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7. Rynek pracy przyszłości 
wobec starzenia się ludności Polski

Wprowadzenie

W iększość analiz poświęconych tematowi rynku pracy skupia się na katego
rii osób w w ieku produkcyjnym  —  najczęściej m obilnym  wieku produkcyjnym , 
czyli w w arunkach polskich takich, które nie ukończyły 45 roku życia. Związane 
jest to z faktem , że ta w łaśnie grupa najłatwiej i najszybciej dostosowuje się do 
zmieniającego się otoczenia. Zagadnienia, którym  poświęcony jest ten  rozdział, 
odnoszą się do przeobrażeń rynku pracy związanych ze starzeniem  się społeczeń
stwa polskiego. Chciałabym  rozważyć, jak zm iany demograficzne, m .in. wzrasta
jący udział osób w starszym  wieku oraz zmieniająca się struk tu ra  osób w wieku 
produkcyjnym , mogą wpłynąć na oblicze przyszłego rynku pracy.

Podstawowym wyróżnikiem procesu starzenia się danego społeczeństwa jest (jak 
już sygnalizowano w rozdziale pierwszym) wzrost liczby i udziału osób w starszym 
wieku [Holzer, 2003, s. 139]. Konsekwencją tychże zmian, przy zachowaniu stałej 
aktywności zawodowej według wieku, będzie malejąca podaż pracy —  tak w ujęciu 
względnym, jak i bezwzględnym. Sytuacja ta dotyczy zarówno społeczeństwa Polski, 
jak i innych populacji europejskich. W pierwszej części opracowania postaram się 
przedstawić jak duże rozmiary ubytków w zasobach pracy mogą nastąpić w Polsce 
do 2030 roku. Ze względu na przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej, a co 
za tym idzie włączenie Polski w obszar otwartego rynku —  w tym także rynku pracy 
— wielkość tych zasobów jest wypadkową sytuacji demograficznej i społeczno-go- 
spodarczej pozostałych krajów UE. W  części tej rozważę również możliwe przeobra
żenia w podaży pracy w sytuacji zmian aktywności zawodowej osób starszych.

Ostatnia część opracowania zostanie poświęcona zmianom w potencjalnym po
pycie na pracę. Prognozy, o których będzie mowa w punktach 7.1 i 7.2, wskazują, 
2e w nieodległej przyszłości wielkość potencjalnych zasobów pracy będzie ulegała 
zmniejszeniu. Możnaby przypuszczać, że popyt na te zasoby może zostać zaspoko
jony poprzez aktywizację osób bezrobotnych, seniorów, bądź pracowników-imi- 
Srantów. Jednakże potencjalny popyt na pracę także może ulegać zmianom. Zmiany 
technologiczne powodują na ogół zmniejszenie zapotrzebowania na czynnik ludz
ki, szczególnie w produkcji. Pociągać może to za sobą, poza spadkiem zatrudnienia, 
2miany ważności poszczególnych sektorów. Zmiany w strukturze zatrudnienia mogą



zostać dodatkowo pogłębione tym, iż w obliczu rosnącej populacji osób w starszym 
wieku, jednocześnie będących potencjalnymi konsumentami, rynek będzie musiał 
dostosować się do potrzeb tej grupy oraz uwzględniać jej specyfikę.

7.1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy 
w krajach Unii Europejskiej

W  tym punkcie przedstawię obraz uwarunkowań dem ograficznych rynku 
pracy w U nii Europejskiej (ze szczególnym uw zględnieniem  struk tu ry  ludno
ści według funkcjonalnych grup wieku) oraz sytuacji na polskim  rynku pracy 
(prezentując poziom  aktywności zawodowej i bezrobocia) odnosząc się przy tym 
do w arunków panujących w tym zakresie w innych krajach Unii. Uwarunkowa
nia polskiego rynku pracy przedstawiam  w na tle sytuacji w pozostałych krajach 
członkow skich U nii Europejskiej ze względu na to, że ważnym efektem przyłą
czenia jest w łączenie Polski w jednolity rynek ze swobodnym przepływem  towa
rów, usług, osób i kap itału1. Swoboda przepływu pracowników może prowadzić 
do zm ian na rynkach pracy zarówno krajów przyjm ujących, jak i w krajach od
pływu. Na przem ieszczenia ludności wpływać może zróżnicowanie w poziomie 
życia w poszczególnych krajach, możliwości uzyskania pracy na macierzystym 
rynku pracy, czy jego atrakcyjność (wysokość płac).

Po rozszerzeniu Unię Europejską2 zamieszkuje łącznie ponad 450 milionów lu
dzi, przy czym ok. 17% z nich to nowi członkowie (ok. 74 min, z czego ponad poło
wę stanowią Polacy). W  wieku produkcyjnym3 znajduje się około 60% obywateli po
szczególnych krajów —  od 58,5% we Francji do 62,4% w Hiszpanii i 63,5% w Słowenii 
(tab. 7.1). Wśród krajów członkowskich występuje zróżnicowanie udziałów ludności 
w wieku produkcyjnym. W  mobilnym wieku produkcyjnym4, znajduje się mniej niż 
połowa mieszkańców będących w wieku produkcyjnym (z wyjątkiem Irlandii, Hi

1 Swobodny przepływ osób dotyczy m.in. wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych, 
prawa pobytu, praw obywatelskich oraz swobody przepływu pracowników (przejściowo —  do 7 lat 
— rynki pracy poszczególnych dotychczasowych krajów członkowskich UE mogą pozostawać za
m knięte dla obywateli 10 państw, które przystąpiły do U nii w 2004 r.).

2Na UE-25 składa się 15 dotychczasowych państw stowarzyszonych (UE-15): Austria, Belgia, 
Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portuga
lia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania oraz 10 państw przyjętych do U nii w 2004 r.: Cypr, Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry [UE, 2005].

3 Dla uproszczenia analizy porównawczej przyjęłam, że jest to wiek 20-64 lata (za wiek pro
dukcyjny uznawany jest najczęściej wiek od 15. lub 18. roku życia; górną granicę wyznacza usta
wowy wiek emerytalny, dlatego jest ona różna w zależności od płci i kraju).

4 Z a  m o b iln y  w iek  p ro d u k c y jn y , ze w zg lęd u  n a  d o s tę p n o ść  d a n y c h  s ta ty s ty c z n y c h , p rzy ję łam  
w  n in ie jsz y m  o p ra c o w a n iu  w iek  2 0 -3 9 , n ie  zaś 18 -44 , jak  p rz y jm u je  się  d la  P o lsk i.



szpanii i Słowacji, w których frakcja ta równa się odpowiednio: 53%, 52,2% oraz 50%), 
a więc od jednej czwartej do blisko jednej trzeciej ludności ogółem poszczególnych 
krajów UE. Najniższy udział tej grupy występuje wśród ludności Finlandii (25,9%) 
i Szwecji (26,6%), najwyższy zaś w Hiszpanii (32,6%). Porównywalne zróżnicowanie 
udziałów tej grupy ludności występuje zarówno wśród dotychczasowych krajów człon
kowskich UE (UE-15), jak i wśród tych, które dołączyły w 2004 r. Analizując struktu
ry ludności według pięcioletnich, nie zaś funkcjonalnych, grup wieku, zwraca uwagę 
fakt, iż udziały osób w wieku 15-19 lat, a więc dopiero mającej wkroczyć w wiek pro
dukcyjny, są wyższe w krajach przystępujących do UE. Udziały te wynoszą od 6,4% na 
Węgrzech do 8,6% w Polsce, podczas gdy w krajach UE-15 od 5,3% (w Danii) do 6,6% 
(w Grecji).

