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Úvod 

 

Demografický vývoj a jeho dopady na spoločnosť sú 

v Európe v súčasnosti často diskutovanou otázkou. 

Obyvatelia Európskych štátov starnú, a predpovede o budúcom 

vývoji nie sú k Európe nijak milostivé. Predpokladá sa, že 

Európa príde do roku 2050 o 70 až 170 miliónov obyvateľov 

v dôsledku negatívnych demografických trendov. Väčšina 

štátov Európy čelí poklesu pôrodnosti, čo v spojení so 

stúpajúcim vekom, ktorého sa ľudia dožívajú, spôsobuje 

starnutie spoločnosti a môže mať za následok zmenu 

celkového charakteru jej fungovania. Táto problematika je 

najzávažnejšia práve v európskych štátoch, pretože sú to 

ony, čo zaberajú prvé miesta medzi štátmi s najstaršou 

populáciou na svete. Jediným štátom s vyšším vekovým 

priemerom je Japonsko, ktoré však čelí rovnakým problémom 

ako Európa. Opačným prípadom sú USA, kde je priemerný vek 

obyvateľstva podstatne nižší, a dlhodobé predpovede hovoria 

o pokračovaní rastu americkej populácie. Preto sa nutne 

vynára otázka, čo je dôvodom takto z pohľadu Európy 

nepriaznivého a odlišného vývoja? Odpovede je možné nájsť 

kombináciou viacerých faktorov. Najvýznamnejšími sú už 

vyššie spomenuté nízka pôrodnosť a predpokladaná dĺžka 

života, no je potrebné sem zaradiť aj ďalšie faktory, ako 

sú rôznorodé sociálne politiky, zmena v myslení ľudí, ktorá 

má za následok zmeny v rovine medziľudských vzťahov 

a rodinnej oblasti a v neposlednom rade sem patrí aj 

sociálny štát ako model fungovania európskej spoločnosti. 

Avšak ani v rámci Európy nie je tento proces rovnaký. 
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Niektoré štáty predstavujú v oblasti demografického vývoja 

netypické prípady. Okrem Írska je takým prípadom 

Francúzsko, ktoré spoločne so Spolkovou republikou 

Nemecko(SRN), ako predstaviteľom skupiny štátov 

s negatívnym vývojom, bude predmetom skúmania tejto práce. 

Na príklade týchto dvoch štátov bude podrobená analýze 

súčasná demografická situácia ako aj politiky, ktoré 

k danej situácii prispeli. Francúzsko aj SRN majú síce 

demografický vývoj v súčasnosti odlišný, ale v dlhodobom 

horizonte spejú oba štáty k tomu, že ich populácia bude 

príliš stará a bude klesať. Takýto vývoj však nemá len 

význam štatistický, ale jeho dopady sú rozsiahlejšie. 

Predovšetkým v ekonomickej oblasti, hrozia vážne následky. 

Klesajúci počet ekonomicky aktívnych občanov, ktorí 

prostredníctvom svojich daní prinášajú podstatnú časť 

príjmov do štátneho rozpočtu, vytvára veľký tlak na 

inštitúty sociálneho štátu, akými sú napríklad vysoké 

dôchodky, alebo bezplatná zdravotná starostlivosť. Systém, 

ktorý bol budovaný v povojnovom období s ohľadom na 

podmienky vtedajšej spoločnosti sa v súčasnosti ukazuje ako 

neudržateľný. Napriek tomu je vidieť len obmedzenú snahu 

o nápravu, pretože z politickej stránky sú reformy 

verejných financií nepopulárne. Jedným z prostriedkov, 

ktorým sa nahradzuje nedostatok pracovnej sily je 

imigrácia. Je však otázne nakoľko prinášané benefity 

kompenzujú, negatíva imigrácie. Začleňovanie imigrantov do 

hostiteľskej spoločnosti je dlhodobým problémom nielen 

Francúzska a SRN, ale väčšiny európskych štátov. 

Nacionalizmus a nedôvera, ktoré voči mimoeurópskym národom 
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v európskych spoločnostiach prevládajú, sú veľkou bariérou 

zvyšujúcou napätie.  

Z tohto sa dá domnievať, že dopad zmeny vekovej 

štruktúry obyvateľstva, sa za nezmenených podmienok ukáže 

predovšektým v systéme sociálneho zabezpečenia. 

S priebežným dôchodkovým systémom na čele budú jeho štedré 

programy stále viac zaťažovať ekonomiku a spomaľovať jej 

rast. Zvýšené zaťaženie ekonomicky produktívneho 

obyvateľstva, vyvolá pokles jeho životnej úrovne pričom 

nebude schopné politicky presadzovať svoje záujmy, keďže 

veľká časť staršieho obyvateľstva zmeny nebude podporovať 

a politici nepôjdu proti vlastnému elektorátu. Imigrácia je 

krátkodobým ekonomickým riešením, ktoré však na seba viaže 

celú radu problémov s integráciou imigrantov do 

hostiteľskej spoločnosti a taktiež bezpečnostný aspekt 

zohráva vážnu úlohu. Napäté vzťahy medzi Islámom 

a Kresťanstvom, predstavujú bezpečnostné riziko, keďže 

väčšina prisťahovalcov v Nemecku a Francúzsku je 

moslimského pôvodu. Zmeny v demografickej skladbe 

obyvateľstva tak môžu zanechať na oboch krajinách výraznú 

stopu. 

 

 

1.0 Teoretický základ 

 

Moderné spoločnosti prechádzajú za posledných 200 rokov 

tzv. demografickou revolúciou1, ktorá je charakterizovaná 

klesajúcou pôrodnosťou a úmrtnosťou obyvateľstva. To má za 

                                                 
1 Roubíček, Vladimír (1997), Úvod do demografie (Praha : Codex Bohemia) 
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následok spomaľovanie rastu populácie a následné starnutie 

spoločnosti. Rast populácie je rozdiel medzi počtom pôrodov 

a počtom úmrtí v období jedného roka, obohatený 

o imigráciu, resp. emigráciu v danom roku. Optimálny rast 

predstavuje 2,1 dieťaťa na jednu ženu, čo predstavuje stav 

keď sa populácia reprodukuje a súčasne zväčšuje. 

V súčasnosti dochádza ku koncu éry kedy počet obyvateľov 

v Európe rástol a práve naopak bude pravdepodobne 

v najbližších desaťročiach klesať.2 Táto éra bola poznačená 

len jedným silným výkyvom, ktorým bol populačný boom v 50. 

a 60. rokoch. Po ktorom však nastal prudký pokles 

pôrodnosti, čo položilo základy deformácie dnešnej 

štruktúry obyvateľstva. Na jednej strane to síce prinieslo 

vzpruhu pre výkonnosť ekonomiky a možnosti financovania 

sociálneho systému, avšak následný pokles v pôrodnosti, 

spôsobuje, že sa pre menej početné generácie stávajú starší 

ľudia ekonomickým bremenom. Nižšia úmrtnosť pri pôrode 

a vyšší predpokladaný vek dožitia, predĺžili vek človeka 

avšak súčasne s týmito trendmi sa zvyšovala aj snaha 

o zkvalitnenie života, takže sa skracovala pracovná doba a 

znižoval sa vek odchodu do dôchodku3. Tým sa zvýšil podiel 

populácie, ktorá je čistým poberateľom zo sociálneho 

systému. 

Od miery rastu populácie sa dá dovodiť aj závislosť 

výkonu ekonomiky. Existujú tri hlavné smery, ktoré túto 

závislosť popisujú. Sú to pesimistický, neutralistický 

                                                 
2 Reher, David (2007) Towards long term population decline: a discussion of relevant issues. European 
journal of populatio. Vol.23 Iss.2, s.189-207 
3 Diamond, Peter (2007) Top heavy load: Trouble ahead for social security systems. CESifo forum. Vol.8 
Iss.3, s.28 
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a optimistický4. Pesimistický vychádza z toho, že vysoký 

populačný rast znižuje ekonomickú výkonnosť a spolu s tým 

aj životnú úroveň ľudí. Ľudstvo má obmedzené množstvo 

zdrojov, a preto dve osoby nemôžu rovnako efektívne 

hospodáriť na kúsku pôdy ako keby bola osoba len jedna. 

Neutralistický prúd naopak žiadnu súvislosť medzi 

výkonnosťou ekonomiky a rastom populácie nenachádza. 

Konečne optimistický smer tvrdí, že rast populácie 

podporuje súčasne aj rast ekonomiky. Ľudia tvoria podľa 

tejto teórie najdôležitejší zdroj na svete5, a preto rast 

populácie nemôže mať z dlhodobého hľadiska negatívny 

charakter. Aj keď krátkodobo rozrastajúca sa populácia 

spôsobí ťažkosti, v globále si tým však ľudstvo zvyšuje 

svoju produktivitu a možnosť rozvoja. Absolútne sa zrejme 

nie je možné prikloniť ani k jednému z prístupov, ale táto 

práca vychádza zo základných myšlienok optimistického 

prístupu, že rast populácie má pozitívny dopad a to najmä 

pre rozvinuté štáty. U rozvojových štátov je samozrejme až 

nadmerný populačný rast ťažkým hospodárskym bremenom, to 

však len zdôrazňuje význam závislosti medzi ekonomikou 

a demografickým vývinom. 

Ekonomika je pre obyvateľstvo zdrojom obživy 

a obyvateľstvo je pre ekonomiku zdrojom pracovných síl6. 

V dnešnom svete obzvlášť platí, že ekonomická výkonnosť 

krajiny vyjadruje jej potenciál konkurovať iným štátom, ako 

v hospodárskej oblasti tak aj v oblasti bezpečnosti 

a medzinárodného vplyvu. Mieru zľadenia funkcií ekonomiky 
                                                 
4 Grant, Jonathan; Hoorens, Stijn; Sivadasan, Suja; van het Loo, Mirjam; DaVanzo, Julie; Hale, Lauren; 
Gibson, Shawna; Butz, William (2004), Low Fertility and population ageing. Causes, consequences, and 
policy options. RAND Europe, s.17 
5 Simon, Julian L. (2006), Největší bohatství (Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury), s.554 
6 Roubíček, Vladimír (2002), Základní problémy obecné a ekonomické demografie (Praha: VŠE) 
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pre obyvateľstvo a obyvateľstva pre ekonomiku vyjadruje 

miera ekonomickej aktivity. Ekonomickou aktivitou sa 

rozumie každá zárobková činnosť, ktorá prispieva k hrubému 

produktu celej spoločnosti. Na základe tohto atribútu je 

možné rozdeliť obyvateľstvo v každej krajine na skupinu 

v produktívnom veku a skupinu v pre alebo postproduktívnom 

veku. Druhá skupina je tvorená najmä študentami a deťmi, 

ktoré sa do pracovného procesu ešte nezapojili a staršími 

generáciami, ktoré ho už naopak opustili. Produktívne 

obyvateľstvo sa vekovo pohybuje v rozmedzí od približne 20 

do 60-65 rokov. Táto skupina predstavuje skutočný zdroj 

ekonomiky. Vplyvom starnutia ale dochádza k zužovaniu 

preproduktívnej a produktívnej skupiny. To narúša typickú 

pyramídovitú vekovú štruktúru obyvateľstva, kde najmladšie 

generácie tvoria najširšiu základňu a so stúpajúcim vekom 

sa zužuje. V súčasnosti je typická deformácia tejto 

štruktúry v podobe vypuklého stredu a rozširujúcej sa 

špičky. Hlavným negatívom je však rozdiel medzi nákladmi na 

financovanie mladých závislých generácií a tých starších. 

