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Słowo wstępne 
W odpowiedzi na demograficzne wyzwania, przed jakimi stoją wszystkie państwa członkowskie, 

Unia Europejska ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej. Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała aktywne 
starzenie się jako proces tworzenia optymalnych możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa 

i bezpieczeństwa, w celu poprawy jakości życia ludzi w okresie starości. 

Eurostat pragnie uczcić Europejski Rok 2012, przedstawiając w niniejszej publikacji dane 
statystyczne dotyczące tematów związanych z aktywnością osób starszych i solidarnością 
międzypokoleniową, między innymi demografii, opieki zdrowotnej, emerytur, wolontariatu 

i uczenia się dorosłych. 
 

Niniejszą publikację przygotowano we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Eurofound – Europejską Fundacją na rzecz 

Poprawy Warunków Życia i Pracy. 
Mam nadzieję, że zawarte w niej informacje okażą się przydatne w Państwa pracy i życiu 
codziennym. Życzę Państwu miłej lektury! 

 

Walter Radermacher 

Dyrektor Generalny, Eurostat 

Główny Statystyk Unii Europejskiej 
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Wstęp 

Starzenie się społeczeństwa: problemy i wyzwania 
Struktura społeczeństwa Unii Europejskiej (UE) zmienia się – stale przybywa osób starszych. 
W dniu 1 stycznia 2010 r. w państwach członkowskich UE-27 żyło nieco ponad 87 mln osób 
w wieku 65 lat i starszych, co stanowi około 17,4% ludności UE. Te najnowsze dane można 

porównać z danymi z dnia 1 stycznia 1985 r., kiedy w państwach członkowskich UE-27 osób 
w wieku 65 lat i starszych było 59,3 mln (12,8% ludności UE). 

W ciągu ostatniego stulecia stały wzrost średniego trwania życia w całej Unii Europejskiej 
doprowadził do większej długowieczności, zaś w ostatnich dziesięcioleciach – począwszy od lat 

70. XX wieku – w UE odnotowano również spadek współczynnika dzietności. Te dwa zjawiska 
mają wpływ na starzenie się społeczeństwa – proces, który obserwuje się w UE na przestrzeni 

ostatnich 30 lub 40 lat. Powszechnie uważa się, że w następnej połowie stulecia proces ten 
pogłębi się, ponieważ bezwzględna liczba osób starszych i ich odsetek w społeczeństwach stale 
rosną. Te zmiany demograficzne doprowadzą do znaczących wyzwań, przed jakimi staną 

rodziny oraz jednostki – między innymi powszechnym zjawiskiem może być sytuacja, w której 
w chwili przechodzenia na emeryturę nadal żyć będą oboje lub jeden z rodziców przechodzącej 
na emeryturę osoby. 

Te olbrzymie zmiany stanowią kluczowe wyzwanie dla społeczeństwa, jako że starzenie się 

ludności ma poważne konsekwencje dla polityki publicznej i budżetu. W chwili obecnej polityka 
fiskalna boryka się z dotkliwymi ograniczeniami oraz obserwuje się silną potrzebę konsolidacji 
fiskalnej w UE na przestrzeni kilku lat, co pogłębia niekorzystne zmiany polityki budżetowej 

wynikające z konieczności dostosowania do nowych warunków związanych ze starzeniem się 
społeczeństwa. Jednocześnie zmiany w profilu demograficznym UE będą miały również wpływ 
na rynek pracy i produktów, a także na rodziny i jednostki. W celu rozwiązania problemów 

związanych ze starzeniem się społeczeństwa konieczna wydaje się analiza sytuacji 
w perspektywie długoterminowej, wychodząca daleko poza horyzont cyklów wyborczych. Wiele 

z wyzwań, które wynikają ze starzenia się społeczeństwa ma charakter uniwersalny, między 
innymi: 

• obciążenie publicznych budżetów i systemów fiskalnych;  

• obciążenie systemów emerytalnych i zabezpieczenia społecznego; 

• dopasowanie gospodarki i w szczególności miejsc prac w związku ze starzeniem się siły 

roboczej;  

• potencjalne braki na rynku pracy w związku z mniejszą liczbą osób w wieku 

produkcyjnym;  

• prawdopodobne zapotrzebowanie na większą liczbę wykwalifikowanych przedstawicieli 
zawodów służby zdrowia;  
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• większe zapotrzebowanie na usługi opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej 

(zinstytucjonalizowanej);  

• potencjalny konflikt międzypokoleniowy związany z podziałem zasobów. 

Podczas gdy wielu obywateli Europy również po emeryturze prowadzi aktywne, zdrowe 

i intensywne społecznie życie w okresie tak zwanego „trzeciego wieku”, wiele osób w tym etapie 
życia boryka się z takimi problemami jak bieda, choroby lub niepełnosprawność, co może 
uniemożliwić lub ograniczyć im możliwości prowadzenia aktywnego życia. W celu podjęcia tych 

wyzwań ustanowiono rozmaite działania dążące, między innymi: 

• do promowania aktywnego udziału osób starszych w społeczeństwie; na przykład 
w przygotowanej przez Komisję Europejską w 2011 roku rocznej wizji wzrostu 
gospodarczego wskazano, że wiek emerytalny powinien zostać podwyższony oraz 

powiązany ze średnim trwaniem życia, zaś systemy wczesnych emerytur należy 
ograniczyć; 

• do zapewnienia dostępu do efektywnych usług opieki zdrowotnej, które umożliwiają 
wczesne wykrywanie chorób i pomagają osobom starszym zachować zdrowie i zdolność 

do samodzielnego życia, jednocześnie dopilnowując, by wydatki na opiekę zdrowotną 
pozostały pod kontrolą; 

• do dopilnowania, by osoby starsze miały odpowiednie dochody pochodzące 
w większości z systemów emerytalnych, a także wspierania mechanizmów, które mają 

na celu ograniczenie odsetka osób starszych zagrożonych ubóstwem. 

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego 

powiedział: „kluczem do rozwiązania problemów związanych z rosnącym odsetkiem osób 
starszych w naszych społeczeństwach jest »aktywne starzenie się« – zachęcanie osób starszych 
zachowania aktywności dzięki dłuższej aktywności zawodowej i późniejszemu przejściu na 

emeryturę, a po przejściu na emeryturę dzięki angażowaniu się w wolontariat oraz prowadzeniu 
zdrowego, samodzielnego życia”. 

Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała aktywne starzenie się jako „proces tworzenia 
optymalnych możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa, w celu poprawy 

jakości życia ludzi w okresie starości”. Definicja ta obejmuje więc wydłużenie okresu aktywności 
osób starszych, w kontekście: 

• siły roboczej, poprzez opóźnienie chwili przejścia na emeryturę, oraz; 

• społeczeństwa, poprzez udział w rozmaitych działaniach o charakterze społecznym, 

gospodarczym, obywatelskim i kulturalnym. 

W obliczu takich zjawisk i potrzeb należy może przyjrzeć się nie tylko podstawowym 
wskaźnikom zmian demograficznych, takim jak rosnący odsetek osób starszych 
w społeczeństwie lub dłuższe średnie trwanie życia, lecz uzupełnić tę analizę również 

wskaźnikami, które mierzą skłonność osób starszych do kontynuowania pracy, uczestniczenia 
w społeczeństwie i prowadzenia aktywnego, wysokiej jakości życia na emeryturze. Właśnie to 

szersze spojrzenie stanowi cel niniejszej publikacji, która – przedstawiając styl życia osób 
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starszych – dąży do ukazania miejsca osób starszych w społeczeństwie, jako że 

w nadchodzących dziesięcioleciach będą oni pełnić w nim coraz istotniejszą rolę. 

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej 
Dnia 23 września 2011 r. Unia Europejska ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (1). Celem tej inicjatywy jest: 

• wspieranie tworzenia lepszych możliwości zatrudnienia i warunków pracy dla rosnącej 
liczby osób starszych w Europie; 

• wspieranie ich aktywnego udziału w społeczeństwie, oraz 

• zachęcanie osób starszych do zdrowego i samodzielnego życia. 