Zachodzące obecnie w krajach Unii Europejskiej procesy demograficzne wpły
wają na zm iany w strukturze ludności według wieku [Długosz, 2002], W  związku 
z niskim  przyrostem  naturalnym  w krajach przystępujących, w przyszłości udziały 
ludności w wieku produkcyjnym  w nowych państwach członkowskich będą zbli
żać się do występujących w U E -15, a w perspektywie jednej-dwóch dekad osiągnąć 
mogą niższe wartości. Według A. Rączaszka [2003, s. 80]: „ze zm ian w tendencjach 
ludnościowych w analizowanych krajach wynika, że obawy w Unii Europejskiej 
(UE-15) co do prężności demograficznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej są 
nieuzasadnione. Liczba mieszkańców tych krajów się zmniejsza, zaś U nii wzra
sta. Proces wymiany pokoleń wskazuje, że sytuacja ta w perspektywie 20-30 lat 
nie ulegnie odwróceniu”. Prognoza ludności ONZ [2003] w swym wariancie 
środkowym5 przewiduje, że ludność Unii wyniesie w 2010 r. 456,6 m in osób, na 
podobnym poziomie (456,1 min) utrzyma się w roku 2020. W  wieku produkcyj
nym będzie odpowiednio 61,5% oraz 59,9% ludności krajów UE. Udziały ludności 
w m obilnym  wieku produkcyjnym , jak i w wieku przedprodukcyjnym  będą się 
zmniejszały do poziomu, odpowiednio 20,9% i 19,5% oraz 26,6% i 24,4% (tab. 7.1). 
W konsekwencji utrzymywania się dotychczasowych trendów dzietności najniższe 
udziały ludności w wieku przedprodukcyjnym , poniżej 20%, w 2010 będą miały: 
Słowenia (17,9%), W łochy (18,1 %), Austria, H iszpania, Łotwa i Niemcy, najwyższe
— Irlandia i Cypr (blisko 27%). Do roku 2020 udziały te zm niejszą się we wszyst
kich krajach UE, a w 11 z nich wyniosą poniżej jednej piątej. Udziały ludności 
w wieku produkcyjnym , w tym także mobilnym, również ulegną zmniejszeniu
— wyjątkiem będzie Słowacja —  i o ile w 2010 mają oscylować w granicach 56,6% 
(Słowacja) —  65,7% (Polska), to w 2020 przedział ten zawęzi się do 56,1% (Szwe
cja) —  63,6% (Słowacja). W m obilnym  wieku produkcyjnym  w 2010 r. relatyw
nie najmniej będzie Niemców (24,3%), najwięcej Irlandczyków (31,4%), Polaków

5 Wariant środkowy prognozy ONZ zakiada, że dla krajów o niskiej w latach 1995-2000 dziet
ności (poniżej 2,1), a więc także dla krajów europejskich, utrzyma się ona poniżej poziomu pro
stej zastępowalności pokoleń. Projekcja umieralności opiera się na modelach zmian oczekiwanej 
długości życia opracowanych przez ONZ, zaś trend migracji oparty jest na dotychczasowym ich 
przebiegu.



(31,7%) i Słowaków (32,2%). W 2020 r. najniższy udział ludności w m obilnym  wie
ku produkcyjnym  będzie miała Hiszpania (22,3%), najwyższy zaś Polska (28,0%), 
Łotwa (27,7%) i Cypr (27,8%). Ogółem w 2010 r. w Unii na 100 osób w wieku pro
dukcyjnym będzie przypadało 63 osób w wieku nieprodukcyjnym  (łącznie przed- 
i poprodukcyjnym), w 2020 już 67, głównie na skutek wzrostu udziału ludności 
w wieku poprodukcyjnym.

Zmniejszająca się liczba urodzeń, wydłużanie się przeciętnego trwania życia, 
a także przesuwaniu się przez kolejne grupy wieku ludności roczników wyżowych po
woduje wzrost udziału ludności starszej, przy jednoczesnym zmniejszaniu się udziału 
dzieci [Holzer, 2003, s. 139]. W konsekwencji populacja osób w wieku produkcyjnym 
jest bardziej obciążona pokoleniem rodziców, bądź dziadków niż pokoleniem dzieci. 
W Polsce osoby, które ukończyły 65. rok życia, stanowią obecnie blisko pięciomilio- 
nową grupę, stanowiącą 12,8% ogółu ludności —  jest to tylko o 1,9 min mniej aniżeli 
dzieci poniżej 15. roku życia. W  wyniku zmian w ruchu naturalnym oraz wchodzenia 
w wiek emerytalny powojennego wyżu demograficznego w kolejnych latach grupa se
niorów będzie się zwiększała (zarówno co do liczby, jak i udziału).

Obciążenie demograficzne6 społeczeństw poszczególnych państw  UE jest 
zróżnicowane. Łącznie osoby starsze stanowią w U nii 72 miliony, czyli 16% 
(o ponad 3 m iliony mniej niż dzieci do 15 lat). Udział osób w ieku powyżej 65 lat 
najniższy jest w Irlandii, gdzie wynosi 11,3%, najwyższy we W łoszech —  18,2%. 
Na 100 osób w wieku 15-64 lata przypada 49 osób w wieku nieprodukcyjnym  
(blisko 25 przed 15. rokiem  życia oraz 24 po 65. roku życia). Najwyższe obciążenie 
demograficzne liczone w analogiczny jak dla W łoch sposób, występuje w Szwecji 
i Francji (54), najniższe w Czechach, Słowenii, Słowacji oraz w Polsce (42-44). 
M niejsze obciążenie demograficzne ludnością w wieku do 15. roku życia, niż 
osobami po 65. roku życia, występuje we W łoszech, H iszpanii, Grecji, N iem
czech i Portugalii. Na Łotwie i Słowenii jest takie samo. Dużo wyższe obciążenie 
młodszą częścią społeczeństwa, aniżeli starszą, występuje w Irlandii i Słowacji.

W edług prognoz ONZ [UN, 2005b] obciążenie demograficzne poszcze
gólnych regionów Europy7 będzie kształtować się odm iennie w kolejnych de
kadach X X I wieku. Do roku 2030 stale będzie się zmniejszać relacja dzieci do

6 Współczynnik obciążenia demograficznego informuje, ile dzieci i/lub osób starszych przy
pada na 100 osób w wieku produkcyjnym (tu: dzieci to osoby w wieku poniżej 15. roku życia, 
osoby starsze —  osoby powyżej 65. roku życia).

7 Poszczególnych regionów Europy nie można utożsamiać z Unią Europejską, gdyż w ich skład 
wchodzą także kraje spoza Unii. Europa Wschodnia obejmuje Czechy, Polskę, Słowację, Węgry oraz 
dodatkowo Białoruś, Bułgarię, Mołdawię, Rumunię, Rosję i Ukrainę. Na Europę Północną składają 
się — poza Danią, Estonią, Finlandią, Irlandią, Litwą, Łotwą, Szwecją i Wielką Brytanią —  Islan
dia oraz Norwegia. W skład Europy Południowej, poza Grecją, Hiszpanią, Maltą, Portugalią, Słowe
nią i W łochami wchodzą: Albania, Andora, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, San Marino, Serbia 
i Czarnogóra oraz Macedonia, zaś Europy Zachodniej —  Austria, Belgia, Francja, Holandia, Luk
semburg, Monako, Niemcy, Szwajcaria oraz spoza U n ii— Liechtenstein i Szwajcaria.
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osób w ieku produkcyjnym  w Europie Wschodniej oraz Południow ej, natom iast 
w Zachodniej i Północnej po trwającym dwie dekady spadku nastąpi w trzeciej 
dekadzie jego wzrost. Relacja osób po 65. roku życia do ludności w w ieku produk
cyjnym zwiększy się znacznie we wszystkich regionach, ale najwyższe obciążenie 
demograficzne ludności produkcyjnej ludnością poprodukcyjną będzie w części 
południowej i zachodniej kontynentu. Wobec powyższych faktów w roku 2030 
najsilniej obciążona będzie ludność w wieku produkcyjnym  zamieszkała na za
chodzie Europy (tab. 7.2).

Tablica 7.2. Obciążenie dem ograficzne ludności produkcyjnej w Europie do 203 0  r. 
w edług prognozy ONZ

Regiony 2005 2010 2020 2030
Liczba osób w wieku 0-14 lat na 100 osób w wieku produkcyjnym

Europa Wschodnia 21 19 20 20
Europa Północna 27 25 25 26
Europa Południowa 22 21 20 20
Europa Zachodnia 25 23 23 25

Liczba osób w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku produkcyjnym

Europa Wschodnia 20 19 25 33
Europa Północna 24 25 30 35
Europa Południowa 26 27 32 41
Europa Zachodnia 26 28 33 42

Współczynnik obciążenia demograficznego ogółem

Europa Wschodnia 41 39 45 53
Europa Północna 51 50 54 62
Europa Południowa 48 48 52 61
Europa Zachodnia 51 51 56 67

Źródło: Obliczenia własne na podstawie [ONZ, 2005b].