Investície do detí v drvivej väčšine prípadov predstavujú 

investíciu do budúcnosti spoločnosti, do tých ktorí raz 

ponesú bremeno financovania celého systému. To neznamená, 

že staré generácie nemajú byť podporované, pretože už 

zásadný ekonomický prínos pre spoločnosť mať nebudú. Ony 

taktiež prispievali vo svojom produktívnom veku, a preto 

právo určite majú, ale je potrebné vziať do úvahy, že 

súčasné sociálne systémy rozvinutých štátov boli stavané 

pre iné podmienky a dnes sú len obtiažne udržateľné. Okrem 

toho je podpora starého človeka finančne náročná, pretože 

oproti dieťaťu má nákladnejšiu zdravotnú starostlivosť, 
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využíva drahšie služby a aj jeho spotreba je vyššia7. Preto 

je potrebné sústrediť sa predovšetkým na podporu 

pronatalistickej politiky a štrukturálnych reforiem, ktoré 

prinesú viac investícií do budúcnosti. Je to síce beh na 

dlhú trať, pretože výsledky sa ukážu až za desiatky rokov, 

ale je to jediný spôsob ako pomôcť starnúcim spoločnostiam 

naďalej rásť, udržať si svoje postavenie vo svete a zároveň 

si ponechať vlastnú identitu. 

 

 

2.0 Demografická charakteristika Francúzska a SRN 

 

Francúzska republika je so svojimi 60,88 milióna 

obyvateľov druhou najľudnatejšou krajinou v rámci Európskej 

únie a treťou najľudnatejšou na celom kontinente. Pri 

pohľade na historickú dimenziu demografického vývoja 

Francúzska, je možné vidieť dôvody súčasného stavu, ktorý 

je do výraznej miery atypický oproti ostatným štátom 

Európy, ale aj voči vyspelým štátom na celom svete.  

Nemecku so po viac ako 40 rokoch rozdelenia podarilo 

zjednotením SRN a NDR v roku 1990 obnoviť svoje silné 

postavenie v Európe, ktoré stratilo po druhej svetovej 

vojne. Spojením vznikol štát, ktorý sa stal s 82,49 

miliónmi obyvateľov druhým najľudnatejším v Európe. Napriek 

tomu, tak za niekoľko desiatok rokov nemusí byť. 

 

                                                 
7 Simon, Julian L. (2006), Největší bohatství (Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury), s.336 
8 The World fact book, Central intelligence agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/fr.html#People 
9 The World fact book, Central intelligence agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gm.html#People 
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2.1 Rast populácie, pôrodnosť a veková štruktúra 

 

Najdôležitejším údajom je skutočný rast populácie. Ten 

predstavuje vo Francúzsku 1,9810 dieťaťa na jednu ženu. 

Takto vysoký rast populácie je v Európskych podmienkach 

skutočne neobvyklý a je vysoko nad priemerom Európskej 

únie, ktorý je 1,5911. Dôvod tohto relatívne12 vysokého 

prírastku je potrebné hľadať pravdepodobne ešte v prvej 

polovičke 19. storočia, kedy Francúzska spoločnosť ako prvá 

na svete čelila problému klesajúcej pôrodnosti a zvyšovaniu 

počtu obyvateľov nad 65 rokov. Francúzski politici boli 

túto situáciu nútení riešiť rozvojom legislatívnej úpravy 

v oblasti rodinnej a sociálnej politiky, ktorá sa neskôr 

stala základom, pre úpravy aj v iných štátoch Európy.  

Nemecko patrí naopak medzi krajiny s najnižším 

prírastkom obyvateľstva v Európe. Na jednu  ženu pripadá 

1,413 narodených detí, čo je hlboko pod hraničnou mierou 

obnovy obyvateľstva, ktorá je 2,1. Toto sa už v Nemecku 

prejavuje, tým, že tam dochádza k populačnému poklesu. 

Zatiaľ je to síce malé percento, -0,033%14, ale 

z dlhodobého hľadiska bude Nemecko krajinou, ktorú 

v európskom merítku najviac postihne nízka pôrodnosť 

a starnutie populácie. Do roku 2050 by mala poklesnúť o 8 

                                                 
10 The World fact book, Central intelligence agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gm.html#People 
11 Population and social conditions, EUROSTAT. www.ec.europa.eu/eurostat  
12 Je možné skutočne hovoriť len o relatívne vysokom prírastku obyvateľstva, pretože vo svojej práci ho 
porovnávam len s údajmi členských štátov Európskej únie, pričom ani tento na európske pomery vysoký 
prírastok nezaručuje sám o sebe rast populácie. Takou hranicou je 2,1 dieťaťa na ženu, čo väčšina 
rozvojových krajín výrazne prekonáva. 
13 The World fact book, Central intelligence agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gm.html#People 
14 The World fact book, Central intelligence agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gm.html#People 
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až 1315 miliónov čo je viac ako 10% prepad. Klesajúca 

pôrodnosť je problém, ktorému čelila ako SRN tak aj NDR od 

70. rokov. V SRN práve začiatkom tohto obdobia prekročila 

miera úmrtnosti pôrodnosť. V NDR došlo k najvýraznejšiemu 

poklesu po zjednotení, kedy behom jedného roka poklesla 

o 40%, pričom práve NDR mala v predchádzajúcich 

desaťročiach vyššiu pôrodnosť. V súčasnosti majú tieto 

ukazatele taktiež negatívny charakter, na 1000 obyvateľov 

sa narodí o 2,5 ľudí menej než ich umrie. V budúcnosti bude 

dochádzať k zvyšovaniu tohto rozdielu, keďže osôb mladších 

15 rokov je v Nemeckej spoločnosti len 13,9%16 zatiaľ čo 

starší 65 rokov tvoria takmer jednu pätinu - 19,817%. 

V roku 2050 bude počet 60 ročných dvojnásobne väčší než 

počet novonarodených.  

Ako už vyššie bolo zmienené, tak francúzska spoločnosť 

riešila problematiku starnutia obyvateľstva už v 19. 

storočí, avšak na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to 

nebolo príliš úspešné, pretože Francúzsko malo v rokoch 

1850-1950 najstaršie obyvateľstvo na svete. Ale povojnový 

babyboom, ktorý mal celoeurópsky rozmer, podstatne zvýšil 

podiel obyvateľov medzi 0-14 rokov. Aj vďaka tomuto má dnes 

Francúzsko pozitívnu vekovú štruktúru populácie. Mladá 

generácia od 0-14 rokov tvorí 18,6%18 a jej počet presahuje 

generáciu nad 65 rokov s 16,8%19. Ale napriek tomu dlhodobé 

                                                 
15Statistisches bundesamt Deutschland, 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2006/11/PD06__464__1
2421,templateId=renderPrint.psml 
16 The World fact book, Central intelligence agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gm.html#People 
17 The World fact book, Central intelligence agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/gm.html#People 
18 Population and social conditions, EUROSTAT. www.ec.europa.eu/eurostat 
19 Population and social conditions, EUROSTAT. www.ec.europa.eu/eurostat 
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predpovede hovoria o tom, že aj keď je prírastok 

obyvateľstva pozitívny, francúzska spoločnosť starne. Podľa 

agentúry RAND, ktorá pracuje s údajmi zverejnenými 

Francúzskym štatistickým úradom INSEE, sú pravdepodobné tri 

scenáre, a to v závislosti od prírastku obyvateľstva. Podľa 

extrémneho a nepravdepodobného scenáru s najnižším 

prírastkom 1,5, by Francúzska populácia začala starnúť už 

v roku 2010, kedy by mal jeden príslušník  vekovej 

kategórie 0-14 pripadať na jedného obyvateľa staršieho 65 

rokov a celkový podiel tejto skupiny by bol 19,7%. Za 

takéhoto stavu by zároveň došlo k zníženiu populácie na 

56,8 milióna20. Tento variant sa ukazuje ako vysoko 

nepravdepodobný, keďže súčasné údaje sú tým zo štúdie 

príliš vzdialené. Výrazne reálnejším scenárom, je 

predpoklad, ktorý vychádza z prírastku 1,8. V tomto prípade 

je predpoklad, že až do roku 2040 bude Francúzske 

obyvateľstvo rásť, a dosiahne úrovne 66 miliónov21, avšak 

už v roku 2050 by toto číslo malo klesnúť o 300 tisíc. 

Samozrejme veľkú úlohu v tejto oblasti zohráva aj vek, 

ktorého sa ľudia dožívajú. So stúpajúcou vyspelosťou 

spoločnosti, modernou zdravotnou starostlivosťou 

a priaznivými životnými podmienkami stúpa aj predpokladaný 

vek dožitia. Kým ešte v roku 1950 sa muži dožívali 63,4 

a ženy 69,2 roku, v súčasnosti je to o takmer 15 rokov 

viac. V prípade mužov 77,6 a žien 84,522 rokov. A je možné 

predpokladať, že takýto trend je dlhodobého charakteru, čo 

                                                 
20  Grant, Jonathan; Hoorens, Stijn; Sivadasan, Suja; van het Loo, Mirjam; DaVanzo, Julie; Hale, Lauren; 
Gibson, Shawna; Butz, William (2004), Low Fertility and population ageing. Causes, consequences, and 
policy options. RAND Europe, s.75-76 
21 Population and social conditions, EUROSTAT. www.ec.europa.eu/eurostat 
22 INSEE, http://www.insee.fr/en/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATTEF02221&tab_id=434 
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v spojení s nižšou pôrodnosťou, vytvára rozsiahle tlaky 

hlavne v ekonomickej a sociálnej oblasti. 