Jednym z głównych celów Europejskiego Roku 2012 jest zmiana pokutującej opinii, że osoby 

starsze stanowią dla społeczeństw obciążenie. Obywatele Europy żyją coraz dłużej i są coraz 
zdrowsi, więc rządy państw europejskich szukają nowych rozwiązań, dzięki którym osoby 

starsze będą mogły bardziej angażować się w życie społeczeństwa i pozostaną aktywne. Takie 
zmiany mogą przynieść korzyści gospodarcze całemu społeczeństwu, a jednocześnie wspierają 
psychiczny, mentalny i społeczny dobrostan jego starszych członków. 

Zmiany demograficzne, które prawdopodobnie dotkną kraje UE w nadchodzących 
dziesięcioleciach stanowią również szansę na rozwój nowych produktów i usług 

przystosowanych do potrzeb osób starszych. Istnieje potrzeba opracowania szerokiego 
wachlarza nowych technologii, które mogłyby pomóc starszym osobom zachować 

samodzielność i żyć dłużej we własnych domach, oraz które mogłyby zmienić sposób 
świadczenia usług opieki lub stworzyć bardziej spersonalizowane usługi odpowiadające 
konkretnym potrzebom pacjentów. 

Europejski Rok 2012 ma na celu zwiększenie świadomości tych kwestii, a także 
zidentyfikowanie i rozpowszechnienie dobrych praktyk, jak również zachęcenie decydentów 

i zainteresowanych stron (na wszystkich poziomach rządzenia) do wspierania aktywnego 
starzenia się. Bez dalszych zmian instytucjonalnych i politycznych zmiany demograficzne mogą 
zagrażać solidarności międzypokoleniowej, ponieważ ludność w wieku produkcyjnym będzie 

musiała ponosić coraz większe koszty, by zaspokoić potrzeby rosnącej grupy osób starszych. 

Polityka UE dotycząca aktywnego starzenia się 
UE od wielu lat uznaje znaczenie wyzwania związanego ze starzeniem się społeczeństwa 
i opracowała kilka strategii politycznych dotyczących tego zagadnienia. 

Rada Europejska na posiedzeniu w Sztokholmie w 2001 roku ustanowiła fundamenty strategii 
na rzecz podjęcia głównych wyzwań gospodarczych i budżetowych związanych ze starzeniem 
się społeczeństwa (2), w celu zachęcenia państw członkowskich do: 

                                                           
1 Decyzja 940/2011/UE, dostępna pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:01:PL:HTML. 
2 Konkluzje dostępne pod adresem: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1. ann-r1.en1.html. 
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• szybkiego zredukowania zadłużenia; 

• podniesienia wskaźników zatrudnienia i produktywności oraz 

• przeprowadzenia reform systemów emerytalnych, służby zdrowia i opieki 
długoterminowej. 

Na nieformalnym szczycie, który odbył się w Hampton Court w 2005 roku szefów państw 
i rządów uznały, że starzenie się społeczeństwa będzie jednym z głównych wyzwań, przed jakim 

UE stanie w nadchodzących latach. W rezultacie w październiku 2006 roku, w komunikacie pod 
tytułem „Demograficzna przyszłość Europy – Przekształcić wyzwania w nowe możliwości” (3) 

Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko na temat wyzwań demograficznych, które 
będzie trzeba podjąć. W dokumencie tym zidentyfikowano pięć rozwiązań politycznych, za 
pomocą których państwa członkowskie mogą zmierzyć się z problemami związanymi ze 

zmianami demograficznymi i umożliwić zarządzanie procesem starzenia się społeczeństwa, 
wspierając: 

• odnowę pokoleń poprzez lepsze wsparcie rodzin; 

• zatrudnienie – zwłaszcza poprzez więcej miejsc pracy i dłuższe aktywne życie o wysokiej 
jakości; 

• bardziej produktywną i konkurencyjną Europę; 

• przyjmowanie imigrantów i zapewnianie im integracji w Europie; 

• stabilne finanse publiczne w Europie – stanowiące gwarancję odpowiedniego ochrony 

socjalnej i równości międzypokoleniowej. 

Dnia 29 kwietnia 2009 r. Komisja Europejska przyjęła również komunikat „Sprostanie 

wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE” (4). W komunikacie tym 
przedstawiono prognozy wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa w świetle 

kryzysu finansowego i gospodarczego. Podkreślono również potrzebę przeprowadzenia 
dalszych reform w celu zredukowania kosztów budżetowych wynikających z procesu starzenia 
się społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie programów wydatków na emerytury i opiekę 

zdrowotną, a także zwrócono uwagę na potrzebę zachęcania ludzi, by zamiast wcześnie 
przechodzić na emeryturę, jak najdłużej zostawali na rynku pracy. 

Aktywne starzenie się stanowi część flagowej polityki UE: „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia 
i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

ogłoszonej dnia 3 marca 2010 r. (5) Ta strategia na rzecz wzrostu w nadchodzących 
dziesięcioleciach podkreśla „znaczenie zdolności Unii Europejskiej do podjęcia wyzwania 
związanego ze wspieranie zdrowia i aktywności osób starszych, by umożliwić osiągnięcie 

                                                           
3 KOM(2006) 571, dostępny pod adresem: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0571:FIN:PL:PDF. 
4 KOM(2009) 180, dostępny pod adresem: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0180:FIN:PL:PDF. 
5 KOM(2010) 2020, dostępny pod adresem: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF. 
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spójności społecznej oraz wyższej wydajności”. Jednym z pięciu głównych wskaźników strategii 

„Europa 2020” jest osiągnięcie do 2020 roku wskaźnika zatrudnienia w państwach 
członkowskich UE-27 na poziomie 75% wśród ludności w wieku od 20 do 64 lat. Aby osiągnąć 

ten cel, większy odsetek społeczeństwa musi pozostać na rynku pracy do późniejszego wieku. 
Jest to szczególnie istotne w świetle przewidywań, według których w 2012 roku liczba osób 
w wieku produkcyjnym w UE zacznie się kurczyć. 

Europejska strategia zatrudnienia obejmuje szereg działań i wytycznych ukierunkowanych na 
osoby starsze, między innymi działania nawołujące do poprawy stanu zdrowia (pracowników), 

zachęcające osoby starsze do kontynuowania pracy i odradzające wczesne przechodzenie na 
emeryturę. Wytyczne promują również systemy ochrony socjalnej oparte na stabilności 

finansowania, w celu wspierania uczestnictwa osób starszych na rynku pracy i pozostania na 
nim, oraz w celu wydłużenia aktywności zawodowej. 

Polityka dotycząca zatrudnienia dąży również do podniesienia jakości kapitału ludzkiego dzięki 
lepszej edukacji i umiejętnościom. Efektywne strategie uczenia się przez całe życie, w tym 
szkolenia w miejscu pracy, mogą zwiększyć szanse starszych pracowników na pozostanie na 

rynku pracy. Strategia unijna dotycząca zatrudnienia dąży więc do ustanowienia podejścia do 
pracy uwzględniającego cykl życiowy, wprowadzając warunki, które pozwolą ludziom wydłużyć 

ich aktywność zawodową, by podnieść zarówno średnie wskaźniki zatrudnienia, jaki i wskaźniki 
zatrudnienia wśród osób starszych. 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 1957 roku pomógł milionom Europejczyków 
w uzyskaniu (lepszych) miejsc pracy i nabyciu umiejętności koniecznych do pracy. Jest to jeden 
z funduszy strukturalnych UE, ustanowiony w celu niwelowania różnic w dobrobycie 

i standardach życia w różnych państwach członkowskich i regionach UE. Dnia 6 października 
2011 r. Komisja Europejska zaproponowała nowy zbiór zasad funkcjonowania EFS w okresie od 
2014 do 2020 r. (6). Cele EFS w tym okresie programowania – czyli poprawa możliwości 

zatrudnienia, wspieranie edukacji i uczenia się przez całe życie, działanie na rzecz włączenia 
społecznego oraz przyczynianie się do zwalczania ubóstwa – są ściśle zgodne ze strategią 

„Europa 2020”. W celu ich osiągnięcia należy położyć większy nacisk, między innymi, na 
promowanie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz wspieranie grup w najmniej korzystnej 
sytuacji i społeczności zmarginalizowanych. 

