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ABSTRACT. - Human Risks. The study of human risks is a relativ new field in the 
romanian human geography. Therefore the main task of this essay is the brief presentation 
of the theoretical and methodological framework of human risk analysis, based mainly on 
anglo-american and german geographical traditions. In addition some general topics and 
issues of human risk types will be recorded also. 

 
 

1. Introducere 
 

Studiul riscurilor umane reprezintă o tematică relativ puţin abordată în geografia 
umană din România. Dintre primele lucrări publicate o reţinem pe cea a lui I. Ianoş (1994), 
cu referire generală la riscurile geografice şi de natură teoretică, apoi lucrările lui V. Surd şi 
V. Ardelean (1993, despre geocriminalitatea din Cluj), L. Dumitrache şi I. Armaş (1998 
despre starea de sănătate a populaţiei), L. Guran şi D. Turnock (2000, despre riscurile 
sociale), J. Benedek şi G. Molnar (2001, despre relaţia dintre industria poluanţă şi incidenţa 
anumitor boli). Aşadar, în comparaţie cu bibliografia referitoare la riscurile naturale, studiul 
riscurilor umane, cu toate că este un domeniu de mare interes practic, a avansat relativ 
puţin, ceea ce corespunde oarecum cu structura internă a disciplinei geografice, sedimentată 
de-a lungul ultimelor patru-cinci decenii, şi ancorată primordial în analiza realităţii fizico-
geografice. În cele ce urmează, ne propunem prezentarea succintă a cadrului teoretic şi 
metodologic în care are loc studiul riscurilor umane, în mare parte pe baza experienţei din 
şcolile geografice cu tradiţie în domeniu (anglo-saxonă şi germană), precum şi a 
principalelor obiective, tematici de abordare, pe tipuri de risc uman. 
 

2. Teorie 
 
În general se acceptă că riscul este o disfuncţie, o expresie matematică a acesteia, 

prin care se estimează probabilitatea producerii unor fenomene generatoare de pagube. 
După cum se va vedea mai departe, această definiţie este greu de operaţionalizat şi de 
extins la toate tipurile de risc, mai ales la cele umane, unde există un număr mare de 
indicatori care pot exprima anumite procese cu potenţial mare de risc uman. Riscurile sunt 
poziţionate istoric şi spaţial (distribuţia lor în spaţiu fiind determinată de structura acestuia), 
fiind structurate de instituţii, gospodării, indivizi, de codurile culturale. Nu există o teorie 
universală despre riscurile umane, dar se pot distinge mai multe curente teoretice în care 
se încadrează preocupările de până acum: 

- ecologia umană pune accent pe modul în care societatea, diferite comunităţi 
umane utilizează resursele mediului, modul în care acestea interacţionează cu riscurile şi 
catastrofele naturale (cutremure, inundaţii, secetă, alunecări de teren, etc.), respectiv pe 
modul de adaptare a comportamentului uman la riscuri şi catastrofe (perceperea riscurilor şi 
catastrofelor, evaluarea riscurilor), cu efecte asupra elaborării strategiilor de management a 
riscurilor. Acest curent, de altfel prezent şi în cercetările de geografie urbană, ajunge în anii 
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‘80 în criză, punctele slabe ale acestuia fiind: prezumţia că catastrofele naturale pot fi 
controlate de societate; grad ridicat de determinism, considerând că toate grupurile şi 
societăţile sunt interesate în acelaşi mod în combaterea riscurilor; nu ia în considerare faptul 
că şi activităţile umane pot conduce la declanşarea unor catastrofe, care, în aceste condiţii, 
nu mai sunt naturale. Mai nou, unii autori utilizează termenul de ecologie culturală, foarte 
apropiat de cel de ecologie umană, cu întrebarea de bază cum influenţează procesele 
culturale adaptarea omului la mediu? În acest context, adaptarea culturală defineşte 
strategiile complexe utilizate de indivizi în vederea asigurării existenţei proprii, ca parte a 
unui sistem natural. Aceste strategii sunt determinate de valorile şi normele culturale 
împărţite de un grup, de tradiţii, de instituţii şi de relaţiile de putere care structurează spaţiul 
social. În acelaţi context este interpretat şi comportamentul cultural.  

-curentul politico-economic (ecologie politică, după Krings, citat în Knox, 
Marston, 2001) analizează componentele structural-cauzale, ca politicile din domeniul 
protecţiei sănătăţii, în general politicile sociale şi influenţa acestora asupra vulnerabilităţii, 
accesul la muncă, educaţie, locuinţă, mediul natural al diferitelor epidemii etc. Aşadar, se 
vizează relaţiile om-mediu prin prisma corelaţiei dintre modelele de utilizare a resurselor şi 
macrostructurile politico-economice, integrând factorii politici, istorici şi sociali în analiza 
modificării mediului. Curentul permite analiza efectelor globalizării economice asupra 
culturii locale, considerând că subdezvoltarea şi marginalizarea împing anumite grupuri 
spre localizări deosebit de expuse riscurilor, sau îi obligă să-şi suprautilizeze resursele 
naturale. Se consideră că anumite decizii politice exclud anumite grupuri umane de la 
accesul la mijloacele de producţie sau la servicii şi infrastructură, ceea ce sporeşte 
vulnerabilitatea acestora. 

