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DA LI JE FRAN CU SKA 
DE MO GRAF SKI RAJ? 

У све ма ло број ни јој и ста ри јој Евро пи, Фран цу ска 
се че сто до жи вља ва као де мо граф ски рај. Ге не ра ци је 
ко је се ра ђа ју ипак су ма ло број ни је од прет ход них, а 
де мо граф ско ста ре ње – чи ји је глав ни узрок све ма-
ње де це – и у Фран цу ској је дав на шњи и све сна жни-
ји про цес.

Одр жа ва ње ра ђа ња на са да шњем ни воу – и, на тај 
на чин, де ли мич но успо ре ње про це са ста ре ња ста-
нов ни штва и ње го вих по сле ди ца – зах те ва ће ра ни-
је или ка сни је ак тив ни ју ин тер вен ци ју дру штва од 
уоби ча је них по ли тич ких ак ци ја ко је иду у су срет ак-
ту ел ним де мо граф ским то ко ви ма. То јест нео п хо дан 
је од го вор ко ји де лу је исто вре ме но на раз ли чи те по-
лу ге де тер ми ни стич ке осно ве фе но ме на не до вољ ног 
ра ђа ња, уз опа сност огра ни че не ефи ка сно сти.

ФРАН ЦУ СКИ ДЕ МО ГРАФ СКИ МО ДЕЛ 
Иако, као и ве ћи на зе ма ља за пад не Евро пе, има 

по зи ти ван ми гра ци о ни сал до, по раст ста нов ни штва 
Фран цу ска (61 ми ли он ста нов ни ка) се нај ве ћим де-
лом ду гу је по зи тив ном при род ном при ра шта ју. Док 
је у 2004. го ди ни ви ше од 80 % по ве ћа ња ста нов ни-
штва зе ма ља Са ве та Евро пе (по раст од 2,3 ми ли о на 
ста нов ни ка или са сто пом ра ста од 2 ‰) би ло ре зул-
тат по зи тив ног ми гра ци о ног сал да, у Фран цу ској се 
ви ше од две тре ћи не укуп ног по ра ста ста нов ни штва 
(укуп но 361 хи ља да или са сто пом ра ста од 6 ‰) 
ду гу је при род ном при ра шта ју (Con seil de l’Euro pe, 
2006). 

Об ја шње ње до ми нант ног ути ца ја при род ног при-
ра шта ја на де мо граф ски раст Фран цу ске се на ла зи 
у ак ту ел ном ни воу фер ти ли те та, а не сма ње њу мор-
та ли те та ста нов ни штва. Та ко, иако се уми ре у све 
ка сни јим го ди на ма жи во та, као и у Евро пи уоп ште, 
ма ле су раз ли ке у оби му ме ћу ге не ра ци ја ма што ути-
че на ре ла тив но ста би лан укуп ни го ди шњи број умр-
лих (око 530.000).

Но и по ред то га, де фи цит фер ти ли те та ста нов ни-
штва Фран цу ске у по сма тра ној го ди ни је 10% ис под 
ни воа по треб ног за за ме ну ге не ра ци ја. Исто вре ме но 
је у Ита ли ји и Шпа ни ји де фи цит из но сио око 40%. У 
2006. го ди ни, има ју ћи у ви ду про це ње ни ни во сто пе 

укуп ног фер ти ли те та од 2 де те та по же ни, де фи цит 
би из но сио чак ма ње од 5%. 

Узи ма ју ћи у об зир про це њен за вр шни фер ти ли тет 
ге не ра ци је же на ро ђе них 1965, кон ста та ци ја се по-
твр ђу је: са 2,03 де те та по же ни, Фран цу ски ње се об-
на вља ју са 97%, док об на вља ње ге не ра ци ја Не ми ца, 
Шпа њол ки или Ита ли јан ки из но си са мо 70-75 %.

Ма да по пу ла ци о на сли ка Фран цу ске из гле да охра-
бру ју ћа, по тре но је про ду би ти ана ли зу.

– Ма да је да нас фран цу ски фер ти ли тет је дан од 
нај ви ших у Евро пи, он је чак за 50 % ни жи од ни воа 
ко ји је за бе ле жен у го ди на ма по сле Дру гог свет ског 
ра та. Иако је фер ти ли тет кон ти ну и ра но опа дао од 
пр вог Цар ства, по чев од 1941. го ди не сто па укуп ног 
фер ти ли те та из не над но је по ра сла, да би у пе ри о ду 
од 1946. до 1964. го ди не осци ли ра ла из ме ђу 2,7 и 2,9 
де те та по же ни. Ме ђу тим, сре ди ном ше зде се тих го-
ди на 20. ве ка, по че ла је на гло да опа да до ни воа од 
1,8 де це по же ни 1976. го ди не, и то је вред ност око 
ко је сто па укуп ног фер ти ли те та осци ли ра до да нас. 