Otwarta metoda koordynacji (OMK) w zakresie ochrony socjalnej i włączenia społecznego 
stanowi ramy współpracy politycznej, której celem jest rozpowszechnianie dobrych praktyk 

i osiągnięcie konwergencji w celu realizacji głównych założeń UE, w tym między innymi: 
zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, reform systemów socjalnych i podjęcia wyzwań, 

jakie niosą ze sobą zmiany demograficzne. 

Dnia 7 lipca 2010 r. Komisja Europejska rozpoczęła debatę na temat przyszłych systemów 

emerytalnych, publikując „Zieloną księgę na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych 

                                                           
6 KOM(2011) 607, dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0607:FIN:PL:PDF. 
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systemów emerytalnych w Europie” (7). Publikacja ta miała stanowić zachętę do debaty na 

temat: 

• osiągnięcia prawidłowej równowagi między pracą a emeryturą, ułatwienia prowadzenia 
dłuższego aktywnego życia; reformy systemów emerytalnych, która znajduje się wśród 
dziesięciu działań wymienionych w rocznej wizji wzrostu gospodarczego (część procesu 

monitorowania w ramach strategii „Europa 2020”); bezpieczeństwa emerytur w obliczu 
niedawnego kryzysu gospodarczego; 

• zapewnienia odpowiednich dochodów w okresie emerytalnym oraz upewnienia się, że 
systemy emerytalne są stabilne w perspektywie długofalowej; 

• upewnienia się, że emerytury są bardziej przejrzyste, tak by każdy mógł w sposób 
świadomy podjąć decyzję na temat swojego dochodu w okresie emerytalnym. 

Aktywne starzenie się, zarówno w okresie zatrudnienia, jak i na emeryturze, jest możliwe tylko 
wtedy, gdy ludzie są zdrowi. Unia innowacji jest jedną z siedmiu przewodnich strategii 

politycznych ogłoszonych w październiku 2010 roku, w ramach szerszej strategii „Europa 2020”. 
Europejskie partnerstwa innowacyjne stanowią część Unii innowacji i zostały opracowane, by 

zapewnić ramy wspólnego działania zainteresowanych stron z różnych obszarów polityki, 
sektorów i państw, w celu szybszego opracowywania innowacji, które mogą pomóc rozwiązać 
główne problemy społeczne, a także by zdobyć przewagę konkurencyjną w zakresie wzrostu 

i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie. Pierwsze takie partnerstwo ogłoszono dnia 4 lutego 
2011 r. Była to wspólna inicjatywa Neelie Kroes, wiceprzewodniczącej Komisji i komisarza ds. 
agendy cyfrowej, oraz Johna Dalliego, komisarza ds. zdrowia i konsumentów, a jej celem jest 

wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się. W ramach tej inicjatywy określono następujące 
trzy główne cele: 

• umożliwienie obywatelom UE prowadzenie zdrowego, aktywnego i samodzielnego życia 
w okresie starości;  

• poprawa stabilności i efektywności systemów socjalnych i opieki zdrowotnej;  

• poprawa konkurencyjności i rynków innowacyjnych produktów i usług, które wspierają 
aktywne starzenie się. 

Partnerstwo na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się ukierunkowane jest na profilaktykę 
i promocję zdrowia, opieki zintegrowanej i samodzielnego, aktywnego życia osób starszych. Jego 

nadrzędnym celem jest wydłużenie przeciętnego trwania życia w zdrowiu w państwach 
członkowskich UE-27 o dwa lata do 2020 roku. 

Dane statystyczne dotyczące starzenia się oraz struktura niniejszej 
publikacji 
Większości osób słowo „stary” kojarzy się z pokoleniem lub pokoleniami poprzedzającymi ich 
generację lub też stosują to słowo jako termin klasyfikujący konkretną grupę ludności – na 

przykład starszych studentów, starszych pracowników lub starszych emerytów. Podczas 

                                                           
7 KOM(2010) 365, dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0365:FIN:PL:PDF. 
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badania Eurobarometru (Specjalne badanie Eurobarometru nr 378) przeprowadzonego we 

wrześniu i październiku 2011 roku zapytano respondentów (w wieku co najmniej 15 lat, 
pochodzących z państw UE-27), w jakim wieku ludzi uważa się za „starych” – średnia uzyskana 

na podstawie odpowiedzi wyniosła 63,9 lat. Wśród respondentów jedynie jedna osoba na sześć 
(16%) określiła siebie jako osobę „starszą”. 

Nie istnieje również żadna statystyczna definicja osoba „starej” czy też „starszej", na której 
można by oprzeć analizę przedstawioną w niniejszej publikacji. Obraz procesu starzenia się w 
UE analizuje się raczej na podstawie poszczególnych kwestii problematycznych, między innymi: 

• różnic administracyjnych: przykładowo, różnego wieku emerytalnego w państwach 

członkowskich UE;  

• różnic demograficznych: na przykład, różnych zaobserwowanych schematów średniego 

trwania życia w różnych państwach; 

• subiektywnych odchyleń: na przykład, różnic w opiniach na temat jakości życia osób 

starszych. 

Większość statystyk nie dotyczy procesu starzenia się jako takiego, lecz raczej analizy tego 
procesu w podziale na grupy wiekowe, ukazującej różnice między osobami młodszymi 
a starszymi. Przyjęte grupy wiekowe mogą różnić się pomiędzy badaniami i z powodu takiego 

braku spójności granice między ludnością młodą, w wieku średnim i starszą są często nieostre. 
Niemniej jednak wiele dziedzin statystyki przedstawia dane poddane analizie na podstawie grup 
wiekowych. Oficjalne statystyki mogą oferować długie serie czasowe dotyczące różnych 

podstawowych wydarzeń demograficznych, a także szczegółowe informacje związane z takimi 
obszarami jak siła robocza, edukacja i społeczeństwo informacyjne. 

Niniejszą publikację podzielono na sześć rozdziałów, które wykorzystują szeroki wybór 
oficjalnych danych statystycznych pochodzących z badań opinii oraz innych źródeł. Większość 
danych pochodzi z bazy danych Eurostatu dostępnej on-line pod adresem: 
http://ec.europa.eu/eurostat. 
W pierwszym rozdziale przedstawiono szczegółowe dane dotyczące starzenia się 

społeczeństwa, naświetlając dynamikę zmian demograficznych oraz podając szczegółowy obraz 
struktury ludności UE w przeszłości, obecnie oraz w (przewidywanej) przyszłości. 
W pozostałych rozdziałach opisano różne etapy życia i różne pokolenia – oraz przejście od 

zatrudnienia na emeryturę (zob. rozdział 2 i 3). Jedną z bolączek wielu osób starszych jest 
zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania lub utraty sił. W rozdziale 4 przedstawiono 

informacje dotyczące zapotrzebowania na usługi opieki zdrowotnej, a także konsekwencje 
starzenia się społeczeństwa dla budżetu, z jakimi zmagają się rządy. Po przejściu na emeryturę 
schemat wydatków osób starszych często się zmienia, zarówno pod względem poziomu 

wydatków, jak i nabywanych towarów i usług. Zachowania konsumpcyjne „srebrnej gospodarki” 
opisano w rozdziale 5, wraz z takimi jej aspektami jak mieszkalnictwo i warunki życia. Niniejsza 
publikacja kończy się informacjami na temat aktywnego uczestnictwa starszych pokoleń w 

społeczeństwie, ze szczególnym naciskiem na kwestie międzypokoleniowe. Ponadto w ostatnim 
rozdziale zawarto również informacje na temat sposobów spędzania czasu wolnego i działań 

społecznych podejmowanych przez osoby starsze (rozdział 6). 
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1. Profil demograficzny 
Proces starzenia się jest dla wszystkich nieunikniony. Skutki starzenia się mogą się jednak różnić 

nie tylko w zależności od uwarunkowań genetycznych, ale także szeregu innych czynników, np. 
wykonywanego zawodu, dochodów, stylu życia czy jakości życia. Ze społecznego punktu 

widzenia, struktura ludności może znacznie różnić się pomiędzy państwami ze względu na 
interakcję zjawisk demograficznych – takich jak współczynnik dzietności czy stopa migracji – 
oraz inne czynniki, np. wybór stylu życia czy świadczenie usług opieki zdrowotnej oraz ich 

skuteczność. 