-curentul social consideră că fenomenele de criză sunt rezultatul unor procese 
sociale mai îndelungate, au cauze structurale legate de modernizare, de integrarea unor 
regiuni periferice în reţeaua pieţelor globale. Dimensiunile unei catastrofe sau a unei crize, 
riscurile depind de condiţiile sociale concrete. Astfel, percepţia riscurilor este determinată 
de normele culturale ale societăţii, de scopurile sociale şi economice majore. Schimbările 
sociale profunde măresc vulnerabilitatea anumitor regiuni şi segmente de populaţie sau 
chiar crează noi spaţii de vulnerabilitate, în special prin disiparea sistemelor sociale 
tradiţionale şi apariţia unor noi relaţii de dependenţă. 

-curentul accesibilităţii (Verfügungsrechtlicher Ansatz în germană, food 
entitlement decline, în engleză) este utilizat pentru studiul foametei şi a riscului la foamete, 
şi pleacă de la constatarea că crizele alimentare pot să apară chiar atunci când există 
cantităţi suficiente de alimente, deoarece anumite straturi sociale nu au posibilitatea 
schimbării produselor sau forţei de muncă proprii cu alimente (entitlement decline), are loc 
un declin al capitalului care ar permite accesul la piaţa de alimente sau la resursele agrare 
productive. Se analizează efectele lipsei capitalului asupra producţiei de alimente, sau 
asupra participării la reţelele sociale bazate, în situaţii de criză, pe ajutor reciproc. 

-curentul disponibilităţii (food availability decline) reprezintă un curent 
demografic şi agrar-economic, bazat pe teoria lui Malthus, şi utilizat pentru analiza 
interrelaţiilor dintre componenta demografică şi cea a alimentaţiei. Mai precis, 
problematica de bază este dată de relaţia dintre creşterea accelerată a numărului de locuitori 
şi creşterea mai redusă a producţiei de alimente. 
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3. Vulnerabilitatea 
 
Conceptul de bază al teoriilor de mai sus este vulnerabilitatea, definită prin trei 

dimensiuni: 
-gradul de expunere, adică riscul expunerii unei situaţii de criză (inundaţii), 
-gradul de rezistenţă, adică riscul de a nu dispune de strategii adecvate de 

administrare a unei situaţii de criză, 
-capacitatea de regenerare, sau riscul ca criza să exercite efecte negative 

durabile. 
Vulnerabilitatea se referă atât la grupuri sociale: vulnerabilitate socială, situaţie 

în care demersul ştiinţific alunecă uşor spre geografie socială şi sociologie, cât şi la entităţi 
teritoriale de tipul regiunilor: vulnerabilitate regională, în acest caz analiza devenind mai 
“geografică”, în sensul clasic al termenului. Unii autori (Watts, Bohle, 1993)  au definit 
chiar un spaţiu al vulnerabilităţii, format din structura determinată local şi istoric de 
interrelaţiile dintre sărăcie şi foamete. Ideea poate fi generalizată şi extinsă, desigur, şi la 
alte tipuri de intercondiţionări, dintre alţi factori de risc, sărăcia fiind, aproape în toate 
constelaţiile, un factor important, poate chiar o constantă. Vulnerabilitatea este, aşadar,  un 
concept multidimensional care include diferenţieri de grup, geografice şi temporale. În ceea 
ce priveşte aspectele legate de timp se  face o diferenţiere între vulnerabilitatea de bază, 
care se manifestă pe o durată lungă de timp, este imanentă sistemului, face parte practic din 
viaţa de zi cu zi a indivizilor, şi vulnerabilitatea acută, de scurtă durată şi de natură 
externă, care necesită aplicarea unor strategii în plus pentru prevenire sau pentru 
administrarea situaţiei de criză. Neuburger (2000) combină gradul de vulnerabilitate a unui 
grup social sau al unei regiuni cu gradul de degradare a ecosistemului, capacitatea de 
reacţie la situaţii de criză şi capacitatea de regenerare după o criză sau catastrofă fiind de 
importanţă centrală. Această combinaţie este definită prin termenul de criticalitate, care 
este, de fapt, starea de maximă periclitate sau de expunere la risc. 