Potencjalna podaż pracy (liczba osób w wieku produkcyjnym ) korygowa
na jest przez stopę aktywności zawodowej, kształtow aną w dużej m ierze przez 
uw arunkow ania ekonom iczne [Czyżowska, 1994, s. 8]. Aktywność zawodowa 
ludności jest pochodną struk tu ry  ludności według w ieku i sytuacji społeczno- 
gospodarczej. W  całej U nii Europejskiej aktywnych zawodowo (wykorzystano 
dane za 2003 r. [ILO , 2005]) jest 205,8 m in osób, w tym  w Polsce blisko 17 mln> 
tj. ponad 8% aktywnych zawodowo. W Unii większą populację aktywnych za- 
wodowo niż Polska mają: Niemcy, W ielka Brytania, Francja, W łochy oraz Hi' 
szpania. Na 100 aktywnych zawodowo kobiet przypada w UE 127 mężczyzn

8 Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotn 
Wskaźnik aktywności zawodowej obliczany jest jako udział aktywnych zawodowo w liczbie ludfl0  ̂
ści (w wieku 15 lat i więcej) ogółem albo danej grupy (w tym drugim przypadku mamy do czyn1̂. 
nia z cząstkowymi współczynnikami aktywności zawodowej) [R oczn ik  S ta tystyk i MiędzynarodoW  

2003, s. 145].
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Największe dysproporcje w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w ystępu
ją na M alcie (ponad 219 aktywnych zawodowo mężczyzn przypada na 100 ak
tywnych zawodowo kobiet), we W łoszech, H iszpanii, Grecji, Irland ii oraz L uk
sem burgu (ponad 140), zaś najm niejsze na Litw ie, Łotw ie i w Estonii. W Polsce 
— podobnie jak w Słowacji, Portugalii i W ielkiej B rytanii —  wskaźnik ten wy
nosi 118. Najwyższa aktywność zawodowa (rozpatrując tylko kraje, w których 
współczynnik liczony był w grupie osób powyżej 15. roku życia —  tab. 7.3) wy
stępuje w H olandii —  tam  aktywnych jest blisko 2/3 osób, najniższa zaś na L i
twie. Podobny jest rozkład w spółczynników aktywności zawodowej mężczyzn. 
Zróżnicowanie aktywności zawodowej jest wyższe w śród kobiet aniżeli wśród 
mężczyzn. Tylko co trzecia m ieszkanka Malty, k tóra ukończyła 15 lat, jest ak
tywna zawodowo (niska aktywność występuje także w H iszpanii, W łoszech, 
Grecji). W  H olandii odsetek ten jest blisko dw ukrotnie wyższy. Ponad połowa 
kobiet pozostaje aktywna zawodowo w Portugalii, Czechach, A ustrii i Słowenii. 
Polska, tak w przypadku aktywności zawodowej ogółem, jak i aktywności za
wodowej mężczyzn i kobiet, plasuje się na środkowych pozycjach. A. Zgierska 
[2003, s. 41] dokonując szczegółowej analizy aktywności zawodowej ludności 
krajów UE-15 stw ierdziła: „uwzględniając cząstkowe w spółczynniki aktyw no
ści zawodowej dla p ięcioletnich grup wieku m ożna zauważyć, że średnio aktyw
ność zawodowa w krajach U nii kształtuje się podobnie jak w Polsce. Różnica 
polega na tym , że dezaktywizacja zawodowa następuje w UE-15 w późniejszym  
wieku niż w naszym kraju. Średnio w U nii osoby w w ieku 45-49 lat charak
teryzują się aktyw nością zawodową na poziom ie powyżej 80%, a w w ieku 50- 
-54 lata —  na poziom ie ok. 75% (w 2000 r. w U nii odpow iednie w skaźniki wy
nosiły 82,2% i 74,8%, a w Polsce —  82,0% i 67,9%). W spółczynniki aktywności 
zawodowej w Polsce i U nii (średnio) zbliżają się ponow nie dla osób w wieku 
60-64 lata (w U nii wynosiły one w 2000 r. średnio 24,0%, a w Polsce —  23,1%). 
[•••] Ponadto w krajach U nii w idoczna jest większa różnica m iędzy aktywnością 
zawodową mężczyzn i kobiet niż w przypadku Polski”.

Porównując rozkłady współczynników aktywności zawodowej w poszczegól
nych krajach U nii, m ożna zauważyć, że w zależności od płci i w ieku aktywność 
Przybiera różne natężenie. I tak, generalnie, aktywność zawodowa kobiet w po
szczególnych grupach w ieku plasuje się w Polsce pom iędzy relatywnie wysoką 
aktywnością na Litw ie, Słowacji, Słowenii i w krajach skandynaw skich (Szwecji, 
*^anii, F in landii) a niską we W łoszech, czy w Grecji. Jeśli chodzi o mężczyzn, to 
Różnicowanie aktywności zawodowej według wieku jest m niejsze aniżeli wśród 
K°biet, a Polacy charakteryzują się stosunkowo niskim  jej poziom em  (rys. 7.1).

Aktywność zawodowa starszych kobiet w Polsce —  w stosunku do innych 
rajów UE —  nie należy do najniższych. Odsetek m ieszkanek Polski, które w wie- 
U 60-64 lata (a więc będących już w wieku em erytalnym ) pozostają na rynku 

Pracy, wynosi 14,6%, podczas gdy najniższy we wspólnocie to 4,1% (Słowacja, na 
Uziom ie 7-8%  —  Belgia, A ustria, Węgry), a najwyższe sięgają ponad 30% (Por



tugalia i Estonia). W  kolejnej grupie w ieku (65-69 lat) pracuje jeszcze co dwuna
sta Polka, ale tylko 1,5% Belgijek, 2,5% mieszkanek Słowacji, F rancji i Hiszpanii. 
Najwyższą aktywnością zawodową w tym  wieku, a także w kolejnej grupie (70- 
-7 4  lata), charakteryzują się Portugalki (odpowiednie udziały wynoszą: 21,8% 
i 14,9%), a także Estonki (18,7% i 8,2%) i Słowenki (8,0%, 7,7%). Powyżej 75. 
roku życia pracuje jeszcze 7,6% kobiet mieszkających w Portugalii. W  Polsce ak
tywność zawodowa kobiet po 75. roku życia, w porów naniu z innym i krajami 
UE, jest dość wysoka (1,7%, najwyższa —  poza Portugalią —  spośród krajów, dla 
których IL O  podaje odpowiednie informacje).

Tablica 7.3. Aktywni zawodowo* w  krajach Unii Europejskiej w  2003 r.

Liczba 
(w tys.)

WAZ

Liczba 
(w tys.)

W
AZ

Liczba 
(w tys.)

W AZ WM

Ogółem Mężczyźni Kobiety
na 100 
kobiet

Austria 3 967,3 58,9 2 196,6 68,1 1 770,7 50,5 124
Belgia 4 070,3 47,6 2 316,9 55,9 1 753,4 39,8 132
Czechy 5 138,0 59,7 2 869,0 69,2 2 269,0 50,9 126
D anial 2 850,0 77,6 1 523,6 82,2 1 326,4 73,0 115
Estonia2 660,5 48,7 336,7 53,9 323,8 44,3 104
Finlandia2 2 620,0 50,2 1 371,0 53,7 1 249,0 46,8 110
Francja 26 226,4 54,7 14 296,0 62,2 11 930,4 47,8 120
Grecja 4 369,0 48,7 2 604,2 60,6 1 764,8 37,7 148
Hiszpania3 18 815,3 46,4 11 193,9 56,3 7 621,4 36,9 147
Holandia 8 371,0 64,3 4 682,0 72,8 3 689,0 55,9 127

Irlandia 1 782,1 59,1 1 053,8 70,9 728,3 47,6 145

Litwa 1 641,9 47,5 831,6 51,6 810,2 44,0 103

Luksemburg 195,1 53,2 114,2 63,7 80,9 43,2 141
Łotwa2 1 126,0 48,3 578,3 53,9 547,7 43,5 106

Malta 159,7 49,8 109,7 69,7 50,0 30,6 219

Niemcy 40 196,0 57,1 22 315,0 65,4 17 880,0 49,3 125

Polska 16 946,0 54,8 9 173,0 62,2 7 773,0 48,0 H 8 _

Portugalia 5 470,0 62,2 2 957,7 70,3 2 512,3 54,7 118__

Słowacja 2 628,8 48,7 1 423,6 54,2 1 205,2 43,4
Słowenia 958,0 56,4 520,0 63,2 438,0 50,0 _ U 9 _

Węgry2 4 166,4 53,8 2 265,0 61,4 1 901,4 46,9
Wielka Brytania’ 29 234,8 50,1 15 839,6 55,7 13 395,2 44,8

Włochy 24 229,0 49,2 14 764,0 62,3 9 465,0 37,1 _ J 5 6 J

* Aktywni zawodowo oraz współczynniki aktywności zawodowej (WAZ) i maskulinizacji o s ó b  a 

tywnych zawodowo (WM); przy czym współczynniki aktywności zawodowej liczone były jako llĈz! 
osób aktywnych zawodowo w populacji osób powyżej 15 roku życia z wyjątkami: 1) w grupie osób W'*1 | 
ku 15-66 lat, 2) 15-74, 3 — powyżej 16 roku życia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ILO [2005].
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ILO [2005].