Obecną strukturę ludności UE charakteryzuje szczególnie duża liczba osób urodzonych 

w dwudziestoleciu po zakończeniu II wojny światowej, chociaż ten wzrost liczby narodzin jest 
różny w zależności od państwa członkowskiego. Pokolenie to jest często określane mianem 
wyżu demograficznego i obejmuje grupy ludzi urodzonych w okresie od drugiej połowy lat 40. 

do końca lat 60. XX wieku. Pierwsza grupa wyżu demograficznego wchodzi obecnie w wiek 
emerytalny. Według prognoz demograficznych Eurostat w najbliższych dziesięcioleciach liczba 

osób w wieku powyżej 60 roku życia będzie co roku wzrastać o około dwa miliony, a liczba 
ludności w wieku produkcyjnym będzie spadać (w wyniku niższego współczynnika dzietności 
w odniesieniu do pokolenia urodzonego po wyżu demograficznym). W rezultacie rośnie liczba 

osób najstarszych (w wieku 80 lat i starszych) i spada liczba osób młodych, które mogłyby 
opiekować się osobami starszymi (członków rodziny lub pracowników służby zdrowia). 

Na początku niniejszego rozdziału przedstawiono szereg wskaźników demograficznych 
przedstawiających obecną strukturę ludności UE. Należą do nich wskaźniki obciążenia 

demograficznego określające potencjalny poziom wsparcia udzielanego osobom młodym (w 
wieku od 0 do 14 roku życia) i osobom starszym (powyżej 65 roku życia) przez ludność w wieku 
produkcyjnym (powszechnie uważaną za grupę osób w wieku od 15 do 64 roku życia). Istnieją 

obawy, że szybsze starzenie się społeczeństwa w UE może doprowadzić do sytuacji, w której 
starsze pokolenia staną się zbyt dużym obciążeniem dla młodszych pokoleń w wieku 

produkcyjnym. 

O ile w niniejszym rozdziale ograniczono się do demograficznych aspektów starzenia się, warto 

rozważyć fakt, że wskaźniki obciążenia ekonomicznego (w przeciwieństwie do wskaźników 
obciążenia demograficznego) mogą być bardziej istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, 
ponieważ koncentrują się na porównaniu ludności faktycznie zatrudnionej z liczbą osób na ich 

utrzymaniu (tym samym nie tylko osób starszych, ale także osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo). W związku z powyższym wskaźniki 
obciążenia ekonomicznego lepiej obrazują obciążenie osób faktycznie zatrudnionych. 

 

1.1 Liczba osób starszych w Unii Europejskiej 
Mediana wieku dzieli strukturę wiekową całej populacji na dwie równe części: 50 % osób 

poniżej określonej mediany wieku i 50 % osób powyżej. Na dzień 1 stycznia 2010 r. mediana 
wieku w krajach UE-27 wynosiła 40,9 lat. 

W latach 1960-1980 w państwach członkowskich UE, w odniesieniu do których zachowały się 
dane, mediana wieku praktycznie się nie zmieniała (zob. tabela 1.1). Dopiero po 1980 r. ludność 
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UE zaczęła się starzeć w stosunkowo szybkim tempie. Według prognoz demograficznych 

Eurostat (Europop2010) w nadchodzących dziesięcioleciach spadnie tempo wzrostu mediany 
wieku. Przewiduje się, że do 2060 r. mediana wieku ludności UE-27 ustabilizuje się na poziomie 

47,6, co oznacza, że w ciągu wieku wzrośnie o ok. 15 lat. 

Najwyższą medianę wieku wśród państw członkowskich UE na dzień 1 stycznia 1960 r. zgłosiła 

Szwecja – 36 lat. W połowie lat 90. XX wieku miejsce Szwecji zajęły Włochy (mediana wieku na 
poziomie 38,5 w 1995 r.), a dziesięć lat później - Niemcy (41,8 w 2005 r. i 44,2 w 2010 r.). 

Tabela 1.1: Mediana wieku ludności na dzień 1 stycznia (w podziale na lata) 

 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 
UE-27 : : : : : : : 36,5 38,0 39,5 40,9 

BE 35,2 34,7 34,5 34,1 33,9 35,2 36,2 37,3 38,7 40,1 40,9 
BG 30,3 31,8 33,2 33,6 34,1 35,1 36,5 38,0 39,1 40,7 41,4 
CZ 33,2 33,7 33,5 32,7 32,8 33,9 35,1 36,2 37,3 38,7 39,4 
DK 33,0 32,8 32,5 32,7 34,1 36,0 37,0 37,7 38,2 39,4 40,5 
DE 34,8 34,5 34,0 35,2 36,6 36,9 37,6 38,2 39,8 41,8 44,2 
EE : : 33,6 : : : 34,2 36,2 37,8 38,8 39,5 
IE : : : : : : 29,1 30,8 32,4 33,5 34,3 
EL : 28,9 33,9 33,9 34,0 35,2 36,0 36,9 38,1 39,9 41,7 
ES : : : 30,1 30,5 31,8 33,4 35,4 37,4 38,6 39,9 

FR (1) 33,0 32,8 32,5 31,6 32,2 33,5 34,7 35,9 37,3 38,6 39,8 
IT : : : : : 35,4 36,9 38,5 40,1 41,5 43,1 
CY : : : : : : : 32,0 33,3 35,0 36,2 
LV : : 34,0 34,8 35,0 34,7 34,6 36,0 37,9 39,2 40,0 
LT : : 30,7 31,5 31,7 31,9 32,4 33,9 35,8 37,7 39,2 
LU : : : 34,9 35,0 35,7 36,3 36,7 37,3 38,1 38,9 
HU 32,0 33,3 34,1 34,2 34,3 34,9 36,1 37,6 38,5 38,9 39,8 
MT : : : : 28,8 : : 34,5 36,3 38,0 39,2 
NL 28,7 28,5 28,5 29,2 31,2 32,9 34,4 35,8 37,3 38,9 40,6 
AT 35,5 35,1 33,9 33,9 34,7 35,1 35,6 36,1 37,9 39,7 41,7 
PL 26,4 27,5 28,3 28,2 29,4 30,7 32,2 33,7 35,1 36,5 37,7 
PT 27,8 28,5 29,4 28,6 30,4 31,4 33,9 35,9 37,6 39,2 40,7 
RO : : 30,9 30,8 30,5 31,6 32,6 34,0 34,4 36,4 38,3 
SI : : : : : 32,5 34,0 36,0 37,8 39,9 41,4 
SK 27,5 27,9 28,3 28,1 28,7 30,0 31,2 32,4 33,9 35,3 36,9 
FI 28,4 28,5 29,4 30,5 32,6 34,5 36,3 37,7 39,2 40,8 42,0 
SE 36,0 36,3 35,5 35,3 36,0 37,6 38,4 38,4 39,3 40,1 40,7 
UK : : : 33,8 34,2 35,3 35,8 36,4 37,5 38,7 39,5 
IS 25,6 24,2 24,3 25,2 26,7 28,1 29,8 31,3 32,8 34,1 34,8 
LI 27,7 27,2  28,0 29,5 31,1 32,6 34,6 36,1 38,3 40,8 

NO 34,3 34,2 33,0 32,2 33,2 34,5 35,3 36,0 36,7 37,8 38,6 
CH 32,6 31,5 31,7 32,8 34,6 36,0 36,9 37,2 38,5 40,1 41,5 
ME : : : : : : : : : 34,5 35,6 
HR : : : : : : : : : 40,2 41,3 
MK : : : : : : : 30,7 32,3 34,2 35,8 
TR 201 19,0 18,6 19,3 19,8 20,7 22,0 : : : 28,8 

(1) 1960-1990, z wyjątkiem departamentów zamorskich.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_pjanind) 
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Tabela 1.2: Ludność na dzień 1 stycznia 2010 r. 