În ceea ce priveşte suportul teoretic al vulnerabilităţii, reţinem cea mai recentă 
teorie, elaborată de Watts şi Bohle (1993), numită teoria realistă a vulnerabilităţii, mai 
precis a vulnerabilităţii la foamete, bazată la rândul ei pe o lucrările lui A. K. Sen şi J. 
Dreze. Astfel, vulnerabilitatea este determinată de intercondiţionările dintre instituţii, 
relaţiile de putere şi cadrul istoric. Împuternicirea (empowerment) şi îndreptăţirea 
(entitlement) sunt conceptele cheie care subliniază importanţa accesului la resurse în 
diminuarea vulnerabilităţii. Mai precis, conceptul de entitlement, introdus de Sen, 
desemnează un set de comodităţi (bunuri, servicii) care pot fi obţinute de un individ prin 
utilizarea acelor mijloce legale care îi sunt permise de poziţia sa socială (id.), importantă 
fiind distribuţia teritorială a acestora şi modul în care acestea sunt reproduse. La acesta, în 
vederea explicării mai exacte a vulnerabilităţii la foamete, Watts şi Bohle adaugă conceptul 
de empowerment, considerând că termenul entitlement trebuie extins la sfera politică şi 
structurală, adică la drepturile care definesc, contestă, permit câştigarea sau pierderea unor 
comodităţi, definite prin termenul de empowerment. În consecinţă, termenul de 
empowerment desemnează relaţiile de putere stabilite la diferite nivele, de la gospodărie 
până la nivelul statului, şi pune accentul pe analiza acelor instituţii care reglementează 
accesul la resurse, la puterea politică sau socială. În acest context, vulnerabilitatea este 
determinată de distribuţia în timp şi spaţiu a comodităţilor, de modul de producţie şi de 
drepturile de proprietate, prin care se ajunge la deprivarea materială a unor clase în 
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beneficiul altora (Craddock, 2000). Atsfel, într-un studiu efectuat în Malawi, Craddock 
(2000) a demonstrat că săracii nu alcătuiesc un grup omogen, există diferite strategii de 
prevenire sau de administrare a crizelor (riscurilor) şi că cei mai expuşi riscului nu sunt 
neapărat şi cei mai săraci. În consecinţă, grupurile sărace nu au o vulnerabilitate omogenă, 
anumite segmente sărace (ca prostituatele, fetele de şcoală) fiind mai vulnerabile decât 
altele, nu numai din cauza politicilor economice şi a setului de comodităţi structurat după 
gender şi poziţie socială, dar şi datorită marginalizării lor accentuate. 

Unii autori consideră chiar că prin vulnerabilitate riscurile sociale legate de sărăcie 
se pot explica mai bine decât prin termenul de sărăcie (Bohle, 1994). Însă, spre deosebire 
de sărăcie, nu există o teorie a vulnerabilităţii, indicatori irefutabili de exprimare a 
vulnerabilităţii sau strategii echivoce de combatere a acesteia, ceea ce, chiar dacă nu-i 
aduce un caracter euristic (Ianoş, 1994), crează dificultăţi metodologice importante. 
Astfel, nu există încă o metodologie unanim acceptată de calculare a vulnerabilităţii, unele 
dimensiuni ale ei fiind extrem de greu de cuantificat, la care se mai adaugă numărul mare 
de indicatori care exprimă aceste dimensiuni. Cel mai des se construiesc indici complecşi, 
prin agregarea mai multor indicatori (eventual se ponderează importanţa acestora). Aceştia 
sunt reprezentaţi cartografic, la diferite scări spaţiale (ţări, regiuni, unităţi administrativ-
teritoriale de rang diferit), se încearcă explicarea diferitelor modele teritoriale rezultate din 
reprezentarea cartografică şi, eventual, se calculează funcţiile de regresie şi coeficienţii de 
corelaţie dintre diferiţi indici, în vederea obţinerii unor modele de explicaţie cu validitate 
ridicată. După cum vor arăta şi exemplele ce urmează aceste cuantificări conferă o precizie 
mai mare exprimării vulnerabilităţii, dar nu rezolvă anumite probleme. De exemplu, 
Programul de Alimentaţie a Naţiunilor Unite a construit o hartă a vulnerabilităţii la 
secetă pentru Bangladesh (Bohle, 1994), în care alături de indicatori statistici au fost 
utilizate şi evaluările subiective ale experţilor (metoda interviului de experţi), ambele grupe 
fiind cotate cu aceeaşi pondere. În cazul indicatorilor statistici s-au folosit: cantitatea de 
precipitaţii (greutate de 35%), migraţiile în masă în intervale de timp cincinale (10%) şi 
accesul la surse de venit suplimentare (5%), valorile pentru fiecare dintre acestea fiind 
reduse la a scală cuprinsă între unu şi opt puncte. Punctele însumate la aceşti indicatori 
exprimau gradul de vulnerabilitate regională. 

Pentru România primele calcule empirice mai complexe au fost efectuate de 
Dumitrache şi Armaş (1998), care într-un studiu dedicat analizei stării de sănătate a 
populaţiei au construit un indice de sănătate, alcătuit din agregarea următorilor indicatori: 
mortalitatea infantilă, speranţa de viaţă, mortalitatea cauzată de boli cardiovasculare, 
mortalitatea cauzată de boli ale sistemului cardiovascular, mortalitatea cauzată de cancer. 
Acest indice sintetic a fost studiat în legătură cu alţi factori, despre care s-a presupus că ar 
influenţa indicele de sănătate, şi pentru care s-au construit alţi indici: indicele poluării 
(frecvenţa depăşirii unor concentraţii, cantitatea de pesticide folosite în agricultură), 
indicele serviciilor medicale (numărul de medici la 1000 de locuitori, numărul examinărilor 
medicale la 1000 de locuitori, nivelul cheltuielilor de sănătate pe locuitor), indicele 
standardului de viaţă (PIB, rata şomajului). Construcţia indicilor a relevat aceleaşi lacune: 
corelaţia dintre indici nu a fost evidentă în unele cazuri, fie datorită caracterului analizei 
(transversală, unele valori putând fi accidentale), fie datorită alegerii indicatorilor, în fine, 
fie datorită scării alese (judeţele). În ultimul caz poluările punctuale masive (Baia Mare, 
Zlatna etc.) s-au atenuat, prin agregarea spaţială a datelor. 