 

2.2 Etnické zloženie 

 

Zloženie etník, ktoré do Francúzska imigrujú resp. 

imigrovali, je silne ovplyvnené jeho koloniálnou 

minulosťou. Okrem Baskov, alebo etník s indočínskym 

pôvodom, tvoria najvýznamnejšiu skupinu prisťahovalci zo 

severnej Afriky. Napriek tomu, že presné čísla nie sú 

dostupné, dá sa predpokladať na základe podielu moslimského 

obyvateľstva, že táto skupina obyvateľstva predstavuje 

pravdepodobne 10% na celkovej populácii. Z hľadiska 

imigrácie je však Francúzsko v súčasnosti podobne ako pri 

dvoch predchádzajúcich faktoroch štátom s pomerne 

neobvyklým vývojom prihliadajúc európskym pomerom. Ak si 

rozložíme prírastok obyvateľstva, ktorý je v súčasnosti 

1,98, na konkrétne čísla, zistíme že tento údaj predstavuje 

prírastok 337 50023 osôb, z tohto však imigrácia 

predstavuje len necelú jednu štvrtinu a to 70 00024. 

Z týchto údajov je zreteľné, že imigrácia nemá hlavný 

podiel na vysokom prírastku obyvateľstva, a že ten je 

tvorený najmä prirodzenou obnovou. V ostatných európskych 

štátoch, ktoré majú rastúcu populáciu, je tento rast ťahaný 

práve imigráciou, čo bude možné vidieť na príklade SRN. Je 

však dôležité poukázať aj na fakt, že zloženie prírastku 

obyvateľstva je ovplyvnené imigráciou aj sekundárne a to 

prostredníctvom druhých generácií imigrantov, čím sa majú 

                                                 
23 INSEE, http://www.insee.fr/en/ffc/pop_age3.htm 
24 INSEE, http://www.insee.fr/en/ffc/pop_age3.htm 
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na mysli deti, potomkovia imigrantov. Pri skúmaní 

pôrodnosti francúzskej ženy a ženy, ktorá patrí ku skupine 

imigrantov a ich potomkov, zistíme že rozdiely sú zásadné. 

U rodenej Francúzky predstavuje tento údaj 1,72, pričom 

u imigrantky pochádzajúcej zo severnej Afriky je to 4,0825. 

Z právneho hľadiska je síce možné namietať to, že 

Francúzsko pri získavaní občianstva uznáva zásadu ius soli 

a tým sa druhá generácia stáva automaticky Francúzmi, no 

takto vnímané je to skutočne len z právneho nazerania. 

Problémy so začleňovaním prisťahovalcov a najmä ich 

potomkov do spoločnosti sú zjavné a ich prejavom boli 

nepokoje v roku 2005. A berúc do úvahy nepomer medzi 

pôrodnosťami týchto dvoch skupín obyvateľstva Francúzska, 

je možné predpokladať, že tento problém bude mať 

narastajúci trend. 

Dôvodom toho, že k poklesu populácie začína dochádzať 

v Nemecku až v posledných rokoch, a nebolo tomu tak už od 

70. rokov, je imigrácia. Tá bola v Nemecku tradične vysoká. 

Podľa niektorých štúdií je takmer jedna pätina obyvateľstva 

Nemecka zahraničného pôvodu26. Síce Nemecko nie je typickou 

otvorenou krajinou, ktorá na imigráciu kladie veľký dôraz, 

ako napr. USA, napriek tomu je práve po USA, štátom 

s druhým najväčším prírastkom imigrantov za posledných 15 

rokov27. Prvé vlny začali prichádzať od polovičky 50. rokov 

a ku kulminácii došlo v 90. rokoch, kedy do Nemecka 

                                                 
25 Grant, Jonathan; Hoorens, Stijn; Sivadasan, Suja; van het Loo, Mirjam; DaVanzo, Julie; Hale, Lauren; 
Gibson, Shawna; Butz, William (2004), Low Fertility and population ageing. Causes, consequences, and 
policy options. RAND Europe, s.73 
26 Angenendt, Steffen (2005), Perspectives of German immigration policy. (London : Friedrich Ebert 
stiftung) 
27 Liebig, Thomas. The labour market integration of immigrants in Germany. 
DELSA/ELSA/WD/SEM/(2007)2, OECD, 2007 
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prichádzalo 9,5328 imigrantov na 1000 obyvateľov. 

V súčasnosti je to 2,18. Napriek poklesu, ktorý je 

spôsobený zníženou ekonomickou výkonnosťou nemeckého 

hospodárstva ako aj prísnejšími pravidlami, sa v budúcnosti 

očakáva opätovný nárast. Imigrácia je tvorená v posledných 

desiatich rokoch najmä lacnou pracovnou silou. Behom tejto 

doby jej podiel narástol z 25% na 45%29. Tak ako v celej 

Európe je však aj v Nemecku nedostatok kvalifikovanej 

pracovnej sily a preto sa zrejme na rozdiel od minulosti 

budú imigračné politiky zameriavať na túto oblasť, ale 

lacná pracovná sila bude naďalej žiadaná, keďže nebude 

dostatok domáceho obyvateľstva. Pôvodom pochádzala 

najväčšia časť prisťahovalcov z Turecka. Mnohý sa do svojej 

vlasti nikdy nevrátili a tak je turecká menšina početne 

najväčšia v Nemecku(2,4%). Vlna prisťahovalectva z 90. 

rokov bola tvorená najmä obyvateľmi bývalej Juhoslávie, 

ktorý jednak utekali pred vojnovým konfliktom a taktiež 

hľadali lepšie podmienky pre život. Okrem toho je možné 

v Nemecku nájsť menšiny Talianov, Grékov a slovanských 

národov, ktoré však spolu tvoria 6,1%.  

 

2.3 Imigrácia ako možné riešenie 

 

Imigrácia je síce na prvý pohľad logickým riešením 

problémov s klesajúcou pôrodnosťou, avšak nie je tomu tak, 

pretože samo prisťahovalectvo nedokáže vyvážiť tento 

                                                 
28 Grant, Jonathan; Hoorens, Stijn; Sivadasan, Suja; van het Loo, Mirjam; DaVanzo, Julie; Hale, Lauren; 
Gibson, Shawna; Butz, William (2004), Low Fertility and population ageing. Causes, consequences, and 
policy options. RAND Europe, s.84 
29 Angenendt, Steffen (2005), Perspectives of German immigration policy. (London : Friedrich Ebert 
stiftung), s.3 
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pokles. Je to vhodný prostriedok na podporu a rozvoj 

ekonomiky, avšak pri populačných politikách je to faktor 

nespoľahlivý. Imigranti sa môžu do svojej vlasti vrátiť aj 

po relatívne dlhej dobe strávenej v hostiteľskom štáte. 

A tým sa prínos, ktorý by mohli mať pre pôrodnosť stiera. 

Rovnako tak na to vplýva aj integrácia imigrantov do 

spoločnosti, ktorá je nevyhnuteľná pre to aby mohli 

prinášať plnohodnotné hospodárske výsledky. Ak sa imigranti 

začlenia do hostiteľskej spoločnosti tak sa veľmi rýchlo 

prispôsobujú svojím životným štýlom väčšinovej spoločnosti, 

čo prirodzene aj u nich spôsobí nižšiu pôrodnosť a vyšší 

vek dožívania30. Predovšetkým u druhých generácií je takáto 

adaptácia viditeľná, keďže táto generácia už vyrastala 

spolu s rovesníkmi z väčšinového obyvateľstva a nemala 

možnosť spoznať iný životný štýl. 

Vylúčiť imigráciu ako riešenie demografickej krízy je 

možné aj z globálneho hľadiska, pretože skôr či neskôr 

postihne pokles obyvateľstva aj krajiny, ktoré sú dnes 

krajinami pôvodu imigrantov, a tak sa počty prichádzajúcich 

imigrantov výrazne znížia31. A ani súčasná miera migrácie 

nedostačuje, podľa odhadov by Nemecko do roku 2050 

potrebovalo 188 miliónov imigrantov, aby sa vyrovnala 

úroveň medzi produktívnym a závislým obyvateľstvom32. Tak 

vysoký počet je samozrejme nereálny, nehovoriac o tom, že 

tak vysoká imigrácia by zanechala následky na samotnej 

kultúre hostiteľskej krajiny, a z väčšinového obyvateľstva 

by sa časom mohlo stať menšinové. 
                                                 
30 Reher, David (2007) Towards long term population decline: a discussion of relevant issues. European 
journal of populatio. Vol.23 Iss.2, s.189-207 
31 tamtiež 
32 Angenendt, Steffen (2005), Perspectives of German immigration policy. (London : Friedrich Ebert 
stiftung), s.3 
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2.4 Príčiny 

 

Predmetom tejto časti práce budú príčiny a politiky, 

ktorými sa Francúzsko a SRN snažili a snažia ovplyvniť svoj 

demografický vývoj, a ktoré majú za následok ich rozdielnu 

situáciu v súčasnosti. Negatívny populačný trend má určité 

všeobecné príčiny, ktoré sú objektívneho charakteru, 

prejavujú sa v celom vyspelom svete a dá sa proti nim 

brániť len veľmi obtiažne. Francúzsko bolo krajinou, ktorá 

ako prvá na svete čelila demografickej kríze a to už v 1. 

polovičke 19. storočia. Príčiny tohto javu neboli v tej 

dobe až tak výrazne odlišné ako tie dnešné, dokonca je 

možné povedať, že dnes sú to tie isté len zosilnené. 

Najvýznamnejším vplyvom je určite zmena spoločenskej 

štruktúry, ktorá sa v 19. storočí začala v celej Európe. 

Tradičná spoločnosť s jej tradičnou štruktúrou rodiny bola 

nahradzovaná, omnoho dynamickejším poňatím v modernej 

spoločnosti. Kým po dlhé stáročia bola bezdetnosť vnímaná 

ako závažný spoločenský nedostatok, prípadne to bolo znakom 

neplodnosti, v modernej dobe sa z toho stával akýsi životný 

štýl, kedy dieťa je vnímané skôr ako príťaž. V priebehu 

druhej polovičky 19. a najmä v 20. storočí prešla výraznou 

zmenou úloha ženy v spoločnosti. Emancipačné hnutie 

spôsobilo, že spoločnosť ustupovala od pohľadu na ženu ako 

na osobu menejcennú voči mužovi, ktorej jedinej úlohou je 

staranie sa o výchovu detí a udržiavanie domácnosti. 

Rozvíjajúci sa kapitalizmus a jeho ekonomické potreby 

začlenili ženy do výrobného procesu a tým ich vytrhli 

z tradičného poňatia. Posilnenie postavenia ženy 
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v kombinácii so sociálnym systémom, ktorý nezvýhodňuje 

väčšie rodiny, má za následok klesajúcu pôrodnosť33. 

