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Демографска ситуација у Русији: умерени оптимизам

  

Трилион и по рубаља издваја влада Русије за побољшање демографске ситуације у
земљи. Комплекс мера срачунат је на четири године – од 2011. до 2015. О детаљима
другог дела демографског плана, који су утврдиле власти, било је речи на заседању
президијума владе који је одржао премијер Владимир Путин.

  

Експерти, процењујући демографску ситуацију у Русији, далеко су од оптимизма. Неки
од њих дају претећи сценарио: по њиховом мишљењу, до 2030. године становништво
земље ће се смањити за 40 милиона људи. Али, ипак, ако се не преломе актуелне
тенденције, смањење бројности се наставља, сматра заменик директора Института за
демографију Високе економске школе Сергеј Захаров. 

  

„У крајњој линији до 2030. године становништво ће наставити да се смањује апсолутно
незаустављиво. По наоптимистичнијим представама Русија ће изгубити још неколико
милиона. По песимистичнијим негде око 20-30 милиона.“

  

Руске власти ситуацију оцењују трезвено. Јер главни задатак је очувати народ, подвукао
је јуче, разматрајући ситауцију са експертима Владимир Путин.

  

„Инсистирао сам тада на томе да донесемо одлуку о мајчинском капиталу. Погледајте
како он ефикасно ради данас. Такође и друге мере активне подршке наталитету. Реални
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ефекат је кренуо. Већ сам се подсетио Солжењицина: очување народа је кључни
задатак демографије. И овде, наравно, не сме се цицијашити. Али, несумњиво, социјални
трошкови треба да буду ефикасни.“

  

Чињеницу да демографски програм делује потврђују и суве бројке статистике. Природно
смањење руског становништва 2010. смањило се у поређењу са 2009. годином за 7500
људи. У 24 руска региона по резултатима прошле године фиксиран је природни
прираштај становништва.

  

Други део демографског плана, како је истакао у четвртак премијер, треба да
стабилизује бројност становништва Русије на нивоу од 143 милиона људи. Пред владом
су постављена три основна задатка: раст просечног животног века са актуелних 69 на
71 годину, повећање наталитета и смањење смртности за 25-30% у поређењу са 2006.
годином, као и мудра миграциона политика. И средства за испуњење плана су више него
довољна. Тако да постоје шансе да ће песимистичке прогнозе остати само као корисно
упозорење.

  

(Глас Русије)
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