Alt exemplu este oferit de Downing (1992, citat de Bohle, 1994), care a calculat 
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un indice al asigurării cu alimente, compus din trei indicatori: oferta de alimente 
(kcal/cap/zi), PIB pe cap de locuitori şi mortalitatea infantilă, fiecare dintre aceştia având 
aceeaşi greutate. Pe baza valorilor obţinute a construit cinci clase de vulnerabilitate, 
reprezentate cartografic la nivel de state. Şi în acest caz, aşa cum am mai arătat anterior, se 
pune problema alegerii indicatorilor, de obicei fiind aleşi aceia, care sunt disponibili. De 
fapt, remediul situaţiei se poate efectua prin calcularea coeficienţilor de corelaţie dintre toţi 
indicatorii care potenţial pot exprima vulnerabilitatea, sau anumite aspecte ale ei, în 
construcţia indicelui fiind utilizaţi numai acei indicatori între care coeficientul de corelaţiile 
are valori mari, la un nivel de semnificaţie ridicat. Altă posibilitate ar fi utilizarea tehnicii 
test-retest, care constă din repetarea, la un anumit interval de timp şi la acelaşi eşantion, a 
unui chestionar şi compararea rezultatelor obţinute, respectiv a abaterii răspunsurilor. 

 
4. Riscurile sociale 
 
Riscurile sociale sunt legate de dimensiunea socială şi cea economică a societăţii, 

cele mai frecvente fiind: sărăcia, condiţiile de viaţă, şomajul. Pentru România primul studiu 
empiric despre riscurile sociale a fost efectuat de Guran şi Turnock (2000), care au încercat 
să exprime aceste riscuri prin următorii indicatori: rata şomajului, numărul conflictelor de 
muncă, divorţialitatea, rata de criminalitate, rata analfabetismului. Autorii au recunoscut că 
între indicatorii folosiţi (calculaţi pentru judeţe) nu există o corelaţie semnificativă, ceea ce 
necesită o revizuire radicală a metodologiei utilizate, la care am făcut referiri la un subpunct 
anterior. 

Dintre riscurile sociale, sărăcia afectează un număr de 1,4 miliarde persoane, cu o 
concentrare puternică în ţările cu nivel scăzut de dezvoltare (1,2 miliarde persoane) (Zamfir 
şi col., 1995). Sărăcia este multidimensională şi reprezintă o situaţie caracteristică unui 
individ, unei gospodării, unui grup social sau unei regiuni, care sunt lipsiţi de resursele 
necesare asigurării unui mod de viaţă acceptabil. În general, se consideră că cauzele 
sărăciei sunt stagnarea economică, datoriile externe, tranziţia de la economiile de comandă 
la economiile de piaţă, schimbări pe piaţa muncii (şomaj), strategiile politice puţin 
adecvate, politicile sociale puţin coerente şi cu finanţare redusă. 

Sărăcia poate fi absolută sau relativă, nivelul de venit fiind un indicator de bază 
în determinarea pragurilor de sărăcie. Primul se referă la mijloacele necesare asigurării 
necesităţilor fizice şi culturale fundamentale, fiind exprimat prin indicatori ca: consumul de 
calorii şi proteine pe locuitor, mortalitatea infantilă, suprafaţa locuibilă pe locuitor, 
proporţia copiilor care frecventează şcoala, proporţia timpului liber în raport cu timpul de 
muncă etc. După cum se poate remarca, sărăcia absolută nu ţine cont de relativitatea 
necesităţilor fizice şi culturale, de faptul că acestea variează în funcţie de caracteristicile 
spaţiului şi societăţii. De exemplu, necesităţile fizice (consumul de calorii) pot varia de la o 
zonă climatică la alta, iar cele culturale sunt definite de caracteristicile socio-culturale 
diferite ale teritoriilor. Sărăcia relativă este un concept mai funcţional, ţinînd cont de 
variabilitatea spaţio-culturală a necesităţilor minime de viaţă. Pragul de sărăcie este situat, 
în acest caz, la nivelul minimului acceptabil de o comunitate. Desigur, aceste minimuri 
acceptabile se pot stabili numai prin metoda anchetei, utilizând un număr foarte mare de 
indicatori care exprimă deprivările multiple legate de sărăcia relativă. Astfel, se consideră 
că sărăcia este un element central în deprivarea multiplă. Ultima este, la rândul ei 
multidimensională, prin ea înţelegându-se nu numai venituri reduse sau putere de 
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cumpărare redusă, ci şi acces limitat la structurile productive (pământ, apă, mijloace de 
producţie), la locurile de muncă din sectorul secundar sau terţiar, la infrastructura de 
servicii (educaţie, sănătate) sau la luarea deciziilor politice. 