 

Ludność w wieku 50-64 lat (% 
całkowitej liczby ludności) 

Ludność w wieku 65-79 lat (% 
całkowitej liczby ludności) 

Ludność w wieku 80+ (% 
całkowitej liczby ludności) 

 

Całkowita 
liczba 

ludności 
(1 000) 

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

UE-27 501 101,8 19,1 9,3 9,8 12,7 5, 7 7,0 4,7 1, 6 3,1 
BE 10 839,9 19,3 9,6 9,7 12,2 5,6 6,7 4,9 1,7 3,2 
BG 7563,7 20,8 9,8 11,0 13,7 5,7 8,0 3,8 1,4 2,4 
CZ 10 506,8 20,8 10,1 10,7 11,7 5,0 6,7 3,6 1,1 2,4 
DK 5 529,4 19,7 9,8 9,8 12,2 5,8 6,4 4,1 1,5 2,7 
DE 81 802,3 19,3 9,6 9,7 15,6 7,2 8,4 5,1 1,6 3,5 
EE 1 340,1 18,8 8,3 10,5 13,0 4,6 8,3 4,1 1,0 3,1 
IE 4 467,9 16,0 8,0 8,0 8,5 4,1 4,5 2,8 1,0 1,8 
EL 11 305,1 18,9 9,2 9,7 14,3 6,4 8,0 4,6 2,0 2,6 
ES 45 989,0 17,4 8,5 8,9 12,0 5,4 6,6 4,9 1,7 3,1 
FR 64 716,3 19,2 9,3 9,8 11,4 5,1 6,3 5,2 1,8 3,5 
IT 60 340,3 19,0 9,2 9,7 14,5 6,5 7,9 5,8 2,0 3,8 
CY 803,1 18,0 8,9 9,1 10,1 4, 7 5,4 2, 9 1,2 1, 7 
LV 2 248,4 18,5 8,2 10,3 13,4 4,8 8,7 3,9 0,9 3,0 
LT 3 329,0 17,7 7,8 9,9 12,4 4,5 7,9 3,6 0,9 2,7 
LU 502,1 17,8 9,1 8,7 10,3 4,7 5,6 3,6 1,2 2,5 
HU 10 014,3 20,3 9,4 11,0 12,7 4,9 7,8 3,9 1,2 2,8 
MT 414,4 21,3 10,6 10,7 115 5,1 6,3 3,3 1,2 2,1 
NL 16 575,0 20,1 10,1 10,0 11,4 5,4 6,0 3,9 1,3 2,6 
AT 8 375,3 18,4 9,0 9,3 12,8 5,8 7,0 4,8 1,5 3,3 
PL 38 167,3 20,8 9,8 10,9 10,2 4,1 6,1 3,3 1,0 2,3 
PT 10 637,7 18,6 8,9 97 13,4 5,9 75 4,5 1, 6 29 
RO 21 462,2 18,8 8,9 9,9 119 4,9 6,9 3,1 1,1 2,0 
SI 2 047,0 20,3 10,3 10,1 12,6 5,4 7,2 3,9 1,1 2,8 
SK 5 424,9 19,5 9,3 10,2 9,5 3,8 5,8 2,7 0,8 1,9 
FI 5 351,4 21,7 10,8 11,0 12,4 5,6 6,8 4,6 1,4 3,2 
SE 9 340,7 19,1 9,6 9,5 12,8 6,1 6,7 5,3 2,0 3,3 
UK 62008,0 18,1 8,9 9,2 11,8 5,5 6,3 4,6 1,7 2, 9 
IS 317,6 17,1 8,7 8,4 8,7 4,2 4,5 3,3 1,3 2,0 
LI 35,9 20,5 10,4 10,1 10,3 4,8 5,4 3,2 1,1 2,2 
NO 4 858,2 18,6 9,4 9,2 10,3 4,9 5,5 4,5 1,6 2,9 
CH 7 785,8 191 9,6 96 12,0 5,5 6,5 4, 8 1, 6 3,1 
ME 632,9 179 8,7 9,2 10,6 4,6 6,0 2,3 0,9 1,4 
HR 4 425,7 20,2 9,8 10,4 13,7 5,7 8,0 3,5 1,1 2,5 
MK 2 052,7 18,0 8,9 9,1 9,8 4,5 5,4 1,8 0,7 1,1 
TR 72 561,3 12,4 6,2 6,3 5,8 2,6 3,2 1,2 0,4 0,8 

Źródło: Eurostat (kody danych online: demo_gind oraz demo_pjangroup) 

Unia Europejska, podobnie jak większość regionów świata, przechodzi znaczącą zmianę 

w strukturze ludności. Europejczycy żyją dłużej i w lepszym zdrowiu niż kiedykolwiek wcześniej 
i wygląda na to, że tendencja ta się nie zmieni dzięki stałemu rozwojowi medycyny oraz 

poprawie standardów życia (więcej szczegółów dotyczących prognoz demograficznych 
w Sekcji 1.3). 

1 stycznia 2010 r. liczba ludności krajów UE-27 wynosiła 501,1 mln osób, z czego ok. 87,1 mln 
stanowiły osoby w wieku 65 lat i starsze (zob. tabela 1.2). Niemcy i Włochy, dwa z największych 
państw członkowskich pod względem całkowitej liczby ludności, również charakteryzuje 

stosunkowo stare społeczeństwo. Na dzień 1 stycznia 2010 r. w Niemczech liczba osób w wieku 
65 lat lub starszych wynosiła 16,9 mln, a we Włoszech – 12,2 mln. 
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Rysunek 1.1: Odsetek osób starszych w całkowitej liczbie ludności na dzień 1 stycznia 

(% całkowitej liczby ludności) 

 

(1) 1990, z wyjątkiem departamentów zamorskich.. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_pjanind) 

Kobiety zazwyczaj żyją dłużej niż mężczyźni. W rezultacie, wskaźnik kobiet w porównaniu do 
mężczyzn wzrósł o 1,1 dla osób w wieku od 50 do 64 lat, 1,2 dla osób od 65 do 79 roku życia 

oraz 1,9 dla osób najstarszych (w wieku 80 lat i starszych). W dwunastu krajach liczba 
najstarszych kobiet przynajmniej dwukrotnie przewyższała liczbę najstarszych mężczyzn, 
a w bałtyckich państwach członkowskich wskaźnik ten wzrósł do trzykrotnie większej liczby 

najstarszych kobiet w porównaniu do najstarszych mężczyzn. 

Nastąpił znaczny wzrost liczby osób w wieku 65 lat i starszych w okresie 20 lat pomiędzy 
1990 r. a 2010 r. (zob. rys. 1.1). W krajach UE-27 procentowy udział osób w wieku 65 lat 
i starszych w całkowitej liczbie ludności wzrósł o 3,7 pp. w badanym okresie do 17,4 %. 

Szczególnie szybki wzrost nastąpił w Słowenii, Niemczech, Włoszech oraz w bałtyckich 
państwach członkowskich i Grecji, gdzie procentowy udział osób w wieku 65 lat i starszych 
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w całkowitej liczbie ludności wzrósł przynajmniej o pięć punktów procentowych. Z kolei 

w takich krajach jak Dania, Wielka Brytania, Luksemburg i Szwecja procentowy udział tej grupy 
ludności wzrósł o niecały punkt procentowy, a Irlandia jako jedyne państwo członkowskie 

zgłosiła spadek udziału osób w wieku 65 lat i starszych w całkowitej liczbie ludności (chociaż 
zaledwie o 0,1 pp.). 