V minulosti bežné rodiny s veľkým počtom detí sa začali 

zmenšovať. Vplyv na to mala aj ekonomická situácia, 

v modernej spoločnosti, predovšetkým v mestských oblastiach 

sa stával veľký počet detí priveľkou záťažou pre rodinu, 

ktorá ich nemohla zo svojich príjmov uživiť a tak mnohé 

končili v sirotincoch, alebo opustené. Rozvojom medicíny 

a predovšetkým objavom jednoducho prístupných 

antikoncepčných prostriedkov bolo možné tomuto predísť, ale 

taktiež to malo významný vplyv na vznik plánovaného 

rodičovstva, ktoré jednak posunulo vekovú hranicu, v ktorej 

sa ženy rozhodnú mať dieťa avšak má to za následok aj to, 

že pôrodnosť klesla, pretože zabránenie počatiu, ktoré 

v minulosti bolo náročné, sa teraz stalo jednoduchou 

záležitosťou34. 

Za jednu z ďalších príčin je považovaný priebežný 

dôchodkový systém tak ako ho poznáme vo väčšine európskych 

štátov dodnes. Jeho hlavnou charakteristikou je, že mladé 

pracovne aktívne generácie prispievajú časťou svojich 

príjmov v podobe odvodov na dôchodky vekovo staršieho 

a ekonomicky neaktívneho obyvateľstva. Tento systém bol 

zavedený po prvýkrát v Nemecku v roku 1889 kancelárom 

Bismarckom35. Ukázal sa byť životaschopným a tak sa na dlhé 

desaťročia stal základom dôchodkových systémov v Európe. 

Avšak jeho vedľajším účinkom bol vznik akejsi novej formy 

                                                 
33 Aarssen, Lonnie W. (2005) Why is fertility lower in wealthier countries? The role of relaxed  fertility-
selection. Population and development. Vol.31 Iss.1, s.113-126  
34 Nelson, Fraser (2006) Where have all the babies gone?. The spectator. London: Mar 4, 2006 
35 Sinn, Hans-Werner (2004) Europe´s demographic deficit A plea for a child pension system 
(Amsterdam : Tinberger lectures) 
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sebestačnosti. V minulosti boli deti vnímané ako určitá 

forma investície do budúcnosti, kedy sa rodičia spoliehali, 

že v starobe sa o nich postarajú ich potomkovia. V opačnom 

prípade museli prosiť o podporu svojich príbuzných 

a známych. V priebežnom dôchodkovom systéme, táto obava 

prestala existovať, a človek bez detí sa mohol spoľahnúť na 

zabezpečenie zo štátom garantovaného príjmu. Jeho výška 

bola závislá od faktorov, ktoré sa v jednotlivých krajinách 

odlišovali, ale vo väčšine prípadov je to podmienené dobou 

aktívnej ekonomickej činnosti. V súčasnosti je možné 

povedať, že otázka zabezpečenia v starobe nie je pri 

plánovaní rodiny vôbec relevantná36. Samozrejme dôvody 

nato, aby mali páry deti nie sú len ekonomického 

charakteru, ale veľkú rolu v tom hrá aj pre ľudí významná 

vnútorná potreba mať dieťa. 

Okrem týchto pre oba štáty spoločných podmienok vývoja, 

zohrali svoju významnú úlohu subjektívne faktory. Rozdiely 

demografického vývoja Nemecka a Francúzska majú historické 

pozadie. Francúzska sociálna politika do dnešných dní 

stavia na základoch, ktoré položili politici v 19. storočí. 

Vtedajšie riešenie stagnácie populačného rastu vychádzalo 

z dvoch hlavných motívov. Tými boli dôraz na posilňovanie 

inštitútu rodiny prostredníctvom rodinnej politiky, a druhý 

motív bol pronatalistický, ktorý sledoval ciele najmä 

strategického charakteru, keďže negatívny vývoj rastu 

obyvateľstva prinášal obavy zo zníženej schopnosti 

Francúzska hájiť svoje záujmy voči svojim rivalom a to 

                                                 
36 Sinn, Hans-Werner (2004) Europe´s demographic deficit A plea for a child pension system 
(Amsterdam : Tinberger lectures), s.36 
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predovšetkým Nemecku37. Výsledkom bolo prijatie Code de la 

familie v roku 1939, z ktorého vychádzala povojnová 

sociálna politika.  

Nemecká rodinná politika bola poznačená jednak rôznymi 

legislatívnymi úpravami v dobe existencie NDR a SRN 

a jednak opatrnosťou v SRN pri jej zavádzaní vyplývajúcou 

zo skúseností 1.polovičky 20. storočia. Podpora rozvoja 

rodiny a sociálnej politiky mali svoju tradíciu už za 

Nemeckého cisárstva a aj v neskoršej Weimarskej republike, 

aj keď napriek tomu začiatkom storočia pôrodnosť klesala. 

Avšak k diskreditácii tejto oblasti došlo behom nacistickej 

diktatúry, ktorá tvrdo presadzovala pronatalistickú 

politiku. Sociálne inžinierstvo vtedy zohrávalo podstatnú 

úlohu pri presadzovaní nacistických plánov a vízií. Rola 

ženy v spoločnosti bola zdôrazňovaná ako predovšetkým 

matky, ktorá má porodiť dostatok Nemcov, aby nemecký národ 

mohol expandovať. S takýmito postojmi je samozrejme možné 

sa stretnúť aj v iných krajinách, ale v prípade Nemecka 

mali pre povojnové vlády odstrašujúci charakter. Vláda SRN 

sa radšej vzdala možnosti zasahovať do populačnej politiky, 

aby tým nevzbudila dojem porušovania základných občianskych 

práv38. Okrem toho nebolo potrebné v krátkej dobe po vojne 

populačný rast akosi zvlášť podporovať, pretože v celej 

Európe došlo k boomu v počte narodených detí. V NDR na 

rozdiel od západného Nemecka rodinná politika tvorila 

súčasť socialistických sociálnych programov, ktoré pre 

štáty východného bloku boli typické. Mladým rodinám boli 

                                                 
37 Grant, Jonathan; Hoorens, Stijn; Sivadasan, Suja; van het Loo, Mirjam; DaVanzo, Julie; Hale, Lauren; 
Gibson, Shawna; Butz, William (2004), Low Fertility and population ageing. Causes, consequences, and 
policy options. RAND Europe, s.77 
38tamtiež, s.93 
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udeľované mnohé úľavy a výhody, počnúc materskou dovolenkou 

až k výhodným pôžičkám na budovanie rodiny. Pôrodnosť bola 

napriek tomu dlhodobo pomerne nízka a len mierne sa 

odlišovala od tej v SRN. Obavy v NDR plynuli predovšetkým 

zo znižovania pracovnej sily a s tým súvisiacim znižovaním 

hospodárskej výkonnosti. Ale v 70. rokoch predsa došlo 

k prijímaniu legislatívy podporujúcej rodinu a rast 

obyvateľstva aj v SRN. Dôraz sa kládol na ekonomickú 

podporu rodiny. Tu je možné nájsť aj jeden z rozdielov 

medzi francúzskou a nemeckou rodinnou politikou. Ten je 

predovšetkým v principiálnom pohľade na zaťaženie rodiny. 

Vo Francúzsku sa vychádza z toho, že čím vyšší majú rodičia 

počet detí tým nižšia je ich schopnosť platiť dane. Preto 

sú vzhľadom na počet detí udeľované finančné úľavy. 

A obzvlášť sa to prejavuje pri treťom dieťati, ktoré je pre 

účely rastu populácie mimoriadne významné. V Nemecku naopak 

dostávajú rodičia pevne danú podporu od štátu bez ohľadu na 

to koľko majú detí39. 

Situácia v Nemecku po zjednotení je o to vážnejšia, že 

dochádza k vyľudňovaniu oblastí bývalého NDR. Mladí ľudia 

odchádzajú za prácou do bohatších západných častí a tak 

niektoré regióny stratili až tretinu svojej populácie40. 

Takýto región sa už len ťažko zotavuje, pretože musí 

zatvárať školy, financovať rozsiahlu infraštruktúru 

a starnúcu populáciu41. 

 

 

                                                 
39 Sinn, Hans-Werner (2004) Europe´s demographic deficit A plea for a child pension system 
(Amsterdam : Tinberger lectures), s.31 
40 Cradle snatching. The Economist, London 2006. Vol.378, Iss. 8469, s.38 
41 Cradle snatching. The Economist, London 2006. Vol.378, Iss. 8469, s.38 
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3.0 POLITICKO-EKONOMICKÉ DOPADY 

 

Ekonomické dopady starnutia a klesajúcej pôrodnosti 

obyvateľstva sú jedny z najviditeľnejších a najzávažnejších 

problémov. Sekundárne zasahujú do veľkého množstva ďalších 

oblastí, a ich riešenie je odborne aj politicky mimoriadne 

obtiažne. Nemecko aj Francúzsko sa nepochybne dajú nazvať 

sociálnymi štátmi. Disponujú rozsiahlou sieťou sociálnych 

výhod a garancií pre svojich občanov, ktoré im zaručujú 

relatívne pohodlný život. Tento systém sa začal budovať 

v povojnovom období a do dnešného dňa sa rozrástol do 

rozmerov, kedy predstavujú náklady na sociálne zabezpečenie 

v štátnych rozpočtoch najväčšiu položku. Základom je, ako 

už bolo spomenuté, solidárne prispievanie ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva prostredníctvom odvodov a daní na 

ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, čo sú predovšetkým 

dôchodcovia, nezamestnaní, študenti, atď. Okrem toho sem 

spadajú výdaje na zdravotnú starostlivosť a mnohé sociálne 

benefity. Avšak so zužovaním podielu aktívneho obyvateľstva 

vzniká problém financovania programov sociálneho 

zabezpečenia. Náklady naň relatívne rýchlo stúpajú pričom 

príjmy do štátneho rozpočtu sa získavajú len ťažko. Takýto 

vývoj hrozí celkovým poklesom výkonu hospodárstva 

a znižovaním financovania iných významných oblastí, ako sú 

napr. zdravotná starostlivosť, dlhodobá sociálna podpora, 

prídavky pre rodiny alebo aj vzdelanie. Najväčšie obavy pri 

pohľade do budúcnosti vzbudzuje priebežný dôchodkový 

systém, ktorý sa predlžovaním života ľudí stáva neúnosným. 
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3.1 Dôchodkový systém 

 

Keď sa súčasný priebežný dôchodkový systém pred 100 

rokmi v Nemecku prvýkrát zavádzal, priemerná dĺžka ľudského 

života bola 45 rokov a pôrodnosť bola ešte stále pomerne 

vysoká. Do penzie sa odchádzalo v 65 rokoch a z toho jasne 

vyplýva, že výhody čerpalo len malé percento obyvateľstva. 