În funcţie de pragul de sărăcie utilizat se calculează rata sărăciei, adică ponderea 
populaţiei unei entităţi teritoriale afectată de sărăcie, şi gradul de sărăcie, adică abaterea 
veniturilor unor indivizi, gospodării, grupuri sau regiuni faţă de pragul de sărăcie. În acest 
context, rata sărăciei exprimă, în acelaşi timp, şi riscul social faţă de acest fenomen, adică 
probabilitatea scăderii nivelului de venit sub pragul sărăcie. 

În multe state slab dezvoltate de sărăcie se leagă un alt risc major: foametea. 
Studiul acestui fenomen şi al riscurilor pe care le implică a dat naştere în şcoala anglo-
saxonă chiar la o disciplină nouă: geografia foametei. În general se consideră că foametea 
nu este determinată de cantitatea insuficientă de alimente, ci de distribuţia teritorială a 
acesteia, precum şi de vulnerabilitatea mai ridicată a grupurilor umane din anumite zone al 
Globului. În ultimele decenii  s-a modificat şi viziunea clasică care considera foametea ca 
consecinţa unor catastrofe: secetă, cutremure, inundaţii. Astăzi, se consideră că catastrofele 
naturale declanşează foamete numai în acele sisteme sociale şi economice în care 
vulnerabilitatea socială şi regională este ridicată, iar capacitatea de rezistenţă şi de 
regenerare este redusă. În consecinţă, rolul jucat de catastrofele naturale (cum este seceta) 
nu este primordial, factorii socio-culturali şi cei politico-economici fiind aceia care 
determină regiunile şi segmentele de populaţie afectate de acest fenomen, şi expuse riscului 
reprezentat de acesta. 

Numeroşi autori (Bohle, 1992, Knox, Marston, 2001) definesc crizele de foame 
astfel: destabilizarea repetată a sistemului de alimentare în spaţii cu resurse naturale reduse 
şi cu sisteme politico-economice instabile, unde chiar un şoc exterior de intensitate mai 
redusă (un an secetos de exemplu, sau creşterea preţului alimentelor, scăderea preţului 
acelor produse de export care asigură marea parte a veniturilor) poate determina o criză. 
Prin sistem de alimentare se înţelege relaţia funcţională dintre producţia, distribuţia şi 
consumul de alimente. Se presupune aşadar existenţa unei vulnerabilităţi de bază, 
exacerbată de crize şi catastrofe. Catastrofa foametei reprezintă punctul maxim atins de 
procesul de destabilizare descris mai sus, când sistemul de alimentare colapsează. Procesele 
de stabilizare (de ex. ajutoare umanitare) au ca efect revenirea la o situaţie de 
vulnerabilitate de bază, dar, de obicei, la un nivel mai ridicat, ceea ce măreşte riscul, adică 
probabilitatea crizelor, accelerând întreg procesul. 

Cauzele foametei sunt multiple, şi de ea se leagă şi alte riscuri sociale, sintetizate 
astfel Bohle (1992): 

A) foamete şi sărăcie, amintite deja, şi ilustrate de distribuţia spaţială a numărului 
de persoane subnutrite. Astfel, numărul persoanelor cu subnutriţie cronică a fost de cca. 
780 milioane persoane în anul 2000, 1/3 din copii de sub cinci ani fiind afectaţi de aceasta 
(Bohle, 1992), cu concentrare evidentă în ţările slab dezvoltate (von Baratta, 2001). 
Politicile concepute de FAO în acest domeniu vizează reducerea riscului foametei în statele 
cu resurse naturale suficiente prin (id.): 

-asigurarea alimentelor din resurse proprii, 
-creşterea productivităţii agricole, 
-crearea sau îmbunătăţirea accesului gospodăriilor la apă, îngrăşăminte, credite, 

educaţie, 
-crearea unor structuri de depozitare şi de comercializare a produselor agricole. 
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În statele cu resurse naturale insuficiente se va urmări dezvoltarea altor sectoare care să 
facă posibilă achiziţionarea de bunuri agricole de pe piaţa mondială, la care se adaugă 
creşterea nivelului de venit al populaţiei, care astfel poate ajunge la un acces mai bun la 
alimente. În cazuri extreme (capacităţi reduse de asigurare  a siguranţei alimentare, 
catastrofe) se prevede acordarea de ajutoare alimentare. 

