
Број становника За јечара између два пописа смањио се за 6.508 лица или за скоро десет посто.
Становништво Тимочке кра јине зашло у стадијум на јдубље демографске старости.



ИЗМЕЂУ ДВА ПОПИСА СМАЊЕН БРОЈ СТАНОВНИКА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

ЗАЈЕЧАРАЦА ЦШћЕ
ЗА ДЕСЕТ ОДСТО
|Са повећањем броја старих смањује се број младих.

Излаз постоји, на све могуКе начине подстицати
рађање

Број становника За-
јечара између два пописа
смањи се за 6.508 лица или
за скоро десет посто. У
граду је смањен за 1 .326, а у
селима за 5.182 становника.
Поврх свега, становништво
Тимочке крајине зашло је у
стадијум најдубље демо-
графске старости, судећи по
податку да је просечна ста-
рост преко 45 година. Про-
сечна старост 1991. године
била је 41 , 2 године, у 2002.
години износила је 43, 5. Пре
две године просечна ста-
рост становништва града За-
јечара била је 45, 5 година.
Ови подаци говоре да је ста-
новништво овог краја захва-
тиластарост.

Са повећањем броја ста-
рих особа смањује се и број
младих.

-Због високог учешћа
старих и опадања младог

становништва дошло је до
деформације у старосној
струкгури. Самњује се ква-
литет популациЈе са тенден-
цијом повећања ове дефор-
мације у будућности, јер се
младе све више замењују
старим генерацијама, каже
др сци Миодраг Тодоровић. -
Дошло је до забрињавајуће
диспропорције и поремећаја
односа, додаје он, јер на 1 00
младих имамо 183 старих,
док је у селима јошгора ситу-
ација, где је однос 100 мла-
дихпрема289старих.

Губитак младих генера-
ција је ненадокнадив за
друштво јер ће у периоду ак-
тивности ући са окрњеним
потенцијалом. Најновији по-
даци ПИО фонда показују да
корисника пензија, на по-
дручју Града Зајечара има
укупно 18.228.

-Како је демографски

процес старења у успону и
доживљава се као ексцес,
то ће у будућности доћи до
критичног дисбаланса
између величине радне попу-
лације и популације старих.
Доћи ће и до озбиљних поре-
мећаја, не само демо-
графских, повећање смрт-
ности и смањења прирашта-
ја, већи економских. На-
рочито на руралном по-
дручју доћи ће до дефицита
радне снаге, а тиме до
јошжешћег опадања при-
вредних активности, наста-
виће се започето опадање
пољопривредних површина
поджитарицама, подбашта-
ма, дугогодишњим засади-
ма, под узгојем стоке, каже
Тодоровић.

Висока стопа општег
морталитета и изузетно не-
повољна старосна струк-
тура становништва није забе-
лежена до сада у историји
развитка становништва гра-
да, нарочито у историји раз-
витка сеоског станов-

ништва.
-Доживљавамо прави де-

мографски банкрот, јер се
никада није стекла овако не-
повољна комбинација демо-
графских чинилаца. Ако се
ништа значајније не пре-
дузме, стрмоглаво ће се сма-
њивати волумен и прпорција
младог и радноактивносг
становништва, а убрзаније
ће се повећавати волумен и
пропорција старог станов-
ништва, додаје др Тодоро-
вић. Теоретски гледано,
оваква ситуација морала би
на крају да води до изуми-
рања популације. Ситуација
се не сме прихватити као ко-
начно стање које води био-
лошком истребљењу. Ситу-
ација је тешка, али излаз по-
стоји, а то је подстицај ра-
ђања деце на све могуће на-
чине, кажедрТодоровић.
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