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Демографски тенденции
Юни 2020 - доклад за въздействието на демографските промени в Европа

 Очаква се до 2070 г. 30,3 % от населението да бъде на 65 или повече години (в сравнение с 20,3 % през
2019 г.), а също така 13,2 % от хората да са на възраст 80 или повече години (в сравнение с 5,8 % през
2019 г.).

 Делът на европейското население в населението на света намалява

• 1960 г. делът на европейското население е 12%

• 2070 г. той ще бъде малко под 4 %.

България:

• Според прогнозите на ЕВРОСТАТ, делът на населението в Република България на възраст над 65
години ще се увеличи от 17,4% през 2010 г. до 32,7% през 2060 г.

• Достъпът на възрастните хора до информационни и комуникационни технологии и интернет е по-
нисък, отколкото сред останалите групи от населението и доста по-нисък в сравнение с останалите 
страни-членки на ЕС (22%, при средно за ЕС 50%, ICT Survey 2014). 



Последици от демографските промени

 Населението в трудоспособна възраст в Европа намалява и ние трябва да намерим начини да
поддържаме икономическия растеж чрез повишаване на заетостта и производителността.

 За да се справим със застаряването на населението в Европа, нашите системи за здравеопазване и
полагане на грижи ще трябва да се адаптират допълнително, а ние ще трябва да обмислим как да
финансираме по-високите публични разходи, свързани със застаряването на населението.

 Демографските предизвикателства често се различават значително в отделните региони на една и съща
държава. Бързите демографски промени в някои региони ще доведат до нови възможности и
предизвикателства — по отношение на инвестициите, инфраструктурата, достъпността, достъпа до
услуги и др. Намирането на нови решения, за да се подкрепят хората в периода на промени, ще бъде
много важно.

 Демографските промени могат също така да се отразят на позицията на Европа в света. Нейният дял в
световното население и световния БВП ще стане сравнително по-малък. Поради това необходимостта
Европа да бъде единна, по-силна и по-стратегически ориентирана е още по-голяма.

 Демографските промени и двата прехода — зеленият и цифровият—често взаимно си влияят,
подкрепят или ускоряват, затова стратегическите прогнози ще бъдат важен инструмент за
прогнозиране и за изготвяне на политиките за справяне с тези проблеми.



Остаряването в центъра 
на политическия дебат



Подобряване на благосъстоянието на 
възрастните хора в ерата на цифровизацията
9 Октомври 2020, Председателството на Съвета на ЕС, Германия

 Съветът приканва държавите членки и Комисията да гарантират, че
цифровизацията, по-специално в областта на здравните и социалните услуги и
услугите за дългосрочни грижи, ще улесни достъпа до услуги и тяхното
използване, като същевременно се запазят нецифровите услуги.

 Съветът приканва Комисията да обмисли възможността да посвети глава от
своята „Зелена книга за остаряването“ на правата на възрастните хора,
включително на възрастните хора с увреждания. Комисията се приканва също да
продължи да подкрепя държавите членки в действията, насочени към
профилактика на хроничните заболявания, насърчаване на здравето и укрепване
разработването на дългосрочни политики в областта на здравеопазването, с
акцент върху цифровизацията.



Сребърна
икономика?



 Стратегия за сребърна икономика, ЕК 2018 г.

 Сребърната икономика се определя като съвкупност от
всички икономически дейности, които обслужва нуждите
на хора над 50 годишна възраст (свързани с
производството, потреблението и търговия на стоки и
услуги.

 Активното остаряване и остаряването в по-добро здраве 
ще подпомогне възрастните хора да:

• Пътуват повече

• Работят по-дълго

• Учат нови неща

• Живеят независимо в собствения си дом 

 Новите технологии ще гарантират:

• По-добри и по-евтини грижи за всички

• Интегрирани терапевтични решения

• Създаване на високо технологични решения (роботи, които да 
предоставят грижи, mHealth и т.н.)

 Сребърната икономика създава условия за :

• Нови висококвалифицирани технологични работни места

• Преквалифициране на  нискоквалифицираното население



Възможности
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Проекти в сферата на сребърната икономика

 Robotic Assistant for MCI Patients at home -(MCI - Лека когнитивна недостатъчност )

• www.ramcip-project.eu

• Германия, Великобритания, Италия, Испания, Гърция, Полша (8)

 SMART BEAR

• www.smart-bear.eu

• Франция, Испания, Португалия, Италия, Великобритания, Гърция, Румъния, Холандия, Швейцария, Израел (27)

 ACTIVEAGE
• www.activageproject.eu

• Финландия, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Гърция (49)

• (МПС, индустрия, научно изследователски центрове, държавни институции, университети)

 SMARTWORK

• www.smartworkproject.eu

 FreeWalker – Moving Safely, Living Independently

• www.freewalker-aal.eu

• Австрия, Холандия, Швейцария (10)

http://www.ramcip-project.eu/
http://www.smart-bear.eu/
http://www.activageproject.eu/
http://www.smartworkproject.eu/
http://www.freewalker-aal.eu/


 Национален съвет за сребърна икономика (Франция)

• Oтговаря за определянето на стратегическите насоки на сектора

• Oбединява участниците в сребърната икономика (индустрия, стартиращи предприятия, медико-социални федерации, местни власти, организации за социални грижи и закрила др.)

 3 Основни цели: 

• Да се обединят всички заинтересовани страни

• Да се популяризира сребърната икономика

• Да се улесни навлизането на пазара на съществуващи услуги и продукти

 Иноватина сребърна икономика базирана на 3 основни стълба:

• Възможност за възрастните да останат в дома си възможно най-дълго: чрез адаптиране на жилището с помощта на „Home-Mobility Assessment“ и широкомащабно внедряване на иновативни
решения за дома.

• Изграждане на благоприятна среда - Smart City и Silver City: картографиране на всички услуги и проекти в тази област

• Преплитане на технологии и човешки ресурс

 Oперативни цели:

• Оптимизиране на услуги:  предоставяне на налични услуги чрез подкрепа от страна на  стартиращи фирми (Strat-ups)

• Достигане до потребителите (Fnac, Darty, Auchan)

• Достъп до финансиране

• Разпространява идеята за сребърната икономика

• Изготвя на анализи (Експертен съвет за сребърна икономика )



„За обществения договор“ - 21 век



На прага на съществени промени

Пенсиониране
Работните места в синхрон със 

Сребърната Икономика
Култура на дълголетието

Подготовка  за дълголетие Умения и образование
Последователност през целия 

живот

Възраст
Социална и политическа 

трансформация & оценка на 
нуждите 

Преосмисляне на стареенето

Стимули за младите Бизнес анализ
Стимули за всички възрастови 

групи

Здравословно остаряване
Ангажираност, 

производителност и финансово 
благосъстояние

Активно остаряване

Служителите на 60+ = 30+
Да се разбере, че служителите 
на възраст 60+ имат различни 

умения и принос 

Съвременно мислене на 
работодателя и служителя

Днес Утре



Не само за възрастните хора

ЗА ВСИЧКИ ХОРА



БЛАГОДАРЯ

 Европейска Асоциация за Иновации и Растеж

 Таня Траянова

 0877 11 17 45

 info@innogrowth.org