În acest context asigurarea durabilă a unor condiţii de viaţă mai bune pentru 
grupurile sărace (Bohle, 2001) este privită ca o prioritate majoră, fiind definită de 
contextul de vulnerabilitate (riscuri, şocuri, stres, catastrofe) şi de capitalul disponibil 
(natural, material, financiar, uman şi social) care determină structurile şi procesele de 
transformare şi de acces. Pe baza acestora din urmă sunt construite strategiile de asigurare a 
unor condiţii de viaţă mai bune ca de exemplu disiparea spaţială a activităţilor economice, 
mobilitatea teritorială, apărarea împotriva riscurilor sau prevenirea acestora, mobilizarea 
şanselor de viaţă, cu accent pe asigurarea următoarelor elemente (Bohle, 2001): 

-nivel de venituri mai ridicat, 
-acces la sistemele de asigurare socială, 
-vulnerabilitate redusă, 
-îmbunătăţirea situaţiei alimentare, 
-îmbunătăţirea stării de sănătate, 
-îmbunătăţirea nivelului de educaţie, 
-utilizarea durabilă a resurselor. 
B) foametea şi conflictele militare, acestea din urmă producând pagube imense 

prin distrugerea infrastructurii de producţie, de transport şi de deservire, împiedicarea 
acordării de ajutoare. La acestea se mai adaugă costurile ridicate ale militarizării care 
absorb fonduri din alte sectoare ale societăţii şi economiei. De exemplu, multe state cu 
nivel de dezvoltare scăzut alocă ponderi mari ale bugetului de stat pentru scopuri militare, 
mărind vulnerabilitatea de bază a societăţii, în ansamblu. Astfel, Angola, Burundi, Guinea, 
Mozambic, Myanmar, Pakistan, Somalia şi Uganda au cheltuit, în perioada 1992-1999, mai 
mult de 25% din bugetul lor în scopuri militare (von Baratta, 2001). În aceste state are loc 
suprapunerea mai multor tipuri de riscuri umane (sărăcie, riscuri medicale, riscuri politice, 
demografice etc.), ceea ce măreşte considerabil vulnerabilitatea lor. 

C) foametea şi mediul natural, care acţionează prin: riscul insuficienţei resurselor 
de apă (waterstres), de care sunt afectate 1,7 miliarde de persoane (la un prag calculat de 1700 
m3 pe locuitor, într-un an) (id.), cu o concentrare mare în zona fluviilor Nil, Eufrat, Tigru etc. 
Numai în anul 1998 au decedat 3,8 milioane de persoane din cauza accesului redus la apă (id.). 
A crescut enorm presiunea asupra rezervelor de apă existente, datorită agriculturii (40% din 
cantitatea totală de alimente provin de pe suprafeţe irigate), presiunii demografice şi utilizării 
apei în industrie şi consumul privat. Jumătate din marile fluvii sunt intens poluate sau sunt 
ameniţate de secare, cele mai afectate fiind Fluviul Galben, Amur Daria, Syr Daria, Volga, 
Colorado, Nil, Gange. În anul 1998 numărul refugiaţilor din cauza condiţiilor de viaţă de pe 
cursul unor fluvii a depăşit pentru prima oară numărul refugiaţilor din cauza unor războaie sau 
conflicte (25 miloane, von Baratta, 2000). 

Tot la acest subpunct trebuie amintită relaţia dintre foamete şi despăduriri, în 
contextul creşterii frecvenţei inundaţiilor odată cu avansarea despăduririi. La aceste 
fenomene generatoare de pagube mari se mai adaugă, în zonele tropicale, creşterea 
incidenţei unor boli infecţioase sau vectoriale, care apar după inundaţii catastrofale, în 
condiţiile unei asistenţe sociale şi medicale reduse. Între 1960 şi 1990 suprafaţa ocupată de 
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pădure s-a redus cu 18% în Africa, 18% în America Latină şi 30% în Asia şi Oceania, 
crescând, în schimb, suprafaţa ocupată de plantaţii, cu 75% în Africa, cu 190% în Asia şi cu 
76% în America Latină (id.). 

O altă importantă resursă de viaţă, expusă unor riscuri, şi generatoare, la rândul ei 
de riscuri, este învelişul de sol, afectat de eroziune. Se estimează că anual eroziunea apei şi 
vântului determină distrugerea a 75 miliarde de tone de sol, ceea ce intensifică fenomenul 
foametei în regiunile cu o vulnerabilitate de bază ridicată. Se apreciază că 1,2 miliarde 
persoane sunt afectate de riscul eroziunii solurilor. Numai în Africa, 40% din populaţia 
totală a continentului trăieşte în regiuni cu vulnerabilitate accentuată la riscul eroziunii 
solului şi deşertificare. 

În România riscurile sociale, vulnerabilitatea socială şi regională sunt influenţate 
de schimbarea politică din 1989, care a determinat schimbări economice, restructurare, 
adică o tranziţie sau transformare radicală a societăţii şi spaţiului. În timp ce localizările 
noi, sau rearanjarea spaţială şi calitativă a unora mai vechi au diminuat aparent 
vulnerabilitatea, schimbarea socială şi economică a reactivat vechi spaţii de emigrare (zone 
rurale izolate, slab dezvoltate), a creat altele noi (mai ales pentru migraţia internaţională), 
sau a determinat apariţia procesului de remigrare (unele zone rurale, cu remigranţi din 
oraşe), adică a generat dimensiuni noi ale riscului social.  
 

