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Свјетски дан становништва обиљежава се 11 јула, а иницијативу за
обиљежавање покренуло је 1989. године Управно вијеће Уједињених нација, са циљем
усмјеравања пажње на ургентност и важност популационих питања у контексту
свеобухватних развојних планова и програма, те потребе да се нађу одговори на ова
питања.
Обиљежавање је инспирисано великим интересом за „Дан пет милијарди“ (11.
јули 1987.), приближно дан када је свјетско становништво достигло 5 милијарди.
Током 24 године послије тог дана, свјетска популација достигла је број од 6,95
милијарди. Процјењује се да је број људи на Земљи достигао 1 милијарду у 1804.
години, 2 милијарде у 1927, 3 милијарде у 1960, 4 милијарде 1974. године, 5 милијарди
у 1987, те 6 милијарди у 1999. години. Достизање броја од 7 милијарди становника на
Земљи према Популацијском одјељењу УН очекује се 31. октобра 2011. године, а
према Пописном бироу САД у јулу 2012. године.
Становништво у свијету расте по стопи од 1,2% годишње, та стопа је у опадању
и предвиђа се њено смањивање у наредном периоду. Према томе, свјетско
становништво ће и даље расти у наредним деценијама, али са стопом раста мањом од
садашње.
Годишњи број живорођене дјеце у свијету износио је у 2010. години око 140,2
милиона, истовремено је умрло око 56,9 милиона људи, те је природни прираштај
износио око 83,3 милиона становника. У просјеку, свјетско становништво се
мјесечно увећа за око двије популације Босне и Херцеговине.

Витални догађаји у свијету у јединици времена, процјена за 2010. годину
Јединица времена
Година
Мјесец
Дан
Час
Минут
Секунд

Живорођени

Умрли

140 213 443
11 684 454
384 146
16 006
267
4,4

56 897 968
4 741 497
155 885
6 495
108
1,8

Природни
прираштај
83 315 475
6 942 957
228 261
9 511
159
2,6

Процјењује са да је у 2010. години стопа наталитета на глобалном нивоу
износила око 20‰, стопа морталитета око 8‰, што је дало природни прираштај од око
12‰. Присутне су велике разлике у природном кретању становништва појединих
региона и земаља свијета. Тако је у развијеном дијелу планете (односи се на Европу,
Сјеверну Америку, Аустралију, Нови Зеланд, Јапан) стопа наталитета износила 11‰,
морталитета 10‰, природног прираштаја 1‰. Стопа наталитета у Босни и
Херцеговини била је 8,8‰, а морталитета 9‰ (претходни подаци за 2010. г). У
мање развијеном дијелу свијета, стопа наталитета износила је 22‰, морталитета 8‰, а
природног прираштаја 14‰. Посматрајући континенте, највећи наталитет је у Африци
(37‰), а најмањи у Европи (11‰). Такође, највећи морталитет је у Африци (13‰), а
најмањи у Латинској Америци (6‰). Природни прираштај у Африци износи 24‰, а у
Европи је прираштај око нулте вриједности.
Стопа укупног фертилитета на свјетском нивоу износи 2,5. У развијеном дијелу
свијета износи 1,7, а у мање развијеном 2,7. Међу континентима, највиша је у Африци
(4,7), а најнижа у Европи (1,6). Посматрано по државама, највиша стопа је у државама
попут Нигера (7,4), Малија (6,6), Сомалије и Уганде ( по 6,5), Конга ДР (6,4), а међу
најнижим је у Јужној Кореји и Сингапуру ( по 1,2), Њемачкој, Мађарској и Молдавији
(по 1,3) итд. У Босни и Херцеговини, стопа укупног фертилитета процјењује се на
1,3 дјетета.
Највише стопе наталитета су у неким афричким државама (Нигер 52‰, Уганда
и Конго ДР 47‰, Мали, Буркина Фасо и Чад по 46‰, Замбија 45‰), а међу најнижим
у Њемачкој 8‰, Јапану, Јужној Кореји и Аустрији по 9‰.
Очекивани животни вијек при рођењу за свјетску популацију износи 69 година
(за мушкарце 67, за жене 71). Најнижи је у Лесоту (41 годину), Замбији (42), Зимбабвеу
(43), Гвинеји Бисао (46 година), а највиши у Јапану (83 године), Италији и Швајцарској
(82), Исланду, Норвешкој и Шведској (81 годину). Очекивани животни вијек при
рођењу за становништво Босне и Херцеговине износи 75 година (72 године за
мушкарце и 77 година за жене).
Постоје велике разлике у просјечној старости становништва, те удјелу младих и
старих у укупном становништву међу државама свијета. Државе са највећим учешћем
(%) становништва млађег од 15 година у укупном становништву су Нигер (50,1%),
Уганда (48,7%), Буркина Фасо и Конго ДР (по 46,4%), Малави (45,9%), а оне са
највећим учешћем лица старијих од 65 година су Јапан (22,6%), Њемачка (20,5%),
Италија (20,4%), Шведска и Грчка (по 18,3%), Португал (17,9%) итд.
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Разлике у демографској динамици и демографским карактеристикама које
постоје међу државама и регионима доводе до промјене њиховог удјела у свјетској
популацији. У развијенијим регионима свијета живи 18,1% свјетског становништва, а
процјењује се да ће њихов удио до 2050. године опасти на 13,9%. Мање развијене
регионе настањује 81,9% свјетске популације, а будући да се на њих односи највећи
дио пораста свјетског становништва, прогнозира се да ће њихов удио достићи 86,1%.
Постоје велике разлике у стопи промјене бројности становништва међу континентима
и регионима свијета. Тако је у 1950. години на Европу отпадало 21,6% свјетског
становништва, у 2009. 10,7%, а прогноза за 2050. годину је 7,6%. На другој страни,
удио Африке растао је са 9,0% у 1950. години на 14,8% у 2009, а очекује се да у 2050.
години достигне 21,8%. Према пројекцијама УН (средња варијанта) очекује се да у
2050. години на Земљи буде 9,15 милијарди људи. Прогнозира се да пораст
становништва у развијеним регионима у периоду 2009 – 2050. година износи 3%, а у
остатку свијета 40%. И овдје су полови Африка, гдје се прогнозира раст од 98% и
Европа, гдје се очекује пад од 6%. У вези са различитом стопама кретања броја
становника међу појединим државама, очекује се даља промјена њиховог учешћа у
укупној популацији свијета и редослиједа на листи држава по бројности њиховог
становништва.
Број становника 10 најмногољуднијих земаља свијета у 1950. и 2010. години и
пројекција за 2050. годину (у милионима)
1950.
Држава

2010.

Бр. становника Држава

2050.

Бр. становника

Држава

Бр. становника

Кина

545

Кина

1338

Индија

1748

Индија

372

Индија

1189

Кина

1437

САД

158

САД

310

САД

423

Русија

103

Индонезија

235

Пакистан

335

Јапан

83

Бразил

193

Нигерија

326

Индонезија

77

Пакистан

185

Индонезија

309

Њемачка

68

Бангладеш

164

Бангладеш

222

Бразил

54

Нигерија

158

Бразил

215

У.Краљевство

51

Русија

142

Етиопија

174

Италија

46

Јапан

127

Конго ДР

166

Међу главним процесима који се односе на свјетско становништво је и процес
урбанизације. Док је градско становништво у 1975. години обухватало 37% свјетске
популације, процјењује се да од 2008. године први пут у историји већина свјетског
становништва живи у градовима. Очекује се да ће до 2030. године урбано
становништво планете достићи готово 5 милијарди или 60% очекиваног броја људи на
Земљи.
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