Rysunek 7.1. Aktywność zawodowa mężczyzn i kobiet według wieku w wybranych krajach UE w 2003 r. (w %)

W Polsce 14,3% mężczyzn pom iędzy 65. a 69. rokiem  życia jest aktywnych 
zawodowo. W  UE najniższe wskaźniki mają: Francja (3,7%), Belgia, Słowacja
1 Węgry (4-5%), zaś najwyższe: Portugalia (w której pracuje co trzeci mężczy
zna 34,3%), Estonia (26,9%) i Irlandia (23,3%). W  kolejnej grupie wieku, 70-74 
lata, aktywność zawodowa jest we wszystkich badanych krajach niższa. W Pol
sce odsetek ten wynosi 8,9% (europejskie ekstrem a to 1,5% w H iszpanii, 1,7% 
we Francji, 1,8% w Belgii, podczas gdy w Estonii —  13,9%, Irland ii —  14,2%, 
a w Portugalii aż 27,1%). Po 75. roku życia w większości krajów U nii aktywnych 
zawodowo pozostaje niewielka część mężczyzn (0,6% we Francji i na Słowacji, 
^  Polsce 3,8%, wyższy niż w naszym kraju odsetek — w Słowenii 5,7%, Irlandii 
6>2% oraz Portugalii 17,4%). Wysoka aktywność zawodowa wśród starszego odła- 
11111 populacji, bez względu na płeć, wydaje się być w dużej m ierze spowodowana 
Pracą w rolnictwie. W edług wyników ostatniego polskiego spisu powszechnego
2 2002 r. aktywność zawodowa osób w starszym wieku (powyżej 60. roku życia)



wynosi 7,6% w m iastach i 13,9% na wsi. W spółczynniki aktywności zawodo
wej starszych mieszkańców wsi we wszystkich grupach w ieku były wyższe niż 
analogiczne w spółczynniki obliczone dla starszych mieszkańców miast. Na wsi 
proces aktywności zawodowej ludności nie tylko rozpoczyna się w młodszym 
wieku, ale i trwa zdecydowanie dłużej niż w mieście, pom im o osiągnięcia wieku 
emerytalnego. W rolnictw ie (włącznie z leśnictwem i łowiectwem) zatrudnio
nych było prawie 65% ogółu pracujących w wieku starszym [Kostrubiec, 2004, 
s. 203-211],

W  U nii Europejskiej ze względu na swobodę przepływu osób, oddziaływanie 
czynnika demograficznego na kształtowanie rynku pracy nie jest ograniczone do 
jednego kraju. Sytuacja na rynku pracy może wpływać na procesy demograficzne 
(np. migracje) tak w danym  kraju jak i innych krajach członkow skich. Możemy 
więc obserwować dw ukierunkowe oddziaływanie procesów demograficznych 
i sytuacji na rynku pracy. Szczególnie przyczynić mogą się do tego efekty ruchu 
wędrówkowego [Van D er Gaag, Van W issen, 1999]. Przykładow o —  odpływ lud
ności w m obilnym  wieku produkcyjnym  z krajów będących nowymi członka
mi UE spowoduje nie tylko zm niejszenie się w nich udziałów ludności w wieku 
produkcyjnym , ale także (na skutek emigracji ich dzieci, bądź urodzeń już na 
terenie kraju osiedlenia), w przedprodukcyjnym . Należy m ieć także na uwadze, 
że „presja na unijny  rynek pracy będzie większa jedynie w ciągu kilku lat po 
akcesji, co wynika z odm iennej s truktury  demograficznej według w ieku części 
krajów kandydujących (głównie Polski)” [Rączaszek, 2003, s. 80], zaś sytuacja 
ekonom iczna w poszczególnych krajach członkowskich pow inna z biegiem cza
su ulegać w yrów naniu, co nie będzie wpływało motywująco na zm ianę kraju 
zamieszkania ze względu na możliwość znalezienia zatrudnienia w innym . Nie 
można wykluczyć, że państwa wchodzące w skład U nii, także nowi jej członko
wie, staną się jeszcze bardziej atrakcyjnym  rejonem im igracyjnych dla ludności 
spoza wspólnoty, bądź nastąpią zm iany w polityce ¿migracyjnej członków UE 
i na skutek tych zm ian dojdzie do fali migracyjnej zmieniającej przedstawioną 
struk turę ludności według wieku.

Migracje w celach zarobkowych mogą być atrakcyjne w sytuacji znaczących 
różnic w płacach i cenach w kraju emigracji i imigracji. Osoby decydujące się 
na podjęcie pracy w innym  kraju poza różnicam i w wysokości płac i dostępnoś
cią zatrudnienia b iorą pod uwagę występowanie innych kosztów, m .in. takich 
jak trudności w przystosowaniu się do nowego, często niechętnego obcym śro
dowiska kulturowego [Turnowiecki W., 2003, s. 161]. Aby podjąć pracę za gra' 
nicą, poza możliwościami (wolnymi miejscami pracy oraz brakiem  przeszko 
prawnych) i zainteresowaniem  potencjalnych pracowników m uszą oni spe 
niać pewne wymagania. Tymczasem, jak wskazują wyniki badań ankietowyc 
CBOS-u [2005] ponad połowa Polaków (54%) nie jest zainteresowana podjęcie^ 
pracy w państwach U nii Europejskiej. N iespełna co piąty (18%) badany w 
cu 2004 r. deklarował chęć aktywnego poszukiwania pracy w którym ś z państ



unijnych, w tym co dziesiąty (10%) —  w sposób zdecydowany. Co siódm a osoba 
(14%) brała pod uwagę taką ewentualność w przypadku otrzym ania propozycji 
zatrudnienia. Osobam i zainteresowanymi pracą w UE były przede wszystkim 
osoby m łode i bezrobotni. Większość respondentów  zainteresowanych zatrud
nieniem  w krajach UE chciałaby wyjechać do pracy jedynie czasowo —  zwy
kle na okres nieprzekraczający jednego roku (35%), rzadziej na dłużej (26%). 
Na emigrację zarobkową zdecydowałaby się co szósta osoba z tej grupy (17%) 
[Roguska, 2004]. W  ocenie perspektyw m igracyjnych ważne jest także to, że in 
tensywność migracyjna związana jest nie tylko z poziom em  rozwoju społeczno- 
ekonomicznego i jego dynam iką, a więc różnicam i w poziom ie gospodarczym, 
ale także tradycjam i m igracyjnym i danego regionu [Golinowska, 1998]. Badania 
dotyczące m .in. znajomości języków obcych wykazały, że 56% Polaków nie po
trafi się porozum ieć w żadnym  obcym języku. Pozostałe osoby potrafiły, ale były 
to głównie język rosyjski, a także angielski i niem iecki. Wśród respondentów  
starszych (mających od 55 do 64 lat) język obcy znał tylko co trzeci (35%), wśród 
najstarszych zaś —  jeszcze m niejsza liczebnie grupa (29%) [Strzeszewski, 2004]. 
Świadczy to, że największą barierą w podjęciu pracy w UE może być niespełnie
nie podstawowego kryterium  —  znajomość języków obcych. Znajom ość rosyj
skiego, angielskiego i niem ieckiego nie wystarczą do uzyskania zatrudnienia 
w Grecji, H iszpanii, czy H olandii. Pozostanie jedynie możliwość zatrudnienia 
na nisko płatnych, fizycznych stanowiskach. Po wyrów naniu, w przyszłości, po
ziomu ekonom icznego w poszczególnych państwach UE stanow iska takie prze
staną być dla obywateli W spólnoty atrakcyjne [Hónekopp, 1998],
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7.2. Zmiany potencjalnych zasobów pracy w Polsce

Według prognozy przygotowanej na lata 2003-2030 przez GUS [2004, 2005] 
liczba ludności Polski w kolejnych latach będzie się zm niejszać9. W  rezultacie 
Populacja naszego kraju w 2030 r. może liczyć 35,7 m in osób (według w arian
tu środkowego prognozy ONZ [UN, 2005b] 36,7 m in), o 2,5 m iliona mniej niż 
y  czasie ostatniego spisu powszechnego. O ile jednak zmniejszać się będzie liczba 
1 udział osób w wieku 0-17 lat, a po 2010 także ludności w wieku produkcyjnym , 
0 tyle liczba i udział osób w w ieku poprodukcyjnym  będą wzrastały (tab. 7.4).