Сма ње ње ра ђа ња је исто та ко уоч љи во и код за вр-
шног фер ти ли те та - ни жи је за 25 % код ге не ра ци је 
же на ро ђе них 1965. го ди не у од но су на ге не ра ци ју ро-
ђе ну 1928. (нај плод ни ја ге не ра ци ја же на ко је су ра ђа-
ле у вре ме по сле рат ног baby-bo o ma). Об ја шње ње ле-
жи у опа да њу уче шћа же на са че тво ро или ви ше де це 
(са 26 % код ге не ра ци је 1928. на 9 % код ге не ра ци је 
1965) ко је ни је на док на ђе но ве ћим уче шћем же на са 
2 де те та (од го ва ра ју ћи уде ли су 24 % и 39 %) и по ра-
стом уче шћа же на са 3 де те та (18 % и 21 % ре спек тив-
но), док је уче шће же на са јед ним де те том (17 %) и 
же на без де це (14 %) оста ло го то во не про ме ње но. 

По сма тра но из угла фер ти ли те та по треб ног за за ме-
ну ге не ра ци ја, у 20. ве ку ни во ра ђа ња је обез бе ђи вао 
про сту ре про дук ци ју ста нов ни штва је ди но у пе ри о ду 
од 1946. до 1976. го ди не. У том раз до бљу ге не ра ци је 
су, у про се ку, бро ја ле 840.000 ли ца, док су ге не ра ци је 
њи хо вих мај ки би ле ма ло број ни је: 840.000 у про се ку 
од же на ро ђе них од 1901. до 1914, за тим 440.000 од же-
на ро ђе них то ком Пр вог свет ског ра та и 685.000 од од 
же на ро ђе них од 1919. до 1945. По чев од 1975. го ди не 
ге не ра ци је у про се ку бро је 755.000 (гра фи кон 1).
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– Иако је фран цу ски фер ти ли тет ре ла тив но ви сок, 
са ван брач ном ком по нен том ко ја до сти же ско ро 50 % 
(на су прот 30 % у 1990, 11 % у 1980, 6 % у 1960), исто-
вре ме но се све ви ше од ла же ра ћа ње де це. Про сеч на 
ста рост же на при ли ком ро ђе ња пр вог де те та је 2004. 
го ди не из но си ла 28,4 го ди не, док је 1990. би ла 27, а 
1980. је сведена на 25 го ди на. Ста ре ње пр во рот ки 
се нај ве ћим де лом об ја шња ва про ду же њем тра ја ња 
шко ло ва ња и по те шко ћа ма на ко је мла ди на и ла зе у 

тра же њу по сла и ста на. Од ла га ње ра ђа ња пр вог де те-
та но си са со бом ја сан ри зик за гу би так плод но сти.

– Да на шња фран цу ска ста ро сна пи ра ми да, ка рак те-
ри стич на за по пу ла ци ју ко ја је ду го су о че на са про це-
сом де мо граф ског ста ре ња, илу стру је ко ли ко је 20. век 
био век ду бо ких де мо граф ским по ре ме ћа ја (гра фи кон 
2). Она нам, та ко ђе, ве о ма ја сно на ја вљу је, има ју ћи у ви-
ду рас по ред ге не ра ци ја по ста ро сти, ве о ма ин тен зив но 
де мо граф ско ста ре ње и на сред њи и на ду ги рок.
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Гра фи кон 1: Број жи во ро ђе не де це, сто па укуп ног фер ти ли те та 
и не то сто па (на 100 же на), Фран цу ска, 1901-2005.

Из вор: Ин тер нет сајт ИНЕД-а (http://www.ined.fr/po pu la tion-en-chif fres/fran ce)

Гра фи кон 2: Ста ро сна пи ра ми да, Фран цу ска, 1. ја ну а ра 2007.

