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Идаље се држимо међу 10 најсшаријих нација у Евроии
гативан природни
Србин
нациЈа у Европи - каже Снежана Лакчевић, из РЗС.
неповољан однос
односно
стар је 42,5 године, а
од Бугарина, Хрвата
Сигурно је да је демографско
броја старих и младих у држаили Влаха из Србије млађи је
ви. Колико је стање забрињастарење од ове године додатно

ПРОСЕЧАН

стариЈих

око осам година. У односу на
домаће Словенце, који су са
58 година најстарији народ у
својој држави, Срби су, ипак,
у доброј форми. Најмлађи народ у републици су Роми, чија је просечна старост само
28 година.
Резултати пописа становнипггва потврдили су старе претпоставке да је српски народ
међу старијим популацијама у
свету. Старост Срба, који чине
83,3 посто популације Србије,
утицао је и на просечну старост грађана Републике, која

погоршало ситуацију. Где нам
је тачно место међу другим на-

прирапггаЈ,

вајуће сведочи и чињеница да
постоје крајеви у Србији где

-

износи

42,2 године.

У Републичком заводу за
статистику (РЗС) кажу да је
између два пописа просечан

УЕВРОПИНАЈСТАРИЈИНЕМЦИ
ГРАђАНИ Србије, са својим просеком од 42,2 године, старији су од већине европских народа. Према званичној статистици ЕУ (ЕУРОСТАТ) за 2010.
годину, просечна старост у Бугарској је 41/4 године, Мађарској 39,8, а Аусгрији 41,7 година. Најмлађи у региону (изузев Албаније), су Македонци
са 35,8 и Црногорци са 36,2 године, и Румуни са 38,3 године. Најстарији
народ у Европи су Немци, који просечно газе 45. годину живота.
грађанин Србије остарио за
пуне две године, пгго нам је
загарантовало место у кругу
ветеранских народа.
Резултати пописа из 2002.
сварстали су нас међу 10 нај-

-

родима, биће познато попгго
све државе које су имале пописе, објаве своје резултате.
Узроци позних просечних
година житеља Републике добро су познати и своде се на не-

просечна старост популациЈе
премашује чак и 60 година.
Процене демографа говоре
да ће становништво Србије у
годинама које следе наставити да клизи у старост готово

-

без краја.

-

Однос умирања и рађања
у Србији још од 1956. године
је такав да не постоји ни проста репродукција да деца замењују родитеље објашњава
демограф Иван Маринковић.
Велики проблем су и миграције у свет, јер одлазе млади
људи који имају репродук-

-

-

тивни

капацитет.

Они који

насељавају већину мањих места одавно су у трећем добу.
Међу факторима високе
просечне старости је и развој
медицине и побољшање квалитета живота, што повећава
очекивани животни век становника Србије.

Истраживања показују да
је у последњих шест деценија
просечан број деце коју роди
једна жена више него преполовљен. Тај однос је са 3,13
деце пре педесетих година данас сведен на 1,41. ■
Р. Др.