W skutek postępu procesu starzenia się oraz przesuwania przez kolejne grupy 
leku roczników wyżowych i niżowych, zmieniać się będzie nie tylko s truk tu 

’ W ed łu g  tej prognozy nastąpi dalszy spadek dzietności (do około 1,1 dziecka na kobie- 
. w 2010 r., zaś w latach 2010-2020 niewielki wzrost do poziomu ok. 1,2), spadek umieralności 
P o ro s t przeciętnego trwania życia (w stosunku do 2002 r.: o ok. 2,4 roku do 2010, 5,5 roku dla obu 
^ c ' łą czn ie  do 2030 r.), wzrost skali migracji zagranicznych (o 5% rocznie do 2010 r., a następnie 
Stabilizacja) [GUS, 2004b, s. 8-12],



ra całej ludności Polski według wieku i płci, ale także osób w w ieku produkcyj
nym 10 (rys. 7.2). Populacja osób w w ieku produkcyjnym  pow inna się zmniejszyć 
z blisko 23,8 m iliona osób w 2002 r. do niespełna 20,8 m iliona w 2030, a więc 
z 62%, do 58,2%. Jednocześnie udział osób będących w m obilnym  w ieku produk
cyjnym (do 45. roku życia) zmniejszy się z 15,3 m in, czyli ponad 64%, do 11 min 
—  53,3% ludności w wieku produkcyjnym . Oznacza to, że w 2030 r. będziemy 
mieli najprawdopodobniej do czynienia z sytuacją, gdy blisko połowa ludności 
w wieku produkcyjnym  wkroczy w wiek niem obilny zawodowo (rys. 7.2).

Tablica 7.4. Zm iany w  strukturze ludności Polski w edług wieku w edług prognozy GUS

Grupa wieku 2002* 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Ludność (w tys.)

Ogółem 38 219 38 123 37 899 37 626 37 229 36 598 35 693
0-17 8 664 7 835 6811 6 296 6 070 5 784 5 325
18-59/64 23 790 24 403 24 658 23 861 22 620 21 560 20 771

18-44 15 257 15 241 15 312 15 037 14 078 12 672 11 074
45-59/64 8 533 9 162 9 346 8 824 8 542 8 887 9 697

60/65 i więcej 5 765 5 885 6 431 7 468 8 540 9 254 9 597
Udział w ludności ogółem (w %)

0-17 22,7 20,6 18,0 16,7 16,3 15,8 14,9
18-59/64 62,2 64,0 65,1 63,5 60,8 58,9 58,2

18-44 39,9 40,0 40,4 40,0 37,8 34,6 31,0
45-59/64 22,3 24,0 24,7 23,5 22,9 24,3 27,2

60/65 i więcej 15,1 15,4 17,0 19,8 22,9 25,3 26,9
Liczba ludności według prognozy ONZ (w tys.)

Ogółem 38 516 38 367 38 173 37 840 37 337 36 680

* — dane za 2002 rok pochodzą z NSP’2002. 
Źródło: [GUS, 2004, s. 16], [UN, 2005b].

W edług prognozy GUS udział osób w wieku nieprodukcyjnym  (dzieci i mło
dzieży do lat 18 oraz kobiet po 60. i mężczyzn po 65. roku życia) będzie do 2010 
malał z poziom u 61 na 100 w wieku produkcyjnym  (2002 r.) do poziom u około 
54 w roku 2010. Od roku 2010 udział ten zacznie szybko wzrastać, przekraczając 
ok. 2030 r. poziom 72 osób. W grupie osób w wieku nieprodukcyjnym  udział 
dzieci zm niejszy się z poziom u 36 do 26 na każde 100 osób w w ieku produkcyj
nym, zaś osób w w ieku poprodukcyjnym  wzrośnie z poziom u 24 do 46. Prognoza 
ON Z wskazuje na zm iany w podobnym  kierunku [Ptak-Chm ielewska, 2004].

10 Kompleksowa analiza starzenia się populacji wskutek przesuwania się przez kolejne rocZ 
niki wieku została przedstawiona w pracy pod redakcją J. Pociechy [2003], Podstawą tego badan*8 
była poprzednia prognoza GUS, stąd też prezentowane w przywołanej pracy wielkości uznać nale 
ży generalnie za optymistyczny obraz przyszłości.
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Zródlo: Opracowanie własne na podstawie [GUS, 2004, s. 37-38]

Rysunek 7.2. Piramida wieku ludności Polski mającej 2 0 -7 4  lata pom iędzy 2002 a 203 0  (w  tys.)

Zm iany w podaży pracy rozumianej jako liczba i udział osób w w ieku p ro
dukcyjnym będą zróżnicowane przestrzennie. W  2002 r. w poszczególnych woje
wództwach było od 0,6 m in (województwo lubuskie) do 3,2 m iliona (wojewódz
two mazowieckie) osób w wieku produkcyjnym . Udziały osób z tej kategorii 
wieku sięgały od blisko 59,5% do 64,2% —  najniższe występowały w wojewódz
twach: podlaskim , podkarpackim  i lubelskim, najwyższe w śląskim , dolnoślą
skim, zachodniopom orskim  oraz lubuskim . Do roku 2010 we wszystkich woje
wództwach Polski, ze względu na jednoczesne pozostawanie powojennego wyżu 
demograficznego w wieku produkcyjnym , a jednoczesne wkraczanie do tej fazy 
2ycia relatywnie licznych generacji końca lat 1980., omawiane udziały będą wy
kazywały tendencję wzrostową, ale z różną siłą, ze względu na różnice w obecnej 
strukturze według wieku oraz przebiegu poszczególnych procesów ruchu  natu 
ralnego ludności. Stosunkowo wysoki poziom starości wystąpi już w 2010 r. np.: 
" 'dolnośląskim , łódzkim  i śląskim [Sobczak, 2004]. Po 2015 r. populacja osób



będących w wieku 18-60/65 lat będzie ulegała zm niejszeniu. W  konsekwencji 
w roku 2030 najniższy udział ludności w wieku produkcyjnym  wystąpi w woje
wództwie śląskim  —  57,2%, najwyższe w wielkopolskim  —  59,3%. W  perspekty
wie najbliższych 25 lat rozpiętość między województwem o najwyższym, a naj
niższym udziale osób w wieku produkcyjnym  zmniejszy się z blisko 5 pkt. proc. 
do około 2 punktów.
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Źródło: Opracowanie wiasne na podstawie [GUS, 2004, s. 16].

Rysunek 7.3. Struktura ludności w  wieku produkcyjnym  do 203 0  r.

W  prognozie realnych zasobów pracy według województw [Zgierska, 2001] 
przyjęto, że aktywność zawodowa osób w wieku 18-19 lat będzie ulegała obni
żaniu, podobnie jak osób w w ieku 20-24 lata, na skutek w zrostu aspiracji edu
kacyjnych. D la osób w wieku 25-49 lat założono niewielkie zm iany we współ
czynnikach aktywności zawodowej w okresie 2000-2020. N atom iast wskutek 
wprowadzenia reform y emerytalnej przewiduje się podnoszenie aktywności za
wodowej w kolejnych latach osób w wieku 50-59/64 lata. W  projekcji uwzględ
niono różnice międzywojewódzkie w dostępie do szkół wyższych, stopie bezro
bocia oraz odsetku mieszkańców wsi związanych z rolnictw em  lub bezrolnych. 
Wyżej w ym ieniona prognoza wskazuje, że do 2010 r. w większości województw 
będzie m iał miejsce przyrost zasobów pracy. Po 2010 r. przewiduje się zmniejsza
nie populacji aktyw nych zawodowo (przy czym w województwach małopolskim 
i podkarpackim  spadek ten będzie odnotowywany dopiero po 2015 r.).

