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Ekonomiści z UMK biją na alarm: 
starzejemy się  
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W 2030 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadną aż 72 zbyt młode lub w zbyt 
podeszłym wieku, by pracować. Naukowcy już opracowują program aktywizacji ludzi 
starszych w naszym województwie 
 
Statystyka jest nieubłagana: nasze społeczeństwo się starzeje. To efekt spadku umieralności i wydłużenia życia 
ludzkiego, a także mniejszej niż kiedyś liczby urodzeń. Już w latach 2010-2020 liczba ludności w wieku produkcyjnym 
zmniejszy się o ok. 2 mln. Według prognoz, w 2030 r. ludność Polski spadnie do 35,7 mln osób (obecnie 38 mln). 
Jednocześnie na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypadną w naszym kraju 72 w wieku nieprodukcyjnym (w 
2005 r. było ich 56). Ludzi w zbyt podeszłym wieku, by pracować, będzie aż 46 (w 2005 r. - 24). 
 
Taki trend będzie miał poważne konsekwencje dla naszej ekonomii, bo nie tylko spadnie liczba aktywnych zawodowo, 
ale i zwiększą się koszty związane z wypłatą emerytur i wydatki na opiekę zdrowotną. 
 
Naukowcy z wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania UMK rozpoczęli projekt, który ma pomóc rozwiązać ten 
problem w naszym województwie. Na ich zlecenie szczegółowe badania prowadzi właśnie OBOP. Ankieterzy ośrodka 
przepytają do końca grudnia 1,2 tys. osób powyżej 45. roku życia: 600 z Torunia i Bydgoszczy oraz drugie tyle z 
kujawsko-pomorskich powiatów rolniczych, rolniczo-przemysłowych i rolniczo-turystycznych. - Chcemy poznać 
oczekiwania ludzi starszych na temat rynku pracy - deklaruje prof. Zenon Wiśniewski z WNEiZ UMK. 
 
Gdy ekonomiści dostaną odpowiednie dane, opracują propozycje programów, które będą przeciwdziałać 
niekorzystnym tendencjom. Szczegółowe wyniki badań pojawią się w czerwcu 2009 r. 
 
Wiadomo już, że jedną z recept będzie aktywizacja mieszkańców w wieku 55-64 lat. W Polsce pracuje w tym wieku 
zaledwie 28 proc. ludzi, tymczasem w Wielkiej Brytanii 57,5 proc., a w Szwecji prawie 70 proc. - Warto promować tzw. 
"active ageing", czyli aktywne starzenie się. Człowiek starszy powinien mieć szansę, by aktywnie się rozwijać, 
edukować, pracować - przekonywała na spotkaniu dotyczącym projektu prof. Bogusława Urbaniak, która przyjechała 
do Torunia z Uniwersytetu Łódzkiego. - Oczywiście to wolny wybór, bo każdy może chcieć rozwijać się w inny sposób. 
 
Naukowcy z łódzkiej Katedry Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzili podobne badania w skali kraju. Wnioski? 
Trzeba stworzyć starszym ludziom warunki do dalszego kształcenia. Warsztaty merytoryczne (np. komputerowe) 
należy jednak poprzedzić zajęciami psychologicznymi, które wzmocnią poczucie ich wartości. Należy zatrudniać 
trenerów w zbliżonym do uczestników wieku, nie powinno się przy tym łączyć osób starszych i młodych oraz tych z 
wykształceniem zawodowym i wyższym. Ponadto warto zastanowić się nad instytucjonalnymi sposobami zachęcania 
do dłuższej aktywności zawodowej (np. podniesieniem oficjalnego wieku emerytalnego, dodatkowym wynagradzaniem 
za staż pracy, specjalistycznymi urzędami zatrudnienia). 
 
Torunianie zamierzają wykorzystać te spostrzeżenia we własnych badaniach. Zaznaczają jednak, że trzeba 
uwzględnić specyfikę naszego województwa. - Podobnie jest z doświadczeniami z zagranicy - mówi prof. Wiśniewski. - 
Mamy już przygotowane studia na temat rozwiązań z krajów, które odniosły sukces w aktywizacji osób starszych. 
Udane programy mają np. Finowie czy Niemcy, ale nie można mechanicznie przenosić ich na nasz grunt. 
 
Ekonomiści zamierzają też spotykać się z pracodawcami, by pokazać im jak należy podchodzić do ludzi starszych i 
poznać ich oczekiwania. Projekt może przynieść korzyści nie tylko zaawansowanym wiekiem pracownikom, ale i 
przedsiębiorcom. - Kiedy otwarto furtkę do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, odeszli na nią moi najbardziej 
doświadczeni brygadziści, mistrzowie i kierownicy. Nie miałem ich kim zastąpić, bo nie zdążyli wychować następców - 
opowiada włocławski przedsiębiorca Ryszard Girczyc. - Prawdziwe brzemię odpowiedzialności potrafią przejąć osoby 
dojrzałe. 
 
Badania toruńskich ekonomistów są współfinansowane przez UE. Na ich wyniki czeka już Wojewódzki Urząd Pracy w 
Toruniu, odpowiadający za wsparcie z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mieszkańców pozostających 
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. - To ważny projekt, który ma za zadanie rozpoznanie sytuacji, a 
jednocześnie wskazanie możliwości aktywizacji - ocenia wicedyrektor ds. rynku pracy WUP Artur Janas. - Wiemy 
prawie wszystko o bezrobotnych z naszego regionu, za to brakuje nam informacji o osobach starszych. 
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