je  v zadnjem desetletju pomnožilo prebival
stvo za 6‘0%. Tudi v Skandinaviji prebivalstvo v nekaterih pokra
jinah že nazaduje. Nasprotno hitro napredujejo — seveda pod 
vplivom prišeljevanja od drugod — le Stockholm, pokrajina okoli 
Osla in nekateri predeli na severu.

V obeh alpskih državah, v Švici in Avstriji, nazaduje prebi
valstvo v teritorijalno majhnem obsegu. Od 1920—1930 je na- 
rastlo prebivalstvo Švice za 5’2°/o. Tu se je  bolj pomnožilo le na 
severu okoli Basla, dočim je nazadovalo deloma visoko v gorah 
n. pr. v kantonu Uri), deloma na ozemlju pojem ajoče industrije 
(v kantonih St. Gallenu, Appenzellu in Neuchâtelu). Kakšne so 
dejanske razmere v Avstriji, bo ugotovilo šele prihodnje ljudsko 
štetje. Z gotovostjo pa smemo sklepati, da se prebivalstvo množi 
še počasneje ko v Švici in da se tudi tu mestoma vrši notranja 
emigracija v istem smislu.

Prirodni prirastek prebivalstva v Nemčiji je  bil po svetovni 
vojni izprva še precejšen, zadnji čas pa se zelo krči. V prvih 
šestih letih od 1919— 1925 se je prebivalstvo pomnožilo za 5%, 
v naslednjih osmih letih od 1925— 1933 le za 44%. Sicer лг 
državi menda še nobena pokrajina ne beleži absolutnega na
zadovanja ljudi, toda tendenca v gibanju prebivalstva je tako 
neugodna, da vzbuja v državi resne skrbi. Instruktiven ko
mentar k sedanjim razmeram podaja v svoji knjigi R. L o t z e ,4 
ki uvodoma ugotavlja nenadno nazadovanje rojstev. L. 1921. se 
je  rodilo v Nemčiji 1,524.000 otrok, 1. 1931. komaj še 1,031.000. 
Sicer število rojstev še vedno presega število smrtnih slučajev, 
vendar zaradi nenormalne starostne lestvice prebivalstva, kjer 
vedno bolj prevladuje jo  starejši letniki, sedanja, še manj pa pri
hodnja generacija ne bo več kos, da bi preprečila krčenje prebi-

3 C. B. F a w c e t t ,  Distribution of the urban population in Great Bri
tain 1931, Geographical Journal, 1932, p. 100 ss.

4 R. L o t z e , Volkstod?, Stuttgart 1932.
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valstva. Kajti število otrok v družinah je vedno manjše. V neka
terih velemestih je  celo do 50% mladoporočencev brez vsakega 
potomstva: Berlin si je  že kar pridobil sloves najmanj plodnega 
mesta na svetu. Nazadovanje rojstev seveda ni povsod v državi 
še doseglo iste stopnje. Največje je  v velemestih, slede ostala 
mesta in končno dežela. N ajbolj počasi se množe Židje, slede pro
testanti in nato katoličani. Najmanj otrok imajo premožni sloji, 
slede srednji in končno nižji sloji.

Ta dejstva, ki jih Lotze nepobitno ugotavlja na podlagi sta
tističnih podatkov za Nemčijo, velja jo  v večji ali manjši meri 
tudi za ostalo Evropo. Že to, da se prebivalstvo v germanskih 
državah počasneje množi ko v romanskih, v splošnem dokazuje, 
da protestanti glede plodnosti ne dosezajo več katoličanov. Celo 
v Franciji se razmere boljšajo. Kajti po daljši stagnaciji prebi
valstvo znova vidno narašča. Vendar se to v državi, k jer se je v 
Evropi kritično upadanje rojstev najprej pojavilo, ne množi več 
z lastno močjo, saj se je  celo komaj na isti višini preje držalo le 
potom tujih injekcij. Že več desetletij prihajajo v Francijo vedno 
sveže trume priseljencev, ki najdejo posla v industriji in polje
delstvu, k jer primanjkuje domačih delavcev. A tudi ti, kamor 
niso došli v večjem številu, niso mogli preprečiti absolutnega na
zadovanja prebivalstva, ki zavzema teritorijalno vedno večji 
obseg.5 Kljub temu, da je  v desetletju 1921—1931 naraslo število 
ljudi v državi za 6-2%, beleži ta čas kar 42 departementov, ki 
zavzemajo 276.000 km2, torej cela polovica države, absolutni upa- 
dek prebivalstva.6 To nazaduje zlasti v osrednjih in vzhodnih 
predelih Francije, večinoma na hribovitem ozemlju, a mestoma 
tudi na rodovitnih tleh, kjer uspeva poljedelstvo. Naraščanje 
prebivalstva je torej dejansko omejeno na sorazmerno majhno 
ozemlje; največ je  je  v severnovzhodnem delu države, zlasti v 
Pariški deželi, ter ob Sredozemskem morju, skratka tam, kjer 
je  gospodarski razvoj največji in kjer živi največ tujih dose
ljencev. L. 1931. so našteli v Franciji 2,981.000 tujcev; od teh jih 
je  bilo v Parizu in sosednjih dveh departementih nad en milijon, 
v ostalem severnovzhodnem delu države nad 800.000, v departe
mentih ob Sredozemskem morju pa okoli 400.000. Značilno je, 
da je  v teh pokrajinah v zadnjem desetletju skoraj natančno 
tolik absolutni prirastek prebivalstva.

