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DEMOGRAPHIC
CHANGE IN EUROPE (
statistika

Aktuální zpráva o stárnutí
populace v Evropě
As Europeans, we are living longer than ever before and
becoming an older population with every year that passes.
More of us are choosing to live, work or study in another
EU country and migration to or from Europe continues to
fluctuate. Increasing numbers of us are also now living in

Podzimní měsíce nám nepřinesly
jen druhou koronavirovou
vlnu, ale také aktuální
zprávu Evropské komise
o demografických změnách
v Evropě.1 Obdobný přehled
přineslo také předposlední
vydání odborného časopisu
Statistika a my, avšak z té
české perspektivy. Jaký je
tedy aktuální stav a prognózy
pro příští desetiletí z pohledu
stárnutí populace?

smaller households and we are having fewer children than
before. These drivers of demographic change vary across
Europe, often significantly between different regions of the
same country (4).
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2.3. AN AGEING POPULATION
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Ženy se stále dožívají vyššího věku než
muži, průměrný rozdíl v EU činí 5,5 roku.
I tyto hodnoty se však mezi jednotlivými
evropskými státy liší. Nejmenší rozdíl vykazuje Nizozemí, Švédsko, Irsko – zde se
tato hodnota pohybuje okolo 4 let. Největší
rozdíly jsou pak v baltských zemích, kde se
rozdíl blíží 10 rokům.
Na příští dvě dekády je prognózován
zvyšující se podíl počtu osob starších
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Zdroj: European Commission Report on the Impact of Demographic Change
(12) The median age is a broad measure of how old a population is: half the population is older than the median age while the other half is younger.
(13) For more information, cf Eurostat’s “Statistics Explained” on population structure and ageing:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing
(14) The working-age population is conventionally defined between 20-64 years. As the population ages and more people of 65 years and over remain in
employment, this conventional definition may change.
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From the 1960s until the mid-1990s, the average
number of childbirths per woman in Europe decreased (10).
It recovered somewhat in the 2000s and then roughly
Index stáří
stabilised in the decade that followed.
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Fertility indicators

Indikátor plodnosti

In 2018, the figure stood at 1.55 children per woman. This is
below the value of 2.1 considered to be the level required to
keep the population size constant in the absence of migration.
Almost no region in Europe has a rate at this level (11),
with some regions registering a rate of less than 1.25. This
is the case for instance in the north-west of the Iberian
peninsula, South East Italyand Sardinia, and some parts of
Greece.
Women are also on average giving birth to their children later
in life. Between 2001 and 2018, the mean age of women at
childbirth in the EU went from 29.0 to 30.8.

Zdroj: Český statistický úřad
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INZERCE

Váš dodavatel zdravotnického materiálu.
Komplexní služby pro sociální
a zdravotnická zařízení.

inkontinenční pomůcky
dezinfekce
(dezinfekční řád)
kompenzační pomůcky

Váš dodavatel léčiv.
Komplexní služby pro sociální
a zdravotnická zařízení.

terapie „vlhkého
hojení ran“
stomické pomůcky
nutriční výživa
odborná školení

nezaměňování
preskribovaných léčiv
unikátní automatizovaná
objednávací platforma
personalizace dodávek
REGIOgis
výstupy pro Cygnus a jiné
optimalizace
( ) For more information, see Eurostat’s “Statistics Explained” on fertility statistics:
doplatků klienta
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Fertility_statistics
( ) Out of the 1169 NUTS-3 regions, only four have a fertility rate above 2.1: Mayotte (4.6), Guyane (3.8), La Réunion (2.4) and Melilla (2.3).
magistraliter příprava
* This map shows NUTS3 regions, with a total population size between 150,000 and 800,000 people.
KOMPLEXNÍ SERVIS
lékařský servis
Source: Eurostat (demo_r_find3)
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PRO VAŠE ZAŘÍZENÍ
PO CELÉ ČR

Vše pro zdraví, zdraví pro všechny...

Obraťte se na nás!
Břetislav Hromek, tel.: 602 244 611,
bretislav.hromek@ipcnet.cz
www.ipcgroup.cz
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