Из вор: IN SEE (пре ма http://www.ined.fr/fr/pop_chif fres/fran ce/struc tu re_po pu la tion/pyra mi de_ages/)
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 Ка кав год био бу ду ћи раз вој фер ти ли те та, мор та-
ли те та и спољннх ми гра циј ских кре та ња, за ме на 
baby-bo om ге не ра ци ја ко је се на ла зе у до бу спо соб но-
сти за рад ге не ра ци ја ма ро ђе ним по сле 1975. го ди не 
не би тре ба ло да бу де оте жа на у ве ћем сте пе ну с об-
зи ром да су мла ђе ге не ра ци је, у про се ку, ма ло број ни-
је за 10 % од baby-bo om ге не ра ци је. На вр ху ста ро сне 
пи ра ми де ће се од и гра ти дру га, на гла и шо кант на, 
про ме на: сме на кр њих ге не ра ци ја из Пр вог свет ског 
ра та и раз до бља из ме ђу два свет ска ра та baby-bo om 
гене ра ци ја ма. 

По ла зе ћи од про це ње ног ста нов ни шта за 1. ја ну ар 
2005. го ди не и ком би на ци ја прет по став ки ко је укљу-
чу ју ак ту ел не тен ден ци је фер ти ли те та и мор та ли те-
та као и хи по те за о по ве ћа њу ми гра ци о ног сал да, 
ИН СЕЕ је не дав но из ра дио про јек ци је ста нов ни-
штва Фран цу ске до 2050. го ди не (IN SEE, 2006). 

Циљ не сто пе укуп ног као и за вр шног фер ти ли те та 
из но се 1,7, 1,9 и 2,1 де те та по же ни. За мор та ли тет 
су да те три прет по став ке ко је би 2050. отво ри ле ле-
пе зу про се ка жи вот ног ве ка при ро ђе њу од 81,3 го-
ди не до 86,3 го ди не за му шкар це и од 86,5 го ди на до 
91,5 го ди на за же не. Што се ти че ми гра ци ја пред ви-
ђен је по зи ти ван ми гра ци о ни сал до: 50.000, 100.000 
и 150.000 ли ца го ди шње.

Ре зул та ти про јек ци ја по твр ђу ју: 
–  на гли пре о бра жај вр ха ста ро сне пи ра ми де (та бе-

ла 1);
–  зна чај не про ме не у ста ро сном са ста ву ста нов ни-

штва, чак и уко ли ко се оства ри ком би на ци ја нај-
по вољ ни јих прет по став ки (гра фи кон 3); 

–  вр ло ве ли ка ве ро ват но ћа да ће до ћи до по ја ве 
не га тив ног при род ног при ра шта ја у на ред не две 
или три де це ни је, због ве ли ког ра ста бро ја умр-
лих иза зва ног ула ском baby-bo om ге не ра ци ја у 
ста рост ви со ке смрт но сти (без об зи ра на кре та-
ње бу ду ћег мор та ли те та) што не мо же би ти на-
док на ђе но ра ђа њи ма чак и под прет по став ком 
ви со ког фер ти ли те та и мак си мал ног по зи тив ног 
ми гра ци о ног сал да. 

ИНТЕРВЕНЦИОНИСТИЧКЕ ПОЛИТИКЕ

Чак и у обла сти као што је ра ђа ње де це, ко ја спа-
да у нај ве ћу ин ти му же не и му шкар ца, др жав на ин-
тер вен ци ја на ме ње на по ди за њу ни воа фер ти ли те та 
у пот пу но сти је ле ги тим на. Упра во је на др жа ви да 
га ран ту је од ре ђе ни исто риј ски на ци о нал ни кон ти ну-
и тет и да се ста ра о из бе га ва њу не рав но те жа ко је би 
је мо гле ста ви ти под пре ве ли ку хи по те ку. 

Ста рост

2005

Ва ри јан та

2020 2050

Број ста нов ни ка
(хиљ.)

Број становника
(хиљ.)

Индекс 
раста

(2005=100)

Број становника
(хиљ.)

Индекс 
раста

(2005=100)

Укупно 60702 
МинСтар 66368 109 73400 121

МаксСтар 63602 105 65110 107

0-14 11203 
МинСтар 12544 112 14184 127

МаксСтар 10286  92 8940  80

15-64 39531 
МинСтар 40942 104 44339 112

МаксСтар 40031 101 36083  91

50-64 10705 
МинСтар 12406 116 12277 115

МаксСтар 12362 115 11423 107

55-64 6545 
МинСтар 8154 125 8131 124

МаксСтар 8138 124 7617 116

65+ 9968 
МинСтар 12881 129 17084 171

МаксСтар 13285 133 19575 196

85+ 1087 
МинСтар 1967 181 3337 307

МаксСтар 2261 208 5558 511

Извор: INSEE (2006)