5 Prim. E. W e b e r ,  Die Bevölkerungsbewegung in Frankreich von 1846 
bis 1926 (mit 12 Karten und Diagramm), Petermanns Mitteilungen 1931, 
p. 257 ss. j

0 P tìu i. A.  C h o  l i e  y  , La population de la France en 1931, Annales de 
G éographie XLI, pp. 638— 640.
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Z ozirom na naraščanje prebivalstva pripada med roman
skimi državami Italiji predzadnje mesto; v  zadnjem desetletju 
znaša prirastek 6‘6%, je  torej komaj večji ko v Franciji. Toda v 
nasprotju z njo tu ni takih razlik v ljudskem gibanju med po
sameznimi pokrajinami. Pač nazaduje prebivalstvo na Siciliji, v 
nekaterih hribovitih predelih Alp in severnih Apeninov, v Furla
niji in iz razumljivih vzrokov tudi na naših narodnih tleh, zlasti 
v Istri in na Goriškem,7 toda to ozemlje je  več kot štirikrat 
manjše od francoskega ter obsega komaj petino Italije. Tudi 
zelo hitro naraščanje prebivalstva malokje preseneča. To se 
znatneje množi le okoli Torina, v Laciju, na Sardiniji in v ne
katerih krajih Basilikate.

Še povoljnejše prilike so na Pirenejskem polotoku. Od 1920 
do 1930 je naraslo prebivalstvo na Portugalskem za 10-4%, v Špa
niji za 116%. Poleg Madrida in njegove okolice so napredovali 
zlasti gospodarsko najbolj razviti obmorski predeli na vzhodu 
in severu.

Vse romanske države pa seveda prekaša Rumunija.8 Tu je 
znašal isti čas absolutni prebitek rojstev nad smrtnimi slučaji 
2,425.000 ljudi. Odgovarjajoči prirodni prirastek prebivalstva v 
državi (17*5 % v desetih letih) se zaradi priseljevanja in izselje
vanja sicer gotovo ne krije z dejanskim, vendar ne utegne biti 
bistveno drugačen. Kot že uvodoma omenjeno, obstaja med za
hodnim in vzhodnim delom države v naraščanju prebivalstva 
znatna razlika. To se hitro množi le v okviru predvojne Rumu- 
nije, dočim je  v zadnjem desetletju v Besarabiji, Bukovini in na 
nižinskih tleh vzdolž madjarske meje celo številčno nazadovalo.

Tudi v ostalih državah narašča prebivalstvo v skladu z zem
ljepisno lego in razmerami v sosedstvu. Tako je  v Belgiji de
janski prirastek večji (v zadnjem desetletju +  8*4 % ) nego v 
Franciji, večji je  dalje na Danskem (+  8-3%) nego v Angliji, 
večji na Finskem (+  8-2%) nego v Skandinaviji, večji na Ma- 
djarskem (+  8-7%) nego v Avstriji. Zelo velike razlike pa je 
opažati med malimi baltiškimi državami. Od 1920—1930 se je  
pomnožilo prebivalstvo v Litvi za 12%, v Latviji celo za 19-7%, 
v sosednji Estonski kvečjemu za 1%. Slednja država je namreč 
glede prirodnega prirastka prebivalstva med zadnjimi, marsika
tero leto je  že izikazalo presežek smrti nad rojstvi.

7 I resultati provisori del censimento dell’ Italia (21. avrile 1931), 
Bolletino della r. Società geogr, italiana 1931, p. 845 ss.