Pri súčasnej skladbe obyvateľstva sa však situácia 

diametrálne odlišuje. V najbližších 15 rokoch začnú 

dosahovať populačne silné povojnové generácie penzijného 

veku, a pri nízkom počte mladších generácií, bude dochádzať 

k zvyšovaniu závislosti dôchodcov. Podľa správy OECD sa 

počet pracujúceho obyvateľstva v najbližších 50 rokoch 

takmer vyrovná nepracujúcemu a na jedného nepracujúceho 

budú prispievať dvaja pracujúci42. Ich závislosť narastie 

do roku 2050 v Nemecku o necelých 125% a vo Francúzsku 

o vyše 150%. Toto povedie k nárastu nákladov na dôchodkový 

systém a nestabilite verejného rozpočtu. Na vekovej 

štruktúre obyvateľstva je závislých 40 až 60% všetkých 

verejných výdavkov43. Správy OECD44, ktoré sa zaoberajú 

dopadmi a možnými riešeniami starnutia obyvateľstva, 

predpovedajú, že v Nemecku sa zvýši podiel nákladov na 

dôchodkový systém na ročnom HDP o 5% a vo Francúzsku o 4%. 

Okrem toho so stúpajúcim počtom ľudí závislých na podpore 

štátu, sa bude úmerne znižovať aj životná úroveň týchto 

                                                 
42 Cotis, Jean-Philippe. Challenges of demographics. Policy network spring retreat, Warren House, 
Surrey, March 11-12, 2005, s.1 
43 Visco, Ignazio. The fiscal implications of ageing populations in OECD countries. OECD, June 7, 2001 
44 Strengthening growth and public finances in an era of demographic change. C/MIN(2004)5, OECD. 
07-May-2004 
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ľudí, keďže budú dostávať menšiu podporu než generácie pred 

nimi. Jasne sa to bude ukazovať na prepočte HDP na hlavu. 

V Nemecku a Francúzsku je to v súčasnosti okolo 34000 

Dolárov, ale v dôsledku starnutia by mohlo toto číslo 

klesať o 3% každú dekádu45. Dôvody sú v okrem už spomínanej 

zmenenej štruktúre obyvateľstva, aj v tom, že existuje 

mnoho možností, aby ľudia mohli odchádzať na predčasný 

dôchodok. Vo všeobecnosti je problémom, že v dôsledku 

stúpajúceho veku Francúzov a Nemcov a nemenného veku 

odchodu do dôchodku, sa znižuje doba, ktorú strávia behom 

svojho života v pracovnom procese. Nemeckí muži strávia 

v práci necelých 56% života, a francúzski dokonca ani 50. 

Naopak doba mimo aktívnu pracovnú činnosť je u Francúzov 

vyše 50%, z čoho 21,9% predstavuje penzia a u Nemcov je to 

44,1%  pri penzii necelých 18%46. V oboch prípadoch je 

doba, počas ktorej je človek prispievateľom do spoločných 

zdrojov spoločnosti veľmi krátka, v porovnaní s inými 

krajinami je dokonca podpriemerná47. Nový Zéland, USA alebo 

Island sú štáty kde pracujú muži vyše 60% svojho života , 

a závislými na podpore sú len 14%. U žien je situácia 

rovnaká, dokonca by bolo možné diskutovať o tom, že je 

vážnejšia. Ženy síce tradične strávia v pracovnom procese 

kratšiu dobu ako muži, avšak s predlžujúcim sa vekom a pri 

vyššom podiele žien na obyvateľstve, je nežiadúce aby viac 

ako štvrtinu života strávili mimo pracovný proces. Nízky 

vek odchodu do dôchodku spôsobuje znehodnocovanie ľudského 

kapitálu, pretože podstatná časť života zostáva produktívne 
                                                 
45 Cotis, Jean-Philippe. Challenges of demographics. Policy network spring retreat, Warren House, 
Surrey, March 11-12, 2005, s.2 
46 Strengthening growth and public finances in an era of demographic change. C/MIN(2004)5, OECD. 
07-May-2004. 
47 V krajinách OECD pracuje obyvateľ členského štátu priemerne 56,9 rokov. 
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nevyužitá. Ľudia sú nútení budovať svoju kariéru vo svojom 

reproduktívnom veku, čo má za následok najmä u 

vysokokvalifikovaných žien, že odďaľujú pôrod a tým pádom 

aj nízku pôrodnosť. A pri predpoklade, že vzdelanostná 

úroveň detí je determinovaná prostredím v ktorom vyrastajú, 

môžeme usúdiť, že dochádza k poklesu ľudského kapitálu, 

pretože vrtstvy s nižšou úrovňou vzdelania majú viac 

detí48. 

Možnými riešeniami sú buď posunutie doby odchodu do 

dôchodku a rozsiahlejšie začlenenie žien v pracovnom 

procese, alebo zvýšenie daňového zaťaženia pracujúcej časti 

obyvateľstva. Odďaľovanie veku do dôchodku a zapojenie ľudí 

nad 65 rokov do pracovného procesu sa javí ako nevyhnutné. 

Nemecký Bundestag v marci 2007 schválil posunutie vekovej 

hranice na 67 rokov pre všetkých, ktorý sa narodili po roku 

1964 a taktiež bola prijatá legislatíva, ktorá má lákať 

povojnové generácie, aby zostali v pracovnom procese. Iným, 

pre starých ľudí menej drastickým riešením je forma 

prispievania pre spoločnosť v podobe práce na čiastočný 

úväzok v oblasti vzdelávania, vypomáhania v kurzoch alebo 

formou inej dobrovoľnej činnosti.49 Je potrebné 

minimalizovať inštitúty, ktoré pracovníkov blížiacich sa 

odchodu do dôchodku, podporujú v odchode do predčasného 

dôchodku. Taktiež začlenením starých ľudí do pracovného 

procesu, je možné odľahčiť zaťaženie verejných financií, 

pretože ich bude menej poberať finančná podporu od štátu.  

Riešenie, ktoré navyšovaním daňového zaťaženia zvyšuje 

                                                 
48 Bovenberg, Arji Lans; Falthauser, Kurt (2007) Grey new world: Europe on the road to gerontocracy?. 
CESifo forum. Vol.8 Iss.3, s.17 
49 Lovell, Dale (2004) The problem of Europe´s ageing population. Contemporary review. Vol.284 
Iss.1660, s.275 



 26 

príjmy štátneho rozpočtu, môže čeliť vedľajším účinkom ako 

napr. pokles výkonnosti celého hospodárstva, keďže vysoké 

daňové zaťaženie bude ľudí demotivovať, aby investovali 

a sporili. Moderným trendom bude pravdepodobne motivácia 

ľudí k tomu, aby si sporili na svoje dôchodky súkromne sami 

behom svojho pracovného života, pričom štát bude prispievať 

len určitou malou časťou. 

 

3.2 Hospodársky Rast 

 

Ako už bolo naznačené, starnutie obyvateľstva má 

následky na celkový hospodársky rast Nemecka a Francúzska. 

Klesajúci počet produktívneho obyvateľstva bude mať za 

následok znižovanie množstva investícií a kapitálu v 

ich ekonomikách. Tým nastane logicky pokles produktivity 

celého hospodárstva a sním spojený pomalý pád životnej 

úrovne. Staršie obyvateľstvo, ktoré má prirodzene iné 

preferencie ako mladé generácie, zmení dopyt po určitých 

produktoch a tým aj celý ich sortiment. V budúcnosti budú 

prevládať najmä služby v oblasti zdravotníctva, ktoré budú 

poskytovať kompletnú starostlivosť namiesto čiastkových 

služieb a produktov50.  

Niektoré teórie mylne predpokladajú, že by starnutie 

obyvateľstva mohlo byť výhodou, pretože spôsobí pokles 

nezamestnanosti. Avšak starnutie spôsobí aj to, že bude 

menej tých čo zakladajú malé a stredné podniky, čiže bude 

zároveň aj menej práce. Takže v konečnom dôsledku k poklesu 

nezamestnanosti vôbec nedôjde, ale práve naopak tá môže byť 

ešte väčšia. 

                                                 
50 Lapide, Larry (2007) Disruptive demographics. Supply chain management review. Vol.11 Iss.1, s.7 



 27 

V dôsledku starnutia sa zmení aj pomer medzi kapitálom 

a pracovnou silou, medzi ponukou na trhu práce a dopytom po 

spotrebe a taktiež pomer medzi pracujúcimi a spotrebiteľmi. 

Klesajúci počet pracujúcich mladých ľudí, bude znamenať  

pokles spotreby tejto skupiny obyvateľstva a tým sa spomalí 

rast hospodárstva51.  

Najväčšiu záťaž pre ekonomiku predstavujú systémy 

sociálneho zabezpečenia. Spomalovanie rastu ekonomiky síce 

môže byť spôsobené klesajúcou základňou pracujúcich, ale 

veľké problémy v rozpočtoch predstavujú náklady na sociálnu 

sieť52. Takže ekonomické problémy nespôsobuje predovšetkým 

fakt, že populácie klesá alebo starne, ale to že sa 

ekonomika ani spoločnosť novým podmienkam nedokázali 

dostatočne prispôsobiť. 

Slabšie hospodárske výsledky vyvolajú taktiež 

znižovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti nemeckej 

a francúzskej ekonomiky, ktorá sa obzvlášť prejaví 

v porovnaní s USA, alebo východoázijskými krajinami, ktoré 

takýmto problémom nečelia. Okrem toho zasiahnutá bude aj 

EU, keďže najväčšími prispievateľmi sú Francúzsko 

a Nemecko. Ich príspevky tvoria viac ako jednu tretinu 

rozpočtu EU. 

 

3.3 Politická nevôľa k reformám 

 

Problémov súvisiacich so starnutím populácie si sú 

politici veľmi dobre vedomí. Štúdie dopadov a prognózy sú 

                                                 
51 Harper, Sarah (2006) Addressing the implications of global ageing. Journal of population research. 
Vol.23, No.2. 
52 tamtiež. str.211 
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k dispozícii už takmer dve desaťročia, avšak vôľa k tomu 

aby sa niečo v jednotlivých politikách zmenilo je veľmi 

nízka. Prípadne by sa dalo povedať, že vôľa na strane 

politikov by aj bola, ale ich elektorát by akékoľvek zmeny 

niesol len ťažko. Zmena štruktúry voličov je jedným 

z ďalších následkov starnutia a patrí medzi tie, ktoré síce 

nie sú až tak viditeľné, ale ich dopad môže byť fatálny. 