W  skali całego kraju populacja osób starszych aktywnych zawodowo powin- 
na zwiększać się niezależnie od tego, czy poziom aktywności zawodowej tych 
osób wzrośnie w poszczególnych grupach wieku o 5-10%, czy pozostanie na niC' 
zm ienionym  poziom ie (jako poziom m inim alny przyjęłam  w spółczynniki akty"'' 
ności zawodowej z roku 2003 —  tab. 7.6). Gdyby założyć, że w poszczególnych 
grupach osób w w ieku poprodukcyjnym  aktywność zawodowa nie zmieniłaby
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się, to liczba osób starszych aktywnych zawodowo m ogłaby wzrosnąć z 439 tys 
w 2003 r. do 478,4 w roku 2010 (tj. o 9%) i do 681,6 tys. w 2025 r.W następnych 
latach pow inna zacząć się zmniejszać. Gdyby wzrost aktywności wyniósł 5-10% 
to po 2010 r. na rynku pracy znalazłoby się od 500 do 526 tys. osób, a w 2020 
— 713-747 tys.

Tablica 7.5. Ludność w  wieku produkcyjnym  w edług w ojewództw  w  latach 2 0 0 2 -2 0 3 0  
(liczby bezwzględne I udziały)

Ludność w wieku 
Produkcyjnym (w tys.)

Udział osób 
w wieku produkcyjnym(w %)

2002 2005 2010 2020 2030 2002 2005 2010 2020 2030
Polska 23 790 24 403 24 658 22 620 20 771 62,2 64,0 65,1 60,8 58,2
Dolnośląskie 1 852 1 895 1 889 1 665 1 507 63,7 65,6 66,2 60,3 57,8
Kujawsko-
-pomorskie

1 293 1 329 1 343 1 237 1 139 62,5 64,3 65,2 60,9 58,4

Lubelskie 1 318 1 350 1 370 1 269 1 163 60,0 61,9 63,7 60,5 58,1
Lubuskie 638 659 668 604 556 63,3 65,4 66,4 61,1 58,5
Łódzkie 1 626 1 648 1 630 1 447 1 310 62,4 63,9 64,5 59,7 57,4
Małopolskie 1 982 2 047 2 110 2 034 1 918 61,1 62,7 64,1 61,3 58,7
Mazowieckie 3 181 3 269 3 323 3 123 2 963 62,0 63,5 64,3 60,3 58,4
Opolskie 666 676 670 585 499 62,8 64,7 66,1 61,9 57,6
Podkarpackie 1 255 1 300 1 350 1 294 1 201 59,9 62,0 64,4 61,8 58,8
Podlaskie 719 741 761 713 643 59,5 61,7 64,0 61,2 57,5
Pomorskie 1 370 1 415 1 441 1 344 1 262 62,8 64,4 65,2 60,6 58,4
Śląskie 3 037 3 065 3 014 2611 2 261 64,2 65,5 65,9 60,5 57,2
Świętokrzyskie 785 801 809 733 666 60,6 62,4 64,0 60,0 57,4
Warmińsko-
-mazurskie

884 914 934 857 782 61,9 64,1 65,6 61,1 58,2

Wielkopolskie 2 103 2 180 2 227 2 099 1 984 62,7 64,7 65,7 61,5 59,3
Zachodnio
pomorskie

1 082 1 113 1 119 1004 918 63,7 65,6 66,3 60,6 58,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [GUS, 2005].

Tablica 7.6. O soby w wieku poprodukcyjnym  aktywne zawodowo w latach 2 0 1 0 -2 0 3 0  (w  tys.)

Wariant 2010 2015 2020 2025 2030
___  A 478,4 592,8 679,5 681,6 648,3
___ B 502,3 622,5 713,4 715,7 680,7

L H ~ " c 526,2 652,1 747,4 749,8 713,1

Wariant A — aktywność zawodowa na poziomie z 2003 r.
Wariant B — aktywność zawodowa o 5% wyższa niż w 2003 r.
Wariant C — aktywność zawodowa o 10% wyższa niż w 2003 r.
Źródło: Szacunki własne na podstawie wartości współczynników aktywności zawodowej z 2003 dla 

rozpatrywanej grupy, według ILO [2005].



Jedną z przyczyn zm ian w aktywności zawodowej może być przeobrażenie 
s truk tury  w ykształcenia społeczeństwa. Przedłużająca się skołaryzacja prowadzi 
do zniekształcania relacji staż pracy — okres pobierania świadczenia [Szukal- 
ski, 1999, s. 77], wpływać może więc na konieczność dłuższego pozostawania na 
rynku pracy. Rozwój przem ysłu wysokiej technologii pow inien w przyszłości 
zmniejszyć zapotrzebowanie na pracę fizyczną (często nieosiągalną dla osób 
starszych ze względu na ograniczenia fizjologiczne), ale stworzyć korzystne wa
runki dla zatrudnienia osób wysoko wykwalifikowanych —  bez względu na ich 
wiek. Z atrudn ian iu  osób starszych może również sprzyjać proces prywatyzacji 
we wszystkich sektorach, który będzie wolny od ograniczeń pracy limitowanej 
wiekiem [Frąckiewicz, 2004, s. 148-149]. Jak podaje Z. Czyżowska [1994, s. 24], 
„postęp cywilizacyjny związany z podnoszeniem  poziom u wykształcenia ludno
ści ułatwia ruchliwość pionową ludności —  jej przem ieszczanie się w drodze mi
gracji oraz w drodze awansu zawodowego do innych grup społecznych, stanowi 
też podstawę zwiększania jakości i efektywności pracy, a przez to dynamizowania 
rozwoju gospodarki”. Potw ierdzenie znajdujemy w statystykach krajowych — 
według N SP’2002 osoby starsze aktywne zawodowo charakteryzowały się prze
ciętnie nieco wyższym poziom em  wykształcenia niż osoby b ierne zawodowo11 
[Kostrubiec, 2004, s. 203-211] —  oraz m iędzynarodowych [Szukalski, 1998]. 
Jak argum entuje P Szukalski [1998, s. 59], „dłuższy okres nauki powoduje, iż 
do osiągnięcia porównywalnego z pracownikam i nisko kwalifikowanymi stażu 
pracy, konieczne jest wydłużanie aktywności zawodowej. Przejście na emeryturę 
związane jest zatem z kosztem alternatywnym  tym wyższym, im wyższe dana 
osoba posiada wykształcenie” .

Przejście z repartycyjnego systemu emerytalnego do system u kapitałowego 
opartego na rachunku aktuarialnym 12 powinno wpłynąć na wzrost i przedłużenie 
aktywności zawodowej. Tak stało się w krajach, w których stosowano tę formę 
system u zachęcania do opóźniania m om entu dezaktywizacji zawodowej, rów
nież poza wiek norm alny13 (z krajów europejskich: w H iszpanii, F in landii, Gre
cji) [Szukalski, 1999, s. 71]. Powyższe zm iany są istotne, gdyż tak jak na skutek 
rozszerzania się dostępu do systemów em erytalnych aktywność zawodowa osób 
starszych obniżała się [Szukalski, 1998, 1999], tak reforma system u em erytalne
go może, choć nie m usi, wpłynąć na poziom i trw anie aktywności zawodowej.

11 Aczkolwiek zarówno w zbiorowości czynnych, jak i biernych zawodowo, większość stano
wiły osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym, prawie 65% ogółu pracu
jących w wieku starszym zatrudnionych było w rolnictwie — włącznie z leśnictwem i łowiectwem; 
co dziewiąta jednak pracowała w charakterze specjalisty [Kostrubiec, 2004, s. 203-211],

12 Wysokość świadczenia w takim systemie uzależniona jest od wielkości zgromadzonych 
składek i przewidywanego czasu pobierania świadczenia emerytalnego — a zatem zależy od wyso
kości płac, okresu uzyskiwania dochodów z pracy oraz wieku przejścia na emeryturę.