8 M. L e i t e r ,  Volkszählung in Rumänien, Mitt. d. G eogr. Ges. in W ien, 
Bd. 74, p. 214 ss.
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Kljub tako protivnim in neenakim tendencam v gibanju pre
bivalstva širom Evrope, se še vedno v vseh državah opaža vsaj 
ena skupnost: povsod se prebivalstvo preseljuje v mesta v  taki 
meri, da meščanski živelj relativno vedno bolj narašča. To je 
slučaj tudi v Nemčiji in v Veliki Britaniji, čeprav je  računati, 
da bo v njih morda že v najbližnji prihodnosti pričela obratna 
tendenca.

Primerjati glede naraščanja prebivalstva Evropo z drugimi 
celinami je ob pomanjkanju zanesljivega statističnega materi
jala docela nemogoče. Zadostuje naj vzporeditev s severnoame
riško Unijo, k jer je  zlasti pod vplivom manjšega dotoka izse
ljencev po svetovni vojni napredovanje prebivalstva znatno 
oslabelo. Od 1920—-1930 je naraslo za 165%. Tudi tu je  med de
želami opaziti razne stopnje v napredovanju. Toda v nasprotju 
z Evropo se prebivalstvo predvsem hitro množi v jugozahodnih 
državah blizu Pacifika in mehiške meje, dočim bolj napreduje 
na vzhodu zgolj v otokih, blizu kanadske meje, tu in tam ob 
Atlantskem oceanu in na Floridi. Tudi v Uniji se težišče prebi
valstva neprestano premika, vendar zaradi danih razmer ravno 
v obratni smeri. Mnogo hitreje narašča mestno prebivalstvo. 
L. 1920. je  bilo v Uniji 68 mest, 1. 1930. 96 mest z več ko 100.000 
prebivalci.

Résumé.
L accroissement de la population de l’ Europe dans la période de 

1920 1930. — Cette discussion a pour sujet la tendance d’ après la guerre 
concernant 1’ accroissement de la population de 1’ Europe. Le centre de gra
vité de la population de 1 Europe qui, au 19e siècle, tournait vers le Nord-Est 
tend, après la guerre, distinctement vers 1’ Est. Cela, nous le voyons dans la 
partie Nord-Est de la Tchécoslovaquie, à 15° EG et 50° 30' N à peu près.
1 endant la dernière dizaine d années, la population de 1’ Europe s’ est accrue 
de 12%. Ce ne sont que les États agraires de l’ Europe de 1’ Est à l’ exception 
de la Hollande et du Luxembourg qui montrent un progrès surpassant la 
moyenne. La limite véritable va à travers la Yougoslavie, la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie et la Pologne; elle va de Г embouchure de la Neretva vers 
NO à 1’ Una, ensuite le long de la Save et du Danube, elle tourne ensuite en 
affranchissant les Cairpathes et en longeant la frontière tschécoslovaque- 
hongroise à travers la Slovaquie à la frontière germano-polonaise jusqu’ à 
ce qu’ elle coupe le duché de Poznanj du corps de la Pologne.

On voit le plus grand progrès dans les États slaves ( +  18%), tandis que 
la population des États germaniques s’ accroît encore plus lentement (+  7%) 
que celle des États latins ( +  8%). Dans l’ Europe Centrale et celle de l’ Ouest 
il y a beaucoup de pays où la population est en regression. Parmi ceux-ci il 
faut citer l’ Irlande, Г Écosse, Wales et la Sicile et en partie certains pays 
d Angleterre, les pays Scandinaves et les Alpes. En France, la population 
s’ accroît de nouveau plus vite ( +  6’2%) dans les derniers 10 ans naturelle
ment sous l’ influence d’ une forte immigration dee étrangers, malgré cela
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elle est en regression sur le territoire qui contient toute une moitié de 1' État. 
Aussi, en Italie, qui, parmi les États latins, occupe Г avant-dernière place quant 
à 1’ accroissement de la population ( +  6‘6%), la population se décroît-elle par 
endroits (la Sicile, le territoire des Alpes et celui du Karst). En Allemagne, 
cela ce n’ est pas encore le cas, cependant, les ans derniers, le surplus des 
naissances à la mort reste si rapidement en arrière qu’ il cause de graves 
inquiétudes à l’ État. Malgré 1’ accroissement très différent de la population 
de 1’ Europe on remarque que, dans tous les États, la population des villes 
s’ accroît encore plu|S vite que celle de la campagne grâce à 1’ affluence con
sidérable du dehors. Enfin, on compare 1’ accroissement de la population de 
Г Europe à celui de USA.