5. Riscurile medicale (de sănătate) 
 
Sănătatea poate fi considerată ca şi drept individual sau colectiv, dar ca şi 

rezultatul unei dezvoltări administrate mai mult sau mai puţin eficient. În general, se 
consideră că sănătatea durabilă se poate asigura prin: securitate alimentară, stabilitate 
politică, control al calităţii mediului şi acces egal pentru toţi cetăţenii la serviciile sanitare. 
În perioada modernă relaţiile mediu-sănătate au cunoscut dimensiuni noi datorită unor 
fenomene spaţiale ca: urbanizarea, industrializarea, creşterea inegalităţilor teritoriale, sau 
tranziţia economiilor est-europene. (Philips, 1998). În acest context, interacţiunile dintre 
mediul fizic, cel biologic şi activităţile umane au avut efecte negative asupra sănătăţii 
populaţiei, în special datorită apariţiei poluării industriale, a transferării unor activităţi 
poluante spre regiuni marginale, impactului negativ al unor proiecte de dezvoltare (Philips, 
1998). În ceea ce priveşte riscurile medicale este importantă scara la care sunt privite 
problemele, cea mai indicată fiind cea locală. La scară mai mare relaţia dintre factorii de 
mediu şi incidenţa unor boli nu mai poate fi pusă în evidenţă (vezi studiul Dumitrache, 
Armaş, 1998). Starea de sănătate, şi, implicit, riscurile medicale se pot exprima prin 
anumiţi indicatori demografici ca mortalitatea generală, mortalitatea infantilă sau speranţa 
de viaţă la naştere, la care se mai adaugă mortalitatea dupa cauza decesului şi incidenţa 
diferitelor boli. 

Dintre riscurile medicale cele reprezentate de bolile infecţioase cunosc din nou 
valori ridicate ale incidenţei în ţările dezvoltate, mai ales prin mobilitatea crescândă a 
populaţiei şi globalizare, adică prin integrarea treptată a spaţiilor mai izolate din zonele 
tropicale în circuitul economic mondial. Infecţiile HIV au cunoscut o dezvoltare rapidă în 
ultimii ani în areale extratropicale, la care se mai adaugă incidenţa mare a tuberculozei (2 
milioane de decese, annual, Kalk, 2001). Cele mai afectate rămân, desigur, ţările slab 
dezvoltate din zona tropicală, unde HIV, malaria şi alte boli infecţioase sau vectoriale au 
influenţe serioase asupra dezvoltării, în ansamblu, tratarea şi eradicarea lor implicând 
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costuri ridicate (Philips, R. D., Rosenberg, W. M., 2000). În anul 2000 au decedat 3 
milioane de persoane infectate cu HIV (Rüppel, 2001), cu o concentrare mare în ţările 
africane. La toate acestea se adaugă creşterea incidenţei bolilor virale. În acest context 
devine actuală problema elaborării unor modele de risc care să răspundă la problema cine 
se îmbolnăveşte şi de ce? 

În statele dezvoltate procesul de modernizare a determinat prevalenţa unor boli şi a 
unor mortalităţi cu un anumit pattern de cauzalitate (boli cardiovasculare, cancer etc.). Se 
vorbeşte chiar despre profile moderne de morbiditate şi mortalitate, determinate de 
incidenţa ridicată a bolilor cronice şi degenerative (cancer, boli cardiovasculare cu 52 
milioane de cazuri noi, anual), care au devenit cauze majore ale decesului: 24 milioane de 
decese annual (Philips, 1998, citând WHO, 1997). În schimb, bolile infecţioase şi parazitice 
deţin sub 5% din totalul decesurilor. Alte state sunt într-o tranziţie epidemiologică 
întârziată, fiind afectate atât de boli infecţioase cât şi de cele cronice. Bolile vectoriale 
transmise prin protozoare reprezintă un risc mare, determinând boli ca malaria, dengue şi 
febra galbenă. Anual se înregistrează 300-500 milioane de cazuri de malaria, 90% în 
Africa, şi 1,5-3 milioane de decese cauzate de malarie. Arealul de influenţă a acestor boli 
este în extindere prin călătorii, despădurire, expansiunea agriculturii şi aşezărilor, irigaţii şi 
încălzirea climatică. O treime din populaţia Globului trăieşte în regiuni în care malaria este 
endemică (Stich, 2001). 

În România, tranziţia a determinat accentuarea fenomenului de marginalizare, 
creşterea sărăciei, slăbirea politicilor sociale, creşterea inegalităţilor sociale, scăderea 
veniturilor, creşterea ratei şomajului, limitarea accesului la alimente, locuinţă, servicii de tot 
felul. Toate acestea la un loc determină deteriorarea continuă a stării de sănătate a 
populaţiei,  creşterea incidenţei unor boli, a mortalităţii generale, a mortalităţii infantile, 
scăderea speranţei de viaţă. Peste acestea se suprapune problema poluării industriale şi a 
celei urbane, care influenţează negativ nivelul de sănătate a populaţiei unor aşezări sau 
chiar regiuni (Baia Mare, Zlatna, Copşa Mică, oraşele mari, în general). 