13 Wiek norm alny to wiek, z którym związane jest uzyskanie pełnych uprawnień emerytal
nych. Inaczej mówiąc, jest to powszechny wiek emerytalny [Urbaniak, 1998, s. 92]



W ediug L. Frąckiewicz [2004, s. 148] „określone ustawowo granice w ie
ku em erytalnego —  różne dla kobiet i dla mężczyzn, nie mające uzasadnienia 
w zróżnicowanej w edług płci kondycji zdrowotnej, winny, zgodnie z tendencja
mi obserwowanymi w wielu krajach europejskich, ulec zrów naniu. Równocześ
nie przewidywane poważne zm niejszenie się zasobów pracy stwarza szansę więk
szej niż dotychczas aktywizacji zawodowej ludności poprodukcyjnej w różnych 
formach zatrudnienia (niepełnoetatowego, doradztwa, telepracy i innych)”. Jako 
w arunek konieczny cytowana autorka podaje „realizację zasady edukacji przez całe 
życie, która pozwoli na wykorzystanie potencjału intelektualnego w różnych eta
pach życia” . W spom niana edukacja, poza innym i czynnikam i, tj. bezrobociem , 
inwalidztwem, macierzyństwem , służbą wojskową, może jednak zakłócać proces 
oszczędzania na em eryturę (wpływać na długość okresu aktywności zawodowej, 
a tym samym na grom adzenie składek em erytalnych) [Szumlicz, 2004, s. 18], 
z drugiej strony skrócenie okresu aktywności zawodowej m oże zostać częściowo 
zrekom pensowane przez wyższe płace i niższe bezrobocie. N a drodze do wzrostu 
aktywności zawodowej osób starszych mogą stać, w ym ieniane przez B. Szatur-Ja- 
worską [2003, s. 2], uw arunkow ania ekonom iczne i społeczne (m .in. bezrobocie, 
dyskrym inacja na rynku pracy z powodu wieku, wyższe koszty pracy starszych 
pracowników, zapotrzebow anie rodzin na pracę starzejących się osób —  opieka 
nad w nukam i, m ałżonkiem  czy sędziwymi rodzicam i), organizacja pracy i tech
nologia (m .in. tem po pracy, nowości techniczne wymagające zdobywania no
wych um iejętności i kwalifikacji, brak odpowiednich szkoleń dla pracowników) 
oraz pewne cechy osób starszych (m.in. relatywnie niski poziom  wykształcenia, 
zły stan zdrowia, kłopoty z adaptacją do nowych warunków, zmęczenie pracą, 
przypisywanie większej wartości czasowi wolnem u niż pracy zawodowej, obawa 
przed konkurencją ze strony młodych).

Podsumowując należy stwierdzić, że z jednej strony w nieodległej stosun
kowo przyszłości będziem y mieć do czynienia ze zmniejszającymi się liczbą 
i udziałam i osób w w ieku produkcyjnym . Dodatkowo grupę tę dotknie proces 
wewnętrznego starzenia się (tj. wzrost frakcji osób w w ieku niem obilnym ). W sku
tek wzrastającego obciążenia demograficznego, a co za tym  idzie i ekonom iczne
go, pow inny zajść zm iany w form ie zabezpieczenia finansowego osób starszych. 
W ydłużanie się okresu kształcenia spowoduje, że osoby starsze będą m iały moż
liwość, ale i potrzebę pozostawania na rynku (możliwości z jednej strony wiązać 
się będą z kwalifikacjami tych osób, z drugiej większą chłonnością rynku). Per
spektywy zatrudnien ia emerytów i rencistów będą więc zdeterm inow ane przez 
ich chęć kontynuow ania pracy oraz potrzeby gospodarki w dziedzinie wzrostu 
zatrudnienia [Kabaj, 1982, s. 92],

Podejm owane są obecnie działania, także w Polsce, mające na celu zwięk
szenie aktywności osób na przedpolu starości (przez k tóre politycy rozum ieją 
osoby po 50. roku życia), m .in. szkolenia, prace interw encyjne, roboty publiczne, 
pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności [Perek-Białas, Ruzik, 2004, s. 436].



K roki te podejm owane są w ram ach realizowania Strategii L izbońskiej [UKIE, 
2005]. Przykładem  propozycji kompleksowych rozwiązań jest przygotowany 
przez M inisterstw o Gospodarki i Pracy, program  na rzecz zatrudnien ia osób po
wyżej 50. roku życia „50 PLU S” [MGiP, 2004]. Celem strategicznym  tego progra
m u jest „zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób powyżej 50. roku  życia, przy 
równoczesnym zachowaniu niezbędnych systemów bezpieczeństwa socjalnego 
w przypadku tych osób, które na rynku pracy znajdują się w najtrudniejszej sy
tuacji”. W edług cytowanego opracowania „negatywny wpływ na niekorzystną sy
tuację osób w wieku powyżej 50. roku życia na rynku pracy m ają przede wszyst
kim następujące czynniki: niski poziom dopasowania popytu i podaży kwalifi
kacji na rynku pracy, postępowanie pracodawców, którzy —  zarówno z przyczyn 
subiektywnych, jak i obiektywnych —  nie dostrzegają, albo nie mogą uzyskać 
w swojej firmie korzyści płynących z zatrudnienia osób starszych, łatwy dostęp 
do wcześniejszych em erytur i świadczeń przedem erytalnych”. Za podstawowe 
kierunki działania przyjęto w Programie: aktywizację bezrobotnych14 wsparcie 
dla utrzym ania zatrudnienia15, ułatw ienia powrotu na rynek pracy. Zrozumienie, 
że „starsi pracownicy kosztują wprawdzie drożej niż m łodsi, ale jednocześnie po
siadają doświadczenie i know-how, które w pewnych dziedzinach są niezwykle 
cenne i trudno  nabyw ane” [Szukalski, 1998, s. 65], w połączeniu z faktycznym 
wzrostem kwalifikacji tej grupy, może zaowocować wyższym stopniem  zatrud
nienia. Na rzecz tej grupy ludności działają: m echanizacja produkcji, zapotrze
bowanie w niektórych działach gospodarki na kadrę mającą doświadczenie, 
a przede wszystkim sytuacja na rynku pracy charakteryzująca się niedostatkiem 
siły roboczej. Także tendencje do wzrostu udziału zatrudnienia w usługach oraz 
udziału pracowników umysłowych w zatrudnieniu  ogółem stwarzają szansę 
przedłużenia aktywności zawodowej ludziom  starszym [W iniewski, 1982, s. 15, 
23], K onstatując —  w perspektywie dwóch dekad om ówione powyżej przeobra
żenia pow inny doprowadzić do podwyższenia aktywności ludzi starszych.

14 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych ma obejmować takie działania jak: priorytetowe po
dejście urzędów pracy, indywidualne plany działania dla długotrwale bezrobotnych, wzmocnione 
instrum enty zatrudnienia wspieranego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, popularyza 
cja pracy czasowej rotacyjnych i miejsc pracy, możliwość podjęcia indywidualnej działalności go 
spodarczej, zachęty dla zatrudnienia bezrobotnych, finansowe zachęty za rezygnację z pasywnosci 
na rynku pracy.

ls Utrzym anie zatrudnienia ma odbywać się poprzez: standardowe usługi rynku pracy, rn° 
nitorowanie zwolnień grupowych, szkolenia, pomoc w zakresie zmiany kwalifikacji zawodowyc 
oraz programy regionalne na rzecz utrzymania miejsc pracy.
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7.3. Potencjalny popyt na pracę

Rynek pracy to nie tylko podaż pracy, ale także i popyt na nią. Ocena w ielko
ści przyszłych zasobów pracy nie jest zadaniem łatwym. K onieczne jest bowiem 
—  poza składnikiem  demograficznym, czyli liczbą i udziałem  ludności w wieku 
produkcyjnym  —  dokonanie oszacowania takich elem entów jak: aktywność 
i s truk tu ra zawodowa, bezrobocie, relatywne koszty pracy, sytuacja społeczno- 
gospodarcza i to nie tylko badanego kraju. W  przypadku prognozow ania, szcze
gólnie na dłuższy okres, popytu na pracę ludzką zadanie to wydaje się być jesz
cze trudniejszym . W ielkość zatrudnienia może, hipotetycznie, spaść do bardzo 
niskiego poziom u, albo wręcz przeciwnie —  zwiększyć się. Wraz ze zm ianam i 
wielkości zatrudnienia mogą zachodzić w nim  dodatkowo zm iany strukturalne. 
Pierwsza sytuacja —  bardzo poważne ograniczenia popytu —  może wystąpić na 
skutek m echanizacji produkcji, wprowadzania nowych technologii, itp. [Rifkin, 
2001]. Rewolucja naukow o-techniczna zm ienia struk tu ry  gospodarki. Powstają 
nowe gałęzie oparte na m ikroelektronice, biotechnologii, inżynierii m ateriało
wej, itd. Zm ianom  w technologiach towarzyszą zm iany w struk tu rze gospodar
ki i m echanizm ach jej funkcjonowania, w zarządzaniu [M orawski, 2004, s. 23]. 
W yeliminowanie pracy ludzkiej wydaje się jednak mało praw dopodobne, szcze
gólnie w usługach, edukacji, opiece medycznej, itp. Jednakże i w tych sektorach 
mogą zachodzić poważne zm iany w zatrudnieniu. Przykładem  może być sprze
daż przez in terne t, czy edukacja w irtualna, które mogą znacząco w płynąć na licz
bę zatrudnionych w handlu  i nauce. Rozwój samych technologii inform atycz
nych i kom unikacyjnych może przyczyniać się zarówno do powstawania nowych 
zawodów, a tym samym generować powstawanie nowych miejsc pracy, jak i do 
zanikania starych. W edług Z. Jacukowicz [2004, s. 93]: „trudno jest przewidzieć 
rozwój wszystkich kierunków  nowo powstających dziedzin wiedzy i specjalno
ści, trudno  także określić, które z nich pozostaną przedm iotem  zainteresowania 
wysoko wyspecjalizowanych uczonych, a które rozwiną się i będą wytyczać nowe 
dziedziny działalności i zapotrzebowania na pracowników”. W śród w ym ienia
nych „zawodów z przyszłością” są te należące do obszarów: inform atyki, tele
kom unikacji, in terne tu  i technologii inform acyjnych, biotechnologii, ochrony 
środowiska, eksploatacji morza i dna morskiego, obsługi procesów integracji re
gionalnej, nowoczesnych operacji finansowych oraz elektronicznej bankowości 
i handlu elektronicznego, ochrony zdrowia i opieki społecznej, inform acji, kul
tury popularnej i przem ysłu rozrywkowego, edukacji [MGiP, 2005], Przewiduje 
się, że wśród specjalistów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebow ania do 
2010 r. znajdą się: agenci b iu r pomagających w prow adzeniu działalności gospo
darczej i pośrednicy handlowi, techniczny personel obsługi kom puterów , ope
ratorzy sprzętu optycznego i elektronicznego, fizycy, chem icy i pokrew ni, go
spodarze budynków, zmywacze szyb i podobni, operatorzy lin ii produkcyjnych



