
Stárnutí ve 21. století 
 
Demografická fakta 
 

 Každou sekundu oslaví na světě dva lidé své 60. narozeniny, ročně je to 58 milionů 
šedesátníků. 

 V roce 2050 bude na světě více seniorů než mladých lidí do 15 let. V roce 2000 bylo více 
60letých osob než dětí pod pět let. 

 V roce 2012 bylo 810 milionů lidí, kterým bylo 60 a více let, což je 11,5 % světové 
populace. 

 Za posledních 10 let se počet osob starších 60 let zvýšil o 178 milionů, což je pro srovnání 
populace šesté nejlidnatější země světa Pákistánu. 

 Očekávaná délka života v rozvinutých zemích je 78 let, v rozvojových 68 let pro období 
2010–2015. Pro období 2045–2050 je to 83 let v rozvinutých zemích a 74 v rozvojových. 

 Ze tří lidí starších 60 let žijí dva v rozvojové zemi. V roce 2050 to mají být čtyři obyvatele 
z pěti starší 60 let. 

 Japonsko je jediná země, která má 30 % obyvatel starších 60 let. V roce 2050 bude 64 
zemí, jejichž populaci budou z 30 % tvořit lidé starší 60 let. 

 Počet stoletých osob mezi lety 2011 a 2050 se zvýší z 360 600 na 3,2 milionu. 

 Na každých 100 žen starších 60 let je 84 mužů, na každých 100 žen starších 80 let je 61 
mužů. 

 
 

Příjem a zdraví 
 

 Pouze jedna třetina zemí světa, zahrnující jen 28 % světové populace, má komplexní 
sociální systémy zahrnující všechny oblasti sociálního zabezpečení. 

 Náklady na důchod ve více než 60 rozvojových zemích se pohybují v rozmezí pouhých 
0,7–2,6 % HDP. 

 Ve světě participuje na trhu práce 47 % starších mužů a 23,8 % starších žen. 

 Před třiceti lety neexistovaly žádné "věkové ekonomiky", ve kterých by spotřeba starších 
lidí překračovala spotřebu mládeže. V roce 2010 bylo 23 „věkových ekonomik“ a do roku 
2040 to bude 89. 

 Celosvětově více než 46 % lidí ve věku 60 a více let je postižených. Více než 250 milionů 
starších lidí žije se středně těžkým postižením. 

 Počet lidí s demencí ve světě se odhaduje na 35,6 milionu a předpokládá se, že toto číslo 
se téměř zdvojnásobí každých 20 let, na 65,7 milionu v roce 2030. 

 
 

Hlas starších lidí 
 
1300 lidí se zúčastnilo průzkumu a řeklo: 
 

 43 % uvedlo, že se bojí násilí 

 49 % se domnívá, že je s nimi zacházeno s úctou a respektem 

 61 % používá mobilní telefon 

 53 % uvádí, že je pro ně obtížné nebo velmi obtížné hradit každodenní náklady 

 44 % se domnívá, že jejich zdravotní stav je dobrý 

 34 % uvádí, že je pro ně obtížné nebo velmi obtížné získat přístup ke zdravotní péči, když ji 
potřebují 
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