Chociaż liczba starszych kobiet znacznie przekraczała liczbę starszych mężczyzn, rys. 1.2 
pokazuje, że liczba starszych mężczyzn rosła w znacznie szybszym tempie w okresie od 1990 r. 
do 2010 r. – dzięki czemu różnica pomiędzy płciami została wyrównana. 

Wskaźnik wsparcia rodziców (określający liczbę osób w wieku 85 lat i starszych na 100 osób 
w wieku 50-64 lat) może służyć do oceny zapotrzebowania na wsparcie osób starszych przez 

członków rodziny. Faktycznie przeżywanie rodziców przez osoby w wieku 50-60 lat będzie 
coraz bardziej powszechne. Na dzień 1 stycznia 2010 r. wskaźnik wsparcia rodziców w krajach 

UE-27 wynosił 11,0, osiągając najwyższy poziom w Szwecji, we Włoszech i we Francji 
(przynajmniej 13,0). 

Rysunek 1.2: Odsetek kobiet w liczbie ludności, różne grupy wiekowe, UE-27 (%) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_pjangroup) 

Według ONZ szacunkowa liczba ludności w 2010 r. wynosiła 6 895 mln osób, a najbardziej 

zaludnionym kontynentem była Azja, w której mieszkało ponad sześć z każdych dziesięciu osób 
żyjących na naszej planecie. Liczba ludności na świecie rosła średnio o 1,3 % rocznie w okresie 
od 1990 r. do 2010 r. Najwyższy wzrost zanotowano w Afryce (2,4 % rocznie), a najniższy 

w Europie (0,1 % rocznie). 

Starzenie się społeczeństwa nie ogranicza się do Europy, ponieważ na każdym z kontynentów 

zanotowano wzrost długowieczności. Trwający proces starzenia się społeczeństwa jest 
najbardziej widoczny w Europie, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, oraz w Azji i Oceanii. 

Z kolei w Ameryce Północnej i w Afryce odsetek osób starszych w całkowitej liczbie ludności 
pozostaje praktycznie bez zmian. Według ONZ odsetek osób w wieku 65 lat i starszych 
w całkowitej liczbie ludności wzrósł o 1,4 pp. w latach 1990-2010. 
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Spośród państw przedstawionych na rysunku 1.3 najszybciej starzejącym się społeczeństwem 

jest Japonia. Chociaż zarówno w krajach UE-27 i w Stanach Zjednoczonych odnotowano wyższy 
odsetek osób w wieku 65 lat i starszych w 1990 r. (po 13,7 %) niż w Japonii (11,9 %), to odsetek 

tej grupy w całkowitej liczbie ludności Japonii uległ niemal podwojeniu w ciągu dwóch kolejnych 
dziesięcioleci – do 2010 r. osoby w wieku 65 lat i starsze stanowiły 22,7 % japońskiego 
społeczeństwa, czyli znacznie więcej niż w przypadku krajów UE-27 (17,4 %) i Stanów 

Zjednoczonych (13,1 %). W Stanach Zjednoczonych proces starzenia się społeczeństwa 
przebiegał stosunkowo powoli, częściowo ze względu na całkowity współczynnik dzietności – 
znacznie wyższy niż w przypadku większości innych rozwiniętych gospodarek. 

Rysunek 1.3: Odsetek osób w wieku 65+ (% całkowitej liczby ludności) 

 

Źródło: Eurostat (kody danych online: demo_gind and demo_pjangroup) oraz Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych, World population 
prospects: the 2010 revision („Pespektywy demograficzne na świecie: Przegląd z 2010 r.”). 

O ile starzenie się społeczeństwa nadal raczkuje w przypadku wschodzących gospodarek Azji 
i Ameryki Łacińskiej, to niski współczynnik dzietności oraz poprawiające się standardy życia 

skutkujące dalszym wzrostem długowieczności podtrzymają proces starzenia się społeczeństwa. 
Według najnowszych dostępnych informacji dotyczących 2010 r. w przypadku wschodzących 

gospodarek odnotowano niewielką liczbę osób najstarszych (w wieku 80 lat i starszych). Liczba 
osób najstarszych w krajach UE-27 (23,3 mln) znacznie różni się od liczebności tej samej grupy 
demograficznej w Chinach (18,2 mln), Indiach (8,2 mln) czy Brazylii (2,9 mln). 

Najwyższy odsetek osób w wieku 65 lat i starszych na dzień 1 stycznia 2009 r. odnotowano 
w regionach metropolitalnych Niemiec (zazwyczaj w miastach na północnym wschodzie kraju, 
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który kiedyś charakteryzowały tradycyjne gałęzie przemysłu ciężkiego w byłych Niemczech 

Wschodnich) lub w regionach rolniczych głównie na południu Europy (np. we Włoszech, Grecji, 
Portugalii czy Hiszpanii), skąd w wyniku migracji ekonomicznej duże grupy młodych ludzi 

emigrowały w poszukiwaniu pracy. Najwyższy odsetek osób w wieku 65 lat i starszych 
w całkowitej liczbie ludności na początku 2009 r. odnotowano w Ligurii, Toskanii, Friuli-Wenecji 
i Umbrii (Włochy), w Chemnitz, Dreźnie, Saksonii-Anhalt i w Lipsku (Niemcy), a także w Alentejo 

(Portugalia) oraz na Peloponezie (Grecja). 

Tabela 1.3: Tendencje demograficzne oraz odsetek osób starszych 

Odsetek osób starszych (% całkowitej liczby ludności) 
W wieku 50-64 lat W wieku 65-79 lat W wieku 80+ 

 

Całkowita 
liczba 

ludności, 
2010 r. 
(1 000) 

Średni 
wzrost w 

latach 
1990-

2010 (% 
rocznie) 

1990 2010 1990 2010 1990 2010 

Świat 6 895 889 1,3 10,5 13,0 5,1 6,1 1,1 1,5 
Afryka 1 022 234 2,4 7,1 7,6 2,8 3,1 0,3 0,4 
Azja 4 164 252 1,3 9,7 12,9 4,3 5,6 0,7 1,1 
Europa 738 199 0,1 17,2 19,4 9,9 12,0 2,8 4,2 
Ameryka Łacińska i Karaiby 590 082 1,4 8,7 11,9 4,1 5,4 0,8 1,4 
Ameryka Północna 344529 1,0 13,1 18,9 9,6 9,3 2,7 3,8 
Oceania 36 593 1,5 11,8 15,5 7,4 7,8 1,8 2,8 
UE-27 501 102 0,3 16,7 19,1 12,3 12,7 3,1 4,7 
Brazylia 194 946 1,3 8,8 12,9 3,8 5,5 0,6 1,5 
Chiny 1 341 335 0,8 10,6 16,2 5,1 6,8 0,9 1,4 
Indie 1 224 614 1,7 8,8 11,0 3,4 4,3 0,4 0,7 
Indonezja 239 871 1,3 8,9 11,1 3,3 4,8 0,4 0,7 
Japonia 126 536 0,2 18,3 20,6 9,6 16,4 2,3 6,3 
Rosja 142 958 -0,2 18,2 20,0 8,1 9,9 2,1 2,9 
Stany Zjednoczone 310 384 1,0 13,0 18,8 9,7 9,3 2,8 3,8 

Źródło: Eurostat (kody danych online: demo_gind oraz demo_pjangroup) oraz Organizacja 

Narodów Zjednoczonych, Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych, World population 
prospects: the 2010 revision („Pespektywy demograficzne na świecie: Przegląd z 2010 r.”). 
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Mapa 1.1: Odsetek osób w wieku 65-79 lat w całkowitej liczbie ludności na dzień 1 stycznia 

2009 (1) (% całkowitej liczby ludności) 

 

(1) Dane za 2008 r. zamiast za 2009 r. w odniesieniu do regionów w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz 

Turcji.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_r_d2jan) 
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Mapa 1.2: Odsetek osób w wieku 80+ w całkowitej liczbie ludności na dzień 1 stycznia 2009 (1) 

(% całkowitej liczby ludności) 

 

(1) Dane za 2008 r. zamiast za 2009 r. w odniesieniu do regionów w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz 

Turcji.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_r_d2jan) 

Chociaż dostępne dane z 1990 r. i 2009 r. dotyczą około połowy wszystkich regionów UE-27, 

odsetek osób w wieku 65 lat i starszych w całkowitej liczbie ludności wzrósł praktycznie we 
wszystkich regionach. Wyjątki stanowiły trzy regiony Szwecji (w tym Sztokholm) oraz stolice: 
Wiedeń (Austria) i Region Stołeczny Brukseli/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgia). Z kolei 

w takich regionach Włoch, jak Sardynia, Basilicata, Puglia, Liguria, Lazio, Piemont czy 
Lombardia, tempo wzrostu liczby osób w wieku 65 lat i starszych było najbardziej widoczne. 