Та бе ла 1:  Ста нов ни штво по ста ро сти, Фран цу ска, 2005. и 2020. и 2050. (пре ма две екс трем не ва ри јан те про јек ци ја).
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Издавач: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике у сарадњи са Центром за демографска истраживања 
Института друштвених наука, Београд и Друштвом демографа Србије

Уредник: др Мирјана Рашевић
Штампа: ЈП ,,Службени гласник”, Београд, Штампарија ,,Гласник”, Лазаревачки друм 15, Београд

Др жа ви при па да да га ран ту је па ро ви ма пот пу ну 
сло бо ду у до ме ну ра ђа ња, за оне ко ји не же ле уоп ште 
или не же ле ви ше де це и оне ко ји те же ка по том ству 
број ни јем од стан дард ног, као и нај ши ру мо гу ћу пра-
вич ност за све гра ђа не. На тим основ ним на че ли ма 
мо ра да се ба зи ра сва ка ак тив на по ли ти ка под сти ца-
ња фер ти ли те та.

Све ме ре под сти ца ња ни воа ра ђа ња или за др жа ва-
ња на са да шњем ни воу, као у Фран цу ској, као и ме-
ре ве за не за очу ва ње ре про дук тив ног по тен ци ја ла 
(сма ње ње на сил не смр ти, мај чин ског мор та ли те та), 
има ће са мо огра ни чен до мет ако не бу ду чи ни ле део 
истин ског дру штве ног про јек та. Као сто жер ко ји 
оку пља око же ље не бу дућ но сти енер ги ју и ком пе тен-
ци је, про је кат је из раз јед не во ље. Ње го ва ка рак те-
ри сти ка је тра ја ње, уто ли ко ду же тра ја ње уко ли ко 
ње го ва им пле мен та ци ја на ла же ве ћи рас кид са са-
да шњим по рет ком и мо би ли за ци ју сред ста ва ко ја у 
овом тре нут ку мо жда и ни су до ступ на.

Иако су по ља на ко ји ма др жа ва мо же да ин тер ве-
ни ше број на и раз ли чи та, ак ци је ко је се спро во де 
не ће има ти ни ка квог ефек та ако ни су ускла ђе не са 
кре та њи ма дру штва. По ли ти ке ко је би се спро ве ле 
не сме ју ни ка ко за не ма ри ти да је по на ша ње па ро ва 
у до ба плод но сти све ви ше усло вље но ра стом њи хо-
вих за ра да или ни во ом њи хо вог ре ла тив ног стан дар-
да, тј. њи хо вих за ра да у хи је рар хи ји за ра да оста лих 
од ра слих осо ба, по себ но оних ко је не мо ра ју или ви-
ше не мо ра ју да из др жа ва ју де цу. На сту пи ла је ра ци-
о на ли за ци ја жи во та (Lan dry, 1982) та ко да се де ца до-
жи вља ва ју као узроч ник тро шко ва, му ка, тр за ви ца, 
смет њи за раз ли чи те ак тив но сти ро ди те ља.

„По сма тра њем ато ма – ме ња мо га, по сма трањем 
чо ве ка – пре о бра жа ва мо га, по сма тра њем бу дућ но-
сти – пре о кре ће мо је”, пи сао је Га стон Бер же, пре 
ско ро пе де сет го ди на (Ber ger, 1958). Ако не мо же мо 
да про ме ни мо про шлост, за јед нич ко ме сто по зна тих 
зби ва ња, чак и ако ни су пре ци зно по зна та, ипак мо-
же мо, сво јим од лу ка ма и де ло ва њем, по ку ша ти да 
мо де ли ра мо на шу бу дућ ност. Сва ка ко, ис хо ди стра-
те ги ја ко је чо век осми шља ва су по при ро ди ства ри 
обе ле же ни не из ве сно шћу, али ипак има ју шан се да 
бу ду успе шни ји од оних ко ји су за сно ва ни на па сив-
но сти и им про ви за ци ји.
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Ален Па ран
На ци о нал ни ин сти тут за де мо граф ска 

ис тра жи ва ња – ИНЕД /Па риз/
(Alain Pa rant, In sti tut Na ti o nal d’Etu des 

Démo grap hi qu es – INED/Pa ris/)

Гра фи кон 3: Ста ро сне пи ра ми де, Фран цу ска, 2007. и 2050. 
(пре ма две екс трем не ва ри јан те про јек ци ја)

Извор: INSEE (2006)
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