i robotów przem ysłowych w przemyśle, informatycy, sekretarki i operatorzy 
maszyn biurowych, specjaliści nauk społecznych, robotnicy produkcji wyrobów 
precyzyjnych z m etali, pracownicy ochrony, pracownicy do spraw finansowych 
i statystycznych, specjaliści do spraw biznesu, specjaliści szkolnictwa i wycho
wawcy, architekci, inżynierowie i pokrewni, ładowacze nieczystości i pokrewni, 
pracownicy opieki osobistej, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych [Dąbrowski, 2004], W ymienione zawody w dużej części 
opierają się na doświadczeniu i wiedzy, którą mogą posiadać i przekazywać oso
by z dłuższym  stażem zawodowym. Stąd w zmieniającej się struk tu rze zatrud
nienia niekoniecznie m uszą być preferowani m łodzi pracownicy.

Do zm ian w poziom ie zatrudnienia mogą przyczynić się zm iany gospodar
cze. Analizy E. Kwiatkowskiego i T. Tokarskiego [2004] pokazują, że wzrost 
gospodarczy (wyrażający się w zmianach PK B) może pozytywnie oddziaływać 
na wielkość zatrudnienia. Ważną rolę w kształtowaniu tego związku odgrywa
ją jednak inwestycje prowadzone w danym  kraju [Czyżowska, 1994, s. 39]. Na 
tworzenie nowych miejsc pracy mogą mieć wpływ wym ieniane przez M. Kabaja 
[2004, s. 330]: pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości i procesów gospodarczych 
przez nieinflacyjny wzrost popytu efektywnego, lepsze wykorzystanie zdolno
ści wytwórczych przem ysłu i rolnictw a dla produkcji towarów akceptowanych 
przez rynek i na eksport, stym ulowanie inwestycji, prom ow anie eksportu i op
tymalizacja im portu  przez zwiększanie konkurencyjności polskich produktów 
i optymalizację kursu  walutowego, prom owanie budownictw a mieszkaniowego, 
stym ulowanie rozwoju m ałych przedsiębiorstw i zatrudnienia na własny rachu
nek (rozwój rzemiosła), racjonalną ochronę miejsc pracy, wzrost zatrudnienia 
przez obniżenie jego opodatkowania, zwiększenie środków na aktywne progra
my rynku pracy i poprawę ich efektywności, rozwój elastycznych form zatrud
nienia i prozatrudnieniow e zm iany przepisów kodeksu pracy oraz dostosowania 
edukacji zawodowej do potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Stajemy przed problemem — jaki wpływ może mieć starzenie się społe
czeństwa na wielkość i strukturę popytu na pracę. W obliczu rosnącej populacji 
osób w starszym wieku, jednocześnie będących potencjalnym i konsumentami 
dóbr i usług, rynek ten będzie musiał dostosować się do potrzeb tejże grupy oraz 
uwzględniać jej specyfikę. Możemy spodziewać się, że wraz z rozwojem procesu 
starzenia się wzrastać będzie zapotrzebowanie na pewne usługi. M ożna do nich za
liczyć te związane z obsługą medyczną (np. opiekę lekarską i pielęgniarską, reha
bilitację, fizjo- i fizykoterapię, farmację), ale także rozrywkę popularną i wypoczy
nek, czy szeroko pojętą edukację (np. kursy językowe, warsztaty, zajęcia ruchowe, 
artystyczne, plastyczne). W przypadku stabilnego lub relatywnie, w stosunku do 
zmieniającej się podaży pracy, niskiego spadku zapotrzebowania na pracę grupa 
osób w wieku poprodukcyjnym  mogłaby zostać zaktywizowana zawodowo.

N a współczesnym  rynku pracy dokonują się głębokie przeobrażenia, które 
według I. E. Kotowskiej [2004, s. 116] dotyczą, poza zm ianam i popytu na pra



cę i jego struktury, zm ian form i charakteru pracy oraz jej organizacji. W zrost 
zatrudnienia w form ie elastycznej, bądź innej niż tradycyjna, obejmująca pracę 
w stałych godzinach, w 5 kolejnych dniach roboczych tygodnia, form ach orga
nizacji czasu pracy (np. w ruchom ym  czasie pracy, nieregularnych i zm iennych 
systemach zm ianowych, praca tylko w czasie weekendów, praca w systemie 
tandem owym ), a także dostosowanie długości czasu pracy do indyw idualnych 
potrzeb pracownika mogłoby być odpowiednie dla ludzi starszych [Urbaniak, 
1998, s. 224-229].

Podsumowanie

W nieodległej przyszłości w Polsce będziem y mieć do czynienia ze zm niej
szającymi się liczbą i udziałem  osób w wieku produkcyjnym . Dodatkow o gru
pę tę dotknie proces wewnętrznego starzenia się. Zm niejszenie się grupy osób 
w wieku produkcyjnym , czy m obilnym  wieku produkcyjnym , spowodować 
może konieczność aktywizacji zawodowej osób pozostających tradycyjnie poza 
rynkiem  pracy. M oże odbywać się to poprzez zniesienie ułatw ień odchodzenia 
z rynku pracy dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego oraz dodatkowo 
przez aktywizację zawodową osób starszych. Zatrzym aniu na rynku pracy osób 
z interesującej nas grupy wieku sprzyjać mogą zm iany w form ie i charakterze 
pracy oraz jej organizacji, m.in. wzrost zatrudnienia w form ie elastycznej, a także 
dostosowywanie długości czasu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości 
pracownika. C zynnikiem  wspierającym zatrudnienie tej kategorii osób będzie 
wzrost wykształcenia oraz kwalifikacji osób starszych, gdyż ułatw iają one prze
mieszczanie się w drodze migracji oraz w drodze awansu zawodowego do innych 
grup społecznych. Na rzecz tej grupy ludności działają także zm iany technolo
giczne —  m echanizacja produkcji oraz wzrost zatrudnienia pracowników um y
słowych w usługach, a także wzrost zapotrzebowania, w niektórych działach 
gospodarki, na kadrę mającą doświadczenie. W połączeniu z niedostatkiem  siły 
roboczej zm iany technologiczne stworzą szansę przedłużenia aktywności zawo
dowej ludziom  starszym. Stąd jako potencjalni pracownicy niekoniecznie m u
szą być preferow ani m łodzi pracownicy. Gdyby założyć, że poziom aktywności 
zawodowej osób starszych pozostanie na niezm ienionym  poziom ie, bądź tylko 
nieznacznie (o 5% w poszczególnych grupach wieku) wzrośnie, to populacja ak
tywnych zawodowo seniorów pow inna się zwiększyć o 35-50%. Przewidywane 
zmiany na rynku  pracy pow inny sprawić, że te zasoby pracy zostaną efektywnie 
wykorzystane.

Starzenie się społeczeństwa może wpłynąć także na wielkość i strukturę po- 
Pytu na pracę. Konieczność dostosowania się do potrzeb rosnącej populacji osób 
W starszym wieku, spowodować może bowiem zmiany strukturalne rynku pracy.
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