W ramach audytu miejskiego uzyskano informacje dotyczące struktury ludności w ponad 500 
europejskich miastach w 2008 r. W większości pokrywają się z informacjami regionalnymi, 

o których mowa powyżej, na tyle na ile miasta, które zgłosiły stosunkowo wysoki odsetek osób 
w wieku 65 lat i starszych, znajdowały się głównie w Niemczech (szczególnie osób w wieku 65-
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74 lat) i we Włoszech (szczególnie osób w wieku 75 lat i starszych). Badanie to potwierdziło 

również, że kobiety częściej przeżywają mężczyzn, a wyższy odsetek kobiet niż mężczyzn 
w wieku 75 lat i starszych odnotowano w Tallinie i Tartu (w Estonii), Funchal (na Maderze, 

Portugalia), w Poniewieżu oraz w Kownie (na Litwie). 

Tabela 1.4: Ranking 20 regionów charakteryzujących się najwyższym odsetkiem osób 

starszych, 1 stycznia 2009 r. (1) (% całkowitej liczby ludności) 

Ludność w wieku 65-79 lat Ludność w wieku 80+ 

Ranking NUTS Nazwa regionu  Ranking NUTS Nazwa regionu  

1 DED1 Chemnitz 19.0 1 ITC3 Liguria 8.1 

2 ITC3 Liguria 18.7 2 FR63 Limousin 7.8 

3 DEE0 Saksonia-Anhalt 18.5 3 ES41 Kastylia i León 7.5 

4 DED2 Drezno 18.3 4 ITE2 Umbria 7.2 

5 DE41 Brandenburg - Nordost 17.7 5 ITE1 Toskania 7.1 

6 DE42 Brandenburg - Sudwest 17.6 6 ITE3 Marche 6.9 

7 DED3 Lipsk 17.6 7 ITD4 Friuli-Wenecja Julijska 6.9 

8 DEG0 Turyngia 17.6 8 ITD5 Emilia-Romania 6.9 

9 DE80 Meklemburgia-Pomorze 
Przednie 

17.5 9 ES12 Księstwo Asturii 6.9 

10 PT18 Alentejo 16.7 10 ITF2 Molise 6.7 

11 GR25 Peloponez 16.6 11 UKK2 Dorset i Somerset 6.7 

12 DEC0 Saara 16.6 12 FR53 Poitou-Charentes 6.6 

13 GR21 Ipeiros 16.5 13 FR72 Owernia 6.5 

14 ITC1 Piemont 16.5 14 ES11 Galicja 6.5 

15 BG31 Severozapaden 16.3 15 FR26 Bourgogne 6.5 

16 ITD4 Friuli-Wenecja Julijska 16.3 16 ITF1 Abruzja 6.4 

17 GR14 Tesalia 16.2 17 ES24 Aragon 6.4 

18 GR24 Sterea Ellada 16.2 18 DED1 Chemnitz 6.3 

19 DEF0 Schleswig-Holstein 16.2 19 PT18 Alentejo 6.3 

20 ITE1 Toskania 16.2 20 ITC1 Piemont 6.2 

(1) Dane za 2008 r. zamiast za 2009 r. w odniesieniu do regionów w Belgii, Wielkiej Brytanii oraz 
Turcji.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_r_d2jan) 

1.2 Szersze trendy społeczne oddziałujące na starzenie się społeczeństwa 
Zmiany w wielkości populacji można przypisać dwóm czynnikom: przyrostowi naturalnemu 
(różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów) oraz migracji netto (różnica pomiędzy liczbą 
osób, które napłynęły do danego kraju a liczbą emigrantów). Silny wzrost liczby ludności 

w krajach UE-27 w latach 60. XX wieku spowodowany był przyrostem naturalnym, ponieważ 
liczba urodzeń znacznie przekraczała liczbę zgonów. Stosunkowo wysoki współczynnik 
dzietności obserwowany w latach powojennych powoli jednak spadał, podczas gdy średnie 

trwanie życia ulegało wydłużeniu. Pod koniec lat 90. XX wieku praktycznie nie występował 
przyrost naturalny, ponieważ liczba urodzeń i zgonów była prawie wyrównana. Od połowy 

pierwszej dekady XXI wieku wyglądało na to, że w kilku państwach członkowskich UE 
współczynniki dzietności znowu zaczyna wzrastać, tym samym powodując wzrost przyrostu 
naturalnego w krajach UE-27. 

Polityka imigracyjna może odgrywać istotną rolę w wypełnianiu braków na rynku pracy, chociaż 
integracja imigrantów może stanowić zagrożenie dla spójności społecznej. Dane dotyczące 

migracji netto zazwyczaj podlegają większym wahaniom w skali rocznej niż przyrost naturalny. 
W okresie od 1960 r. do połowy lat 80. XX wieku migracja netto miała ograniczony wpływ na 

całkowitą zmianę liczby ludności. Od tamtej pory obserwowano wzrost migracji netto, 
osiągającej najwyższy poziom w latach 2003-2007, kiedy to migracja przyczyniła się do wzrostu 
liczby ludności krajów UE-27 o niemal dwa miliony osób rocznie. W ostatnich latach nastąpił 
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spadek migracji netto, a w 2009 r. migranci powiększyli liczbę ludności krajów UE-27 o kolejne 

875 500. 

Rysunek 1.4: Równowaga demograficzna, UE-27 (1) (w milionach) 

 

(1) Przerwa w serii, 1998 r. 

(2) Dane wstępne, 2008 r. i 2009 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_r_mlifexp) 

Dodatkowe informacje dotyczące wskaźników dzietności w latach 1961-2010 przedstawiono na 

rys. 1.5. W 1961 r. w krajach UE-27 urodziło się 7,5 miliona dzieci, czyli 2,2 miliona więcej niż 
pod koniec badanego okresu. W 2002 r. liczba urodzeń żywych w krajach UE-27 na krótko 
spadła poniżej 5 milionów, a do 2010 r. wróciła do poziomu 5,4 milionów. Takie zmiany 

demograficzne stają się widoczne po latach tak, jak w przypadku starzejącego się stosunkowo 
dużego wyżu demograficznego, który prowadzi do powstania szerokiej u góry piramidy ludności 

(zob. rys. 1.7). 

Współczynnik urodzeń ma ścisły związek z liczbą urodzeń żywych. Odzwierciedla jednak także 

inne zmiany demograficzne, ponieważ współczynnik ten określa liczbę urodzeń żywych 
przypadającą na 1 000 mieszkańców. Współczynnik urodzeń w krajach UE-27 osiągnął 
najwyższy poziom na początku lat 60. XX wieku, a następnie gwałtownie spadał. Najwyższy 

spadek odnotowano w latach 60. i 70. XX wieku. Chociaż w latach 80. i 90. XX wieku sytuacja nie 
uległa poprawie, to spadek liczby urodzeń nie był już aż tak wysoki. Najniższy współczynnik 

urodzeń odnotowano w 2003 r. (10,3 urodzeń na 1 000 mieszkańców), po czym w 2010 r. 
nastąpiła nieznaczna poprawa (10,7 urodzeń na 1 000 mieszkańców). W 2010 r. najwyższe 
współczynniki urodzeń wśród państw członkowskich UE odnotowano w Irlandii, Wielkiej 

Brytanii i we Francji. 