Francúzi aj Nemci sú už po desaťročia zvyknutí na svoj 

rozbujnelý sociálny systém, s množstvom výhod a istôt 

poskytovaných štátom. Legislatíva im zaručuje nízku 

pracovnú dobu vo Francúzsku, veľký podiel odborov na vedení 

podniku v Nemecku, alebo štedré penzie vďaka ktorým môžu 

svoju starobu stráviť cestovaním po najvychytenejších 

letoviskách sveta. Preto je pochopiteľné, že akákoľvek 

politická snaha, ktorá by siahala na tieto práva sa 

stretáva s protestami53. Žiadny z aktérov na politickej 

scéne si nemôže dovoliť začať s vážnejšími reformami. Aj 

keď ľudia po nich sami často volajú a uvedomujú si ich 

potrebnosť, avšak keď príde doba kedy by sa mali reformy 

uviesť do praxe, tak sa podpora vytráca. Politici sa tým 

pádom uchýlia len ku kozmetickým úpravám, aby si zachovali 

svoju voličskú podporu a nestratili politickú moc. 

V podstate by sa dalo povedať, že tu dochádza k prechodu 

politického systému na gerontokraciu. Starnutie 

obyvateľstva znižuje počty mladého obyvateľstva, ktoré sa 

tak zároveň stáva z hľadiska preferencií menej zaujímavé 

a politické strany budú hľadať podporu u tých starších. 

Preto máloktorá vláda bude ochotná ísť proti tejto stále 
                                                 
53
Goldstein, Joshua; Lutz, Wolfgang; Scherbov, Sergei (2003) Long-term population decline in Europe: 

The relative importance of tempo effects and generation length. Population and development review. 
Vol.29 Iss.4, s.699-707 
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početnejšej skupine. Systém sa tak dostane do uzavretého 

kruhu, v ktorom staršie generácie užívajúce si sociálne 

výhody budú tlačiť na produktívne obyvateľstvo, ktoré 

v dôsledku toho bude čeliť ekonomickému tlaku brániacemu 

zvyšovaniu pôrodnosti54. 

S problémami pri presadzovaní reforiem sa stretol 

francúzsky prezident Jacques Chirac v roku 1995, keď došlo 

k rozsiahlym tri týždne trvajúcim štrajkom v dopravnom 

sektore proti plánovanej reforme dôchodkového systému. 

S podobnými problémami sa začína potýkať aj súčasný 

prezident Sarkozy. Jeho najvýznamnejšie body predvolebného 

programu sa týkali výrazných zmien vo verejných financiách 

a sociálnom systéme a s týmto programom v máji 2007 

zvíťazil v druhom kole volieb s 53% hlasov. Avšak už o päť 

mesiacov, v októbri, Národná železničná spoločnosť(SNCF) 

vyhlásila štrajk na protest proti zmenám v dôchodkovom 

systéme, ktoré mali odstrániť zvláštne dôchodkové režimy 

umožňujúce príslušníkom niektorých namáhavých alebo 

nebezpečných povolaní odchádzať do dôchodku v 50 alebo 55 

rokoch55. Okrem toho klesá prezidentovi Sarkozymu dlhodobo 

celospoločenská podpora. 

V Nemecku sa vďaka komplikovanej povolebnej situácii 

vytvorila v roku 2005 veľká koalícia dvoch najväčších 

strán, ktorá ponúkla nádej na zavedenie mnohých reforiem, 

ktoré sa vlády predtým obávali zaviesť. K reformným krokom 

skutočne došlo, zrejme najvýznamnejšie je už spomenuté 

posunutie vekovej hranice odchodu do dôchodku na 67 rokov, 

ale taktiež sú to veľmi dôležitá reforma zdravotnej 

                                                 
54 Bovenberg, Arji Lans; Falthauser, Kurt (2007) Grey new world: Europe on the road to gerontocracy?. 
CESifo forum. Vol.8 Iss.3, s.17 
55Massive transit strike brings France to a halt. Der Spiegel. October 18, 2007. 
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starostlivosti, alebo znižovanie nezamestnanosti. No 

politickú daň si to vyžiadalo najmä v klesajúcej popularite 

kancelárky Angely Merkelovej, ktorá dosahovala v dobe 

nástupu do funkcie 80%. To je však zrejme osud každého kto 

sa snaží reformovať stávajúci systém. 

 

4.0 Imigrácia 

 

Už v predošlých kapitolách bolo spomenuté, že imigrácia 

je jedným zo záchranných prostriedkov proti dopadom 

starnutia populácie. Aj keď samotné starnutie nezastaví, 

jej ekonomické prínosy sú skutočne vynikajúcou možnosťou 

ako zaplátať aspoň krátkodobo diery v štátnych rozpočtoch. 

Avšak ako každý jav, imigrácia má aj svoje negatívne 

stránky. Tými sú predovšetkým dva problémy, ktoré spolu 

úzko súvisia. Je to problematika integrácie prisťahovalcov 

do hostiteľskej spoločnosti a druhou je bezpečnostný dopad 

pre spoločnosť. Obzvlášť v posledných rokoch sa tieto 

problémy stávajú viditeľnejšími. Keďže Nemecko aj 

Francúzsko majú početné menšiny moslimského obyvateľstva, 

prejavuje sa vo vnútri spoločnosti globálne napätie medzi 

kresťanským a moslimským svetom. Reálnou hrozbou sa tak 

stáva islamský fundamentalizmus a terorizmus, ktoré majú 

v mnohých prípadoch svoj pôvod v slabom začlenení 

prisťahovalcov, ale aj v postoji samotného väčšinového 

obyvateľstva. 

Okrem toho vzhľadom na celosvetový populačný vývoj bude 

na rozvinuté štáty čoraz väčšmi vytváraný tlak zo strany 

rozvojových štátov, predovšetkým v Afrike a na Blízkom 

východe. Tie nečelia starnutiu alebo poklesu populácie, ale 
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práve naopak je ich populačný rast príliš vysoký, aby to 

mohli možnosti ich ekonomík zvládnuť. Imigranti z týchto 

krajín každoročne vo veľkom počte prúdia do Európy za 

lepším životom a neraz sa snažia prekročiť hranice 

nelegálne, čo ich často stojí život. 

 

4.1 Ekonomické prínosy imigrácie 

 

Každý pracujúci imigrant predstavuje v malej miere 

prínos pre hostiteľskú spoločnosť. Zvyšujú počet osôb 

v aktívnom pracovnom procese a tým vyrovnávajú nepriaznivý 

vplyv starnutia. Zamestnávateľ zaňho musí odvádzať odvody, 

platiť dane a taktiež samotní prisťahovalci sa využívaním 

služieb pre potreby bežného života podieľajú na zvyšovaní 

rastu hospodárstva. Odhaduje sa, že prínos imigrácie pre 

hostiteľskú ekonomiku je okolo 0,5% HDP56. V súčasnosti sa 

na rozdiel od minulosti kladie dôraz na imigráciu 

kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá má jednak vyššiu 

produktivitu práce a tým aj vyšší prínos pre hospodárstvo, 

ale taktiež je to aj výsledkom skúseností z minulosti. Do 

Nemecka v priebehu 50. až 70. rokov prišli početné vlny 

lacnej pracovnej sily, ktorá mala nahradiť jej nedostatok 

na trhu práce počas prudkého rastu nemeckej ekonomiky. No 

ukázalo sa, že v následnom období recesie môže predstavovať 

lacná pracovná sila aj riziko, keďže sa imigranti stávajú 

prvými obeťami prepúšťania a závislými na podpore štátu. 

Avšak faktom je, že potreba pracovnej sily s nižšou 

kvalifikáciou tu stále je. Ďalším rizikom je aj to, že 

                                                 
56 Jean, Sebastian; Causa, Orsetta; Jimenez, Miguel; Wanner, Isabelle. Migration in OECD countries: 
Labour market impact and integration issues. ECO/WKP(2007)22, OECD, 11-Sep-2007, s.8 
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imigranti, ktorí pôvodne prišli za prácou, sa po určitom 

čase snažia priviesť aj svoje rodiny, ktoré sa môžu stať 

ďalšou záťažou pre verejné financie. 

Imigranti sa však nedajú vnímať len ako pracovná sila 

v továrňach, stavbách alebo supermarketoch. Výrazným 

ekonomickým prínosom sú imigranti, ktorí si dokážu sami na 

seba zarobiť ako podnikatelia. V roku 1999 sa v Nemecku 

viac ako 263 000 cudzincov živilo podnikaním, vďaka čomu 

vytvorili odhadom 780 000 ďalších pracovných miest57. Tieto 

pozície často obsadzujú ďalší etnicky blízky imigranti, čo 

im ponúka možnosť jednoduchšieho etablovania sa v novej 

spoločnosti, avšak prináša aj určité riziká spojené s 

ich integráciou. Podnikatelia cudzinci sa presadzujú aj 

v oblastiach, ktoré by pre domorodcov neboli príliš 

lukratívne, no ich aktivity majú významné zastúpenie najmä 

v oblasti služieb. Až 28% všetkých registrovaných 

vlastníkov jedálenských zariadení v Nemecku boli pôvodom 

cudzinci58, ale veľké percento sa živí taktiež predajom. 

Imigranti tak vytvárajú prácu nie len pre krajanov, alebo 

iných cudzincov, no aj pre samotné domorodé obyvateľstvo, 

ktoré okrem toho môže vďaka nim získať prístup k inak 

nedostupnému tovaru. 

Z dlhodobého hľadiska tak má imigrácia aj napriek 

určitým možným negatívnym účinkom, pozitívny dopad na 

ekonomiku hostiteľskej krajiny. Obavy, že imigranti berú 

prácu domorodému obyvateľstvu, a že ich sociálne výhody 

                                                 
57 The impact of immigration on Germany´s society. Federal office for migration and refugees, Nurnberg. 
October, 2005 
58 The impact of immigration on Germany´s society. Federal office for migration and refugees, Nurnberg. 
October, 2005, s.26 
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prekračujú možné prínosy, sú negované ich samostatnou 

podnikateľskou činnosťou59. 

 

4.2 Integrácia 

   

Začlenenie imigrantov do hostiteľskej spoločnosti je 

problém, ktorého riešenie je pomerne obtiažne, pretože 

závisí na celom charaktere spoločnosti. Nemecko aj 

Francúzsko sú podobne ako ostatné štáty v Európe národnými 

štátmi. Imigrácia pred druhou polovičkou 20. storočia tu 

nezohrávala až takú výraznú úlohu, a aj keď už dnes patria 

medzi najčastejšie cieľové krajiny, ich spoločnosti nie sú 

až tak otvorené, ako je tomu napr. v USA, kde sa americký 

národ budoval vyložene na miešaní iných národov a kultúr. 