 
6. Riscuri demografice 
 
Riscurile demografice apar, de regulă, prin emigrarea masivă şi selectivă (tineri, 

segmente cu nivel de educaţie mai ridicat) a populaţiei din anumite areale, ceea ce 
determină deteriorarea structurilor demografice, a infrastructurii şi serviciilor publice prin 
scăderea pragului de cerere, sau chiar deteriorarea structurilor teritoriale din spaţiile de 
emigrare, datorită aceluiaşi fenomen. Toate acestea vor imprima o tendinţă de 
monstructurare funcţională, spaţiile de emigrare devenind spaţii cu vulnerabilitate 
accentuată, cu funcţie predominant agrară, sau de rezervă de spaţiu. Alt risc demografic 
este legat de îmbătrânirea populaţiei din societăţile moderne, pentru care s-a lansat ipoteza 
creşterii longevităţii şi stagnării serivciilor sanitare, adică „viaţă mai lungă dar cu sănătate 
mai precară“ (Philips, R. D., Rosenberg, W. M., 2000). 
 

7. Riscuri politice 
 
Harta politică a lumii este în continuă schimbare. În prezent există 193 ţări 

independete (von Baratta, 2001) şi cca. 70 de teritorii dependente (Blake, 1999). Dintre 
acestea 148  dispun de ţărmuri, cu dreptul de a delimita graniţe maritime. În 1998 abia 35% 
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dintre graniţele maritime au fost fixate, ceea ce constituie un risc politic major, în 
perspectiva declanşării unor conflicte teritoriale. La acestea se mai adaugă disputele legate 
de suveranitatea unor insule, de exemplu în Marea Egee, Marea Chinei de Sud etc. Există o 
trăsătură interesantă a riscurilor politice: spre deosebire de celelalte riscuri (sociale, 
medicale, demografice), care la un nivel superior de generalizare pot fi puse în legătură cu 
procesul de modernizare şi cel de globalizare, riscurile politice sunt contrare logicii 
globalizării (care nu cunoaşte frontiere şi graniţe politice). Deocamdată nu există o teorie 
despre disputele de graniţă. Se disting totuşi următoarele tipuri de dispute, sau de riscuri 
politice (Blake, 1999): 

-dispute poziţionale legate de localizarea unei graniţe (în special graniţele 
fluviale, ca Rio Grande, Congo, Tisa), 

-dispute teritoriale, distincţia faţă de prima fiind una legată de scară, şi riscul 
conflictelor fiind mai ridicat în acest din urmă caz. Motivele acestor riscuri sunt de natură 
geopolitică (asigurarea accesului la mare, a controlului asupra unei localizări strategice, 
existenţa unor minorităţi în zonele frontaliere). Alte cauze frecvent întâlnite se leagă de 
protecţia sau obţinerea unor resurse, şi de teritorialitatea umană. 

-dispute funcţionale, ca urmare a consecinţelor trasării unor graniţe: trecerea 
ilegală de graniţă, pescuit transfrontalier ilegal, poluarea apelor, mărilor, amenajări 
hirdoenergetice pe cursuri de râuri împărţite de mai multe ţări. 

În general, se consideră că graniţele maritime reprezintă un risc mai redus, datorită 
relaţiilor emoţionale şi istorice de intensitate mai redusă, în comparaţie cu graniţele terestre. 
Insulele reprezintă o excepţie, problema acestora fiind prioritară, în comparaţie cu trasarea 
graniţelor maritime, întrucât insulele servesc adesea ca şi linii de bază pentru calcularea 
graniţelor maritime. Anumite riscuri se leagă şi de definirea diferenţiată a termenilor de 
stâncă şi insulă, prima nefiind considerată în stare să susţină activitatea umană, astfel 
neavând nici dreptul de a deţine o zonă economică exclusivă proprie, având, în acelaşi timp, 
şi o zonă offshore mai redusă (12 mile). Cu toate acestea, se poate defini greu dacă o stâncă 
poate susţine viaţa umană sau nu. 
 

Concluzii 
 

În încheiere trebuie să reţinem problematica vastă impusă de tratarea riscurilor 
umane. Există mai multe curente teoretice, dintre care cele politico-economice şi sociale 
par a fi cele mai complexe, dar conceptualizarea şi operaţionalizarea riscurilor umane 
rămâne dificilă. Aceste dificultăţi se leagă, aşa cum s-a văzut, în primul rând de conceptul 
vulnerabilităţii, la care se mai adaugă, în al doilea rând, problematica cunatificării unor 
tipuri de riscuri, cum sunt cele politice. În cazul riscurilor medicale incidenţa diferitelor 
boli, mortalitatea după cauza decesului exprimă bine riscurile medicale, aceeaşi observaţie 
fiind valabilă pentru riscurile sociale la sărăcie (prin rata sărăciei). 

O întrebare de bază rămâne, în acest context, modul în care pot fi prognozate, 
prevăzute sau controlate riscurile umane. O soluţie alternativă ar fi aceea a strategiile de 
amenajare teritorială, care au ca scop menţinerea coeziunii, deci reducerea riscului de 
producere a unor fenomene considerate negative de către majoritatea societăţii, sau de către 
cei aflaţi la putere. 
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