V povojnovom období však prišli do Nemecka aj Francúzska 

veľké vlny imigrantov. Predovšetkým hľadali pracovné 

príležitosti a preto sa aj predpokladalo, že je ich pobyt 

dočasný. Ale ako sa ukázalo ich pobyt mal trvalý charakter 

a preto bolo potrebné riešiť ich začlenenie do hostiteľskej 

krajiny. Integrácia má niekoľko vzájomne súvisiacich 

faktorov, ktoré ju výrazne ovplyvňujú. Aby bolo začlenenie 

úspešné vyžaduje to vôľu a snahu ako zo strany imigrantov 

tak aj hostiteľskej spoločnosti. 

Prioritou prisťahovalcov by mala byť maximálna snaha 

o začlenenie sa a štát by mal vytvárať podmienky na to, aby 

to vôbec bolo možné. To je však obtiažne. Imigranti a ich 

ďalšie generácie čelia jazykovým a vzdelanostným problémom, 

čo im bráni v uplatnení sa na trhu práce a zaradení do 

                                                 
59 The impact of immigration on Germany´s society. Federal office for migration and refugees, Nurnberg. 
October, 2005, s.25 
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spoločnosti. Pohybujú sa predovšetkým vo svojej vlastnej 

komunite, ktorá im dokáže zabezpečiť všetko potrebné pre 

život a nenúti ich aby sa ďalej rozvýjali. Príkladom môže 

byť v predošlej časti rozoberané podnikanie imigrantov. To 

sa dá vnímať ako akási ich jediná možnosť obživy, pretože 

z väčšinovej spoločnosti boli vytesnení. Takýto 

podnikatelia potom zamestnávajú predovšetkým svojich 

krajanov, a tým sa uzatvárajú do vlastnej spoločnosti, 

ktorá je sociálne a kultúrne izolovaná od väčšinového 

obyvateľstva60. Následkom je jazyková bariéra a nízka 

úroveň vzdelania v druhej a tretej generácii, vysoká 

nezamestnanosť a porušovanie a odmietanie právneho poriadku 

hostiteľskej krajiny61, ktorý vychádza z inej právnej 

kultúry než kultúry domovských štátov. Ale je to možné 

vnímať aj z opačného pohľadu, že práve samostatne zárobková 

činnosť ich núti k vyššej interakcii s pôvodným 

obyvateľstvom a tým prijímajú jeho kultúru a spôsob 

života62. 

Dôležitým pre integráciu je aj inštitút občianstva. 

Občianstvo sa dá chápať ako určitý právny vzťah medzi 

štátom, ktorý ho udeľuje a fyzickou osobou, ktorá ho 

získava. Z tohto vzťahu potom vyplývajú pre obe strany 

určité práva a povinnosti, ktoré osoby bez občianstva, aj 

keď sa nachádzajú na rovnakom území štátu, nemusia mať. 

Preto udelenie občianstva vytvára u imigranta určitý pocit 

súnáležitosti s hostiteľskou krajinou, pocit že je súčasťou 

spoločnosti, môže sa snažiť presadzovať politicky svoje 
                                                 
60 Pécoud, Antoine (2003) Self employment and immigrants´ incorporation: The case of Turks in 
Germany. Immigrants & minorities. Vol.22 Iss.2/3, s.247-261 
61 On integrating immigrants in Germany. Population and development review. Vol.32 Iss.3, s.597-600 
62 Pécoud, Antoine (2003) Self employment and immigrants´ incorporation: The case of Turks in 
Germany. Immigrants & minorities. Vol.22 Iss.2/3, s.247-261 
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záujmy63 a že štát je povinný chrániť jeho práva a záujmy. 

Proces nadobúdania občianstva bol za posledných 50 rokov vo 

Francúzsku a Nemecku odlišný. Francúzsko uplatňuje zásadu 

ius soli, čo znamená, že každý kto sa narodí na území 

Francúzska získa občianstvo. Toto je často zneužívané 

ilegálnymi imigrantmi, ktorých deti takto získajú 

francúzske občianstvo bez ohľadu na ich pôvod. Západné 

Nemecko zaviedlo v povojnovom období náročnú procedúru pre 

získanie občianstva. Držalo sa zásady ius sanguinis čo 

znamenalo pre cudzincov že ani ich potomkovia narodení 

v Nemecku nedostali občiansto pokial jeden z rodičov ním 

nebol, a pre získanie občianstva musel imigrant preukázať 

pobyt na území Nemecka minimálne 10 rokov, vysoký stupeň 

kultúrnej adaptácie a poplatok 5000 DM64. Toto malo za 

následok, že od roku 1972 až do novelizovania 

Ausländergesetz v roku 1990 sa naturalizovalo 14 600 

tureckých imigrantov. K zásadnej reforme došlo až v roku 

1999 kedy aj Nemecko prijalo zásadu ius soli po vzore 

Francúzska, aj keď jej uplatňovanie je obmedzené trvalým 

pobytom aspoň jedného z rodičov65. Náročné procedúry pri 

zisku občianstva vlastne vytvorili z imigrantov akúsi 

druhotnú kategóriu obyvateľov, pretože napriek tomu že sa 

dlhodobo zdržiavali na území Nemecka a svojou prácou 

prispievali k rastu jeho hospodárstva, nemohli sa 

plnohodnotne účastniť spoločenského a najmä občianskeho 

života, ktorého de facto boli súčasťou, ale de iure im toto 

právo priznané nebolo a tak nemohli plnohodnotne rozhodovať 
                                                 
63 Kastoryano, Riva (2003) France, Germany and Islam: Negotiating Identities. Immigrants & minorities. 
Vol.22 Iss.2/3, s.280-297 
64 Green, Simon (2003) The legal status of Turks in Germany. Immigrants & minorities. Vol.22 Iss.2/3, 
s.228-246 
65 tamtiež. str.241 
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ani o vlastnom živote. Je potom pochopiteľná určitá 

frustrácia na strane imigrantov, a ich izolácia od 

väčšinovej spoločnosti, ktorá ich odmieta prijať. 

Získanie občianstva samozrejme nezaručuje okamžitú 

integráciu do spoločnosti. Väčšinové obyvateľstvo sa 

nezbaví svojho strachu len na základe toho, že 

prisťahovalci získajú občianstvo. Sophie Duchesne na 

francúzskej spoločnosti ukazuje dvojaké vnímanie inštitútu 

občianstva. Jedno vyjadruje vzťah k občianstvu ako určitému 

dedičstvu po predošlých generáciách, ako súnaležitosť 

k spoločenstvu so spoločnou minulosťou a zároveň ako určitú 

povinnosť slúžiť pre dobro tejto spoločnosti. Druhá skupina 

je univerzalistická, kladúca dôraz na individualizmus 

a neuznáva rozdeľovanie sa do skupín a kolektivizmus. Kým 

táto skupina nevníma cudzincov a imigrantov ako niečo čo by 

mohlo byť negatívne, prvá skupina vyjadruje obavy z toho, 

prisťahovalci sa nesnažia ztotožniť s kultúrou a spôsobom 

fungovania spoločnosti, čo je podľa nich predpoklad k tomu 

aby sa stali jej plnohodnotou súčasťou66. Takýto prejav 

xenofóbie rastie a určite nenapomáha lepšej integrácii. 

Imigranti sú vnímaní ako hrozba, ktorá len využíva benefity 

štedrého sociálneho systému, a bráni ostatným v prístupe 

k nim67.  

Jedným z dôvodov je to, že dochádza k napätiu medzi 

kresťanskou a moslimskou kultúrou, a tým sa zvyšujú aj 

antagonizmy medzi väčšinovým a minoritným obyvateľstvom. 

S nárastom počtu moslimských imigrantov v Nemecku a najmä 

                                                 
66 Duchesne, Sophie (2003) French representations of citizenship and immigrants: The political 
dimension of the civic link. Immigrants & minorities. Vol.22 Iss.2/3, s.262-279 
67 Sari, Ozlem (2007) Perceptions of threat and expressions of prejudice toward the new minorities of 
Western Europe. Journal of international migration and integration. Vol.8 Iss.3, s.289-306 
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Francúzsku, vzrástli aj snahy o ich kultúrne vymedzenie. 

Prikázania Islámu narazili v týchto štátoch na sekulárny 

štát, ktorý sa snaží nespájať s akýmkoľvek náboženstvom, 

alebo ideológiou. Pravdepodobne najznámejšími prípadmi sú 

medializované zákazy nosenia náboženských symbolov 

v školách, čo sa dotklo šatiek moslimských žien a spôsobilo 

to veľké protesty medzi moslimským obyvateľstvom vo 

Francúzsku. Avšak francúzski moslimovia dosiahli v roku 

2003 založením Francúzskej rady moslimskej viery uznania 

Islámu ako rovnocenného náboženstva s ostatnými, čo im bolo 

dlho upierané. Tým sa Islám vo Francúzsku vymanil spod 

vplyvu alžírskych moslimských inštitúcií a stal sa Islámom 

Francúzska, ktorý sa snaží kultúrne prispievať do celkového 

vývoja francúzskej spoločnosti68. Nemecko uznáva Islám na 

svojom území v rámci uznávania plurality náboženstiev, 

a v praktickom živote sa to prejavuje výukou o Isláme 

v školách69. Vďaka čomu je možné aspoň čiastočne 

predchádzať radikálnemu výkladu tohto náboženstva.  

 

4.3 Bezpečnostný aspekt imigrácie 

 

Hlavným rizikom imigrácie je nedostatočná integrácia 

imigrantov. Následkom toho môže dôjsť k stavu, kedy sa 

zmení vzťah medzi prisťahovalcami a väčšinovým 

obyvateľstvom zo spoločného života, na život vedla seba 

alebo až nepriateľský život proti sebe. V dôsledku slabého 

začlenenia do spoločnosti, sú imigranti odsúvaní na okraj 

                                                 
68 Kastoryano, Riva (2003) France, Germany and Islam: Negotiating Identities. Immigrants & minorities. 
Vol.22 Iss.2/3, s.280-297 
69 tamtiež, str.287 
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spoločnosti, čelia diskriminácii, vysokej nezamestnanosti, 

nízkej úrovni vzdelania a následkom toho sa uchylujú ku 

kriminálnej činnosti. Jasným príkladom nezvládnutej 

integrácie je situácia moslimského obyvateľstva vo 

Francúzsku, ktoré žije oddelene na predmestiach mimo dosah 

ostatných Francúzov. Tieto predmestia boli budované ako 

robotnícke príbytky, ale od polovice 20. storočia sa v nich 

usadzujú imigranti70. Samotný stav príbytkov je 

v neprípustnom stave, obyvatelia čelia problémom s vodou 

a od konca 90. rokov najmä preľudneniu71. Až 50% obyvateľov 

je mladších 25 rokov a 30% je nezamestnaných. V uliciach 

vládne obrovská kriminalita. Odhaduje sa, že prisťahovalci 

tvoria 30 až 50% podiel počtu osôb vo väzniciach72. To má 

za následok represívne kroky zo strany správnych orgánov, 

ktoré potom môžu vyústiť do tak rozsiahlych nepokojov ako 

boli tie v predmestiach Paríža na jeseň roku 2005. Smrť 

dvoch mladých potomkov imigrantov pri policajnej akcii 

vyvolala takmer mesiac trvajúce protesty, rabovanie a boje 

v uliciach miest v celom Francúzsku. Je možné povedať, že 

Francúzska spoločnosť sa už dostala do stavu, že obe 

skupiny žijú vedla seba a nepokoje ukázali akoby to 

vyzeralo keby sa dostali do nepriateľského vzťahu. 

Ďalšou témou, ktorá súvisí s imigráciou, ale aj 

integráciou je hrozba šírenia medzinárodného terorizmu. 

Obzvlášť to platí po útokoch na budovy Svetového obchodného 

centra v New Yorku v septembri 2001. Po týchto útokoch sa 

členské štáty EU dohodli na spolupráci pri potláčaní 
                                                 
70 Ossman, Susan; Terrio, Susan (2006) The French riots: Questioning spaces of surveillance and 
sovereignity. International migration. Vol.44 Iss.2, s.5-21 
71 Haddad, Yvonne Yazbeck; Balz, Michael J. (2006) The October riots in France: A failed immigration 
policy or the empire strikes back?. International migration. Vol.44 Iss.2, s.23-34 
72 tamtiež, str.28 
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terorizmu. Výrazne sa to dotklo imigračných procesov, ktoré 

mali podla dohôd z konca 90. rokov viesť k zvyšovaniu 

rovnosti v oblasti práv medzi prisťahovalcami a pôvodným 

obyvateľstvom, avšak po útokoch tieto ciele ustúpili 

bezpečnostným požiadavkam73. Bolo potrebné zvýšiť kontrolu 

osôb vstupujúcich na územie štátu, pretože teroristi často 

využívajú na svoje krytie azylové, pracovné alebo 

študentské programy, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti 

zraniteľné, pretože oprávnenie k takémuto povoleniu na 

pobyt je jednoducho obstarateľné a úrady už následne 

nesledujú pohyb subjektu74. Dôvodom bolo nepochybne aj 

zistenie, že niektorí z únoscov lietadiel z 11.9. boli 

študentami na nemeckých školách. Nemecko aj Francúzsko 

prijali legislatívu posilňujúcu právomoci bezpečnostných 

zložiek v boji proti terorizmu75 a rovnako aj zákony 

zprísňujúce vstup na ich územie. Tieto opatrenia však musia 

brať zreteľ nato aby nepostihovali nevinných, a zároveň 

nekomplikovali príliš bežný život občanov. 

Dôležitý je aj dopad nárastu terorizmu na imigrantov, 

ktorí už v krajine žijú. Po útokoch v New Yorku vzrástli 

obavy, že budú nasledovať xenofobické reakcie zo strany 

európskeho obyvateľstva voči tam žijúcim moslimom76. Strach 

a napätie medzi komunitami, ktoré takto vyvolajú teroristi 

svojimi atentátmi majú ďalekosiahlejšie dopady než samotné 

                                                 
73 Brouwer, Evelien (2002) Immigration, asylum and terrorism: A changing dynamic legal and practical 
developments in the EU in response to the terrorist attacks of 11.09.. European journal of migration and 
law. Vol.4. Iss.4, s.424 
74 Schoenholtz, Andrew (2003) Transatlantic dialogue on terrorism and international migration. 
International migration. Vol.41 Iss.4, s.173 
75 V Nemecku bol prijatý ešte v roku 2001 antiteroristický zákon, ktorý spolu s novým imigračným 
zákonom z roku 2002 zakladal nové druhy skutkových podstát, ktoré je možné sankcionovať vyhostením. 
76 Schoenholtz, Andrew (2003) Transatlantic dialogue on terrorism and international migration. 
International migration. Vol.41 Iss.4, s.173 
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atentáty. Medzi komunitami vzrastie nedôvera a navzájom sa 

ešte viac uzatvárajú. Vo Francúzsku ani Nemecku sa zatiaľ 

neuskutočnil žiadny teroristický atentát, ale obe krajiny 

s touto možnosťou počítajú. Nemecko aj vďaka svojej misii 

v Afganistane považuje riziko útokov na svojom území za 

veľmi vysoké77. Napriek tomu je menej pravdepodobné, že by 

útoky boli uskutočnené tureckou menšinou. Tá sa vyznačuje 

nízkou mierou islámskeho radikalizmu, a hrozbou sú 

predovšetkým osoby arabského pôvodu a konvertovaní nemci78. 

Vo Francúzsku sa objavuje hrozba v podobe francúzskych 

moslimov, ktorí sa radikalizovaní vracajú z Iraku, kde 

dobrovolne bojovali proti spojeneckým silám, a vo 

Francúzsku by mohli potencionálne zúročiť svoje bojové 

skúsenosti. Francúzskej polícii sa síce podarilo rozbiť 

jednu z takýchto buniek, avšak jej úmysel spáchať vo 

Francúzsku atentát sa nepotvrdil79. K radikalizácii môže 

prispieť aj sekulárny charakter Francúzska, ktorý núti 

moslimov obmedzovať svoje náboženské prejavy. Náboženstvo 

má schopnosť ponúknuť ľuďom v ťažkých životných situáciách 

východisko a nádej na lepší život. Obzvlášť vo francúzskych 

preľudnených a chudobných predmestiach, sa nepochybne 

nachádza množstvo osôb, ktoré stratili v dôsledku izolácie 

motiváciu o začlenenie sa do spoločnosti. Radikálny výklad 

Islámu, ich môže od spoločnosti ešte viac vzdialiť a môžu 

sa jej dokonca stať nebezpečnými. Preto obmedzovanie výkonu 

výkonu náboženstva, môžu chápať ako útok na to posledné čo 

im dáva vieru v život. Nepriateľstvo a snaha o zmenu 

                                                 
77 Merklinghaus, Dennis-P. (2007) Terrorist realities in Germany. Military Technology. Vol.31 Iss.10, s.8 
78 tamtiež 
79 Sciolino, Elaine (2008) Fears of Iraq as a terrorist incubator now seem overblown. French say. The New 
York Times. New York: Apr.8, 2008, s.A6 
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takéhoto systému, ktorá môže mať aj násilný charakter, je 

potom logickým vyústením. 

 

Záver 

 

Starnutie obyvateľstva sa Francúzsku ani Nemecku 

pravdepodobne v najbližších dekádach nepodarí odvrátiť. 

K tomu  by bola potrebná razantná zmena v oblasti rodinnej 

politiky, no predovšetkým v životnom štýle samotných ľudí. 

Preto je potrebné, aby sa oba štáty zamerali na 

zmierňovanie dopadov starnutia a poklesu populácie. Štedré 

sociálne systémy sú neudržateľné, pretože tých čo by na ich 

chod prispievali je stále menej, a tých ktorí z nich 

čerpajú naopak pribúda. Ak nenastane zmena, tak skutočne 

príde k poklesu hospodárskeho rastu a životnej úrovne 

obyvateľstva. Z dnes medzinárodne silných a vplyvných 

štátov sa môžu stať ekonomicky labilné krajiny ovládané 

armádami dôchodcov, ktorí nepripustia akúkoľvek zmenu 

systému. 

Imigranti sú na určitú dobu uľahčením ekonomických 

problémov, ale ich integrácia do spoločnosti je náročná. 

Francúzsko ani Nemecko príliš neuľahčujú prisťahovalcom 

včlenenie do spoločnosti. Komplikované získavanie 

občianstva, alebo koncentrácia na okraji miest s vysokou 

kriminalitou a chudobou, ich izoluje od zbytku spoločnosti 

a len ďalej posilňuje nedôveru pôvodného obyvateľstva 

a zvyšuje aj frustráciu imigrantov. Tá potom môže vyústiť 

až do nepriateľstva voči hostiteľskej spoločnosti, 

a vyvolať bezpečnostné riziká. Naopak, keď sa imigranti do 

spoločnosti integrujú, tak sa ich životný štýl adaptuje na 
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väčšinový a v ďalšej generácii sa ich prínos pre pôrodnosť 

stráca, a stávajú sa tak súčasťou starnúcej väčšinovej 

populácie. 
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Abstract 

 

This thesis discusses impacts of population ageing and 

decline on political-economical and security issues in 

France and Germany.  Because of ageing there is a growing 

disbalance between productive and dependent population, 

which puts under pressure the huge net of social insurance 

system. Since there will be not enough people to finance 

it, economic growth and quality of life will decrease. What 

is more older generations will gain political power, that 

allows them to stop any attempt to change the system. 

Immigration is one of the measures to cope the ageing, 

but it brings along a lot of other problems, like 

complicated integration of immigrants and consequent 

possible threats of unrests and terrorism. And it is 

questionable if immigrants are able to compensate 

population decline at all. 
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Abstrakt: 

 

Témou tejto práce sú politicko-ekonomické a 

bezpečnostné dopady starnutia a poklesu populácie vo 

Francúzsku a Nemecku. Starnutie populácie spôsobuje, že 

nepomer medzi produktívnym a závislým obyvateľstvom 

vyvoláva tlak na sociálny systém. Keďže v budúcnosti hrozí, 

že nebude dostatok ľudí, ktorí by ho financovali, môže 

dôjsť k poklesu hospodárskeho rastu a životnej úrovne. 

Staršie generácie získajú významnú politickú moc, ktorá im 

umožní aby bránili akejkoľvek snahe o zmenu systému. 

Jedným z často uvádzaných prostriedkov ako starnutiu 

zabrániť a mierniť jeho následky je imigrácia. Je však 

otázne, či dokáže skutočne tomuto vývoju zabrániť. Okrem 

toho na seba viaže dodatočné problémy s integráciou 

imigrantov do spoločnosti, ktorej nezvládnutie môže mať 

dopady na bezpečnosť hostiteľskej krajiny v podobe 

nepokojov a terorizmu. 
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