Wśród państw członkowskich UE Francja i Wielka Brytania odnotowały najwyższą liczbę 

urodzeń żywych w 2010 r. - niewiele ponad 15 % całkowitej liczby narodzin w krajach UE-27, 
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w obu krajach przekroczono liczbę 800 000 nowych urodzeń w roku. Dla porównania 

w Niemczech w 2010 r. odnotowano ok. 678 000 urodzeń żywych, co wynosi 12,7 % całkowitej 
liczby urodzeń w krajach UE-27, przy czym odsetek ludności niemieckiej w całkowitej liczbie 

mieszkańców UE-27 wynosił w 2010 r. 16,3 %. 

Podczas gdy całkowita liczba urodzeń żywych w każdym kraju jest przynajmniej częściowo 

powiązana z liczbą kobiet w wieku rozrodczym, mają na nią również wpływ kwestie związane ze 
zdolnością oraz gotowością ludności do wychowywania dzieci. Całkowity współczynnik 
dzietności pozwala ocenić przeciętną liczbę dzieci urodzonych przez kobietę w trakcie całego jej 

życia, jeżeli przeżyje wiek rozrodczy zgodnie ze współczynnikiem dzietności w zależności od 
wieku w danym roku. W 2008 r. współczynnik dzietności w UE-27 osiągnął poziom 1,6 – jeden 

z najniższych na świecie. Panuje powszechna zgoda co do tego, że dla utrzymania wielkości 
populacji w krajach rozwiniętych konieczne jest osiągnięcie wskaźnika zastępowalności pokoleń 
na poziomie 2,1. Jedną z przyczyn stosunkowo niskiego współczynnika dzietności w UE jest 

coraz częstsze przekładanie narodzin dziecka na późniejsze lata życia. W 2008 r. średni wiek 
kobiet rodzących dzieci w krajach UE-27 wynosił 29,7 lat. Takie zjawisko może mieć szereg 
przyczyn demograficznych, społeczno-ekonomicznych oraz instytucjonalnych, np. zmniejszająca 

się liczba zawieranych związków małżeńskich, większa liczba rozwodów, rosnący współczynnik 
aktywności zawodowej kobiet, niepewność związana z sytuacją gospodarczą oraz 

bezpieczeństwem zatrudnienia (8) czy też decyzja młodych ludzi o zamieszkaniu w domu 
rodziców do czasu uzyskania zdolności finansowej pozwalającej na wyprowadzenie się 
i założenie własnego gospodarstwa domowego. 

 

Rysunek 1.5: Wskaźniki dotyczące dzietności, UE-27 (1) 

 

(1) Przerwa w serii, 1998 r. 

(2) Dane wstępne, 2010 r. 

(3) Dane wstępne, 2008-2010 

                                                           
8 „Economic Recession and Fertility in the Developed World”, dostępny na stronie: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docid=4547&langid=en. 
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Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_gind) 

Ze względu na zmniejszenie liczby urodzeń oraz jednoczesny wzrost długowieczności zwiększył 

się odsetek osób starszych w całkowitej liczbie ludności. Ludność UE rzeczywiście żyje dłużej niż 
kiedykolwiek w przeszłości, gdyż w 2008 r. średnie trwanie życia w krajach UE-27 (od 
urodzenia) wzrosło do 79,4 lat. Wśród państw członkowskich UE najdłuższe średnie trwanie 

życia zanotowano we Włoszech (81,9 lat w 2008 r.) oraz w Hiszpanii (81,8 lat w 2009 r.). Z kolei 
w Bułgarii, Rumunii, na Łotwie i na Litwie zanotowano najkrótsze wartości średniego trwania 
życia (od 72 do 73 lat w 2009 r.). W państwach członkowskich w których dostępne są dane 

z pełnego szeregu czasowego od 1960 r. do 2009 r. średnie trwanie życia (od urodzenia) 
wydłużyło się aż o 15,6 lat (Portugalia), 11,1 lat (zjednoczone Niemcy) oraz o 10,4 lata (Belgia). 

Porównano również średnie trwanie życia osób w wieku 65 lat. W 2008 r. przewidywano, że 
przeciętna kobieta w wieku 65 lat w krajach UE-27 może przeżyć kolejne 20,7 lat, czyli ok. 3,5 

roku dłużej niż przeciętny mężczyzna. 

Rysunek 1.6: Całkowity współczynnik dzietności, 2009 r. (liczba urodzeń żywych 

przypadających na kobietę) 

 

(1) 2008. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_find) 

Starość jest często kojarzona z chorobami i ułomnością – chociaż tak wcale nie musi być. 
W rzeczywistości starsi członkowie społeczeństwa, którzy utrzymują swoją aktywność mogą 
wnieść istotny wkład w rozwój społeczeństwa, na przykład wydłużając swoją obecność na rynku 

pracy lub uczestnicząc w życiu rodzinnym i społecznym. Zmiany w polityce dotyczącej tej 
dziedziny mogą koncentrować się na zachęcaniu osób starszych do pozostania w zdrowiu oraz 
utrzymania własnej niezależności tak długo, jak to tylko możliwe. 

Miarodajnym kryterium w tej kwestii jest wskaźnik lat zdrowego życia oparty na koncepcji 

średniej długości życia bez niepełnosprawności (ang. disability-free life expectancy). W 2008 r. 
przeciętna kobieta w wieku 65 lat w krajach UE-27 mogła przeżyć kolejne 8,4 lat bez 
niepełnosprawności, czyli 40,5 % pozostałych lat życia. Całkowita liczba lat zdrowego życia 
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pozostała dla mężczyzn w wieku 65 lat była nieznacznie niższa niż w przypadku kobiet (o 0,2 

roku). Wynosiła ona jednak niemal połowę (47,8 %) pozostałych lat życia mężczyzny. 

Mapa 1.3: Średnie trwanie życia w momencie narodzin, 2008 r. (w latach) 

 

(1) Dane za 2007 r. zamiast za 2008 r. w odniesieniu do regionów w Belgii, Wielkiej Brytanii 

i Norwegii, a także Ciudad Autónoma de Melilla oraz Guadeloupe. 

Kraje, w których odsetek osób starszych żyjących bez niepełnosprawności jest wyższy, 

charakteryzują się bardziej aktywną, zdrową i zaangażowaną społecznością osób starszych 
w mniejszym stopniu korzystających z usług placówek medycznych i opiekuńczych. Pod tym 
względem wśród państw członkowskich wyróżnia się Szwecja. W 2009 r. przeciętny mężczyzna 

w wieku 65 lat żyjący w Szwecji miał przed sobą kolejne 13,6 lat życia bez niepełnosprawności, a 
kobieta – rok więcej, tzn. 14,6 lat. Wskaźnik ten był równy niemal trzem czwartym (74,8 %) 

pozostałych lat życia mężczyzny mieszkającego w Szwecji oraz 69,1 % pozostałych lat życia 
kobiety mieszkającej w Szwecji. Były to dotychczas najwyższe odsetki odnotowane w państwach 
członkowskich UE, przy czym pozostałe stosunkowo wysokie wskaźniki zarejestrowano 

w pozostałych krajach nordyckich. 
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Tabela 1.5: Średnie trwanie życia oraz zdrowe lata życia osób starszych, 2009 r. 

Średnie trwanie 
życia osoby w wieku 

65 lat (w latach) 

Lata życia w zdrowiu 
osoby w wieku 65 lat 

(w latach) 

Lata życia w zdrowiu osoby w wieku 65 
jako odsetek średniego trwania życia 

osoby w wieku 65 lat 
(%) 

 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 
UE-27 (1) 17,2 20,7 8,2 8,4 47,8 40,5 
BE 17,5 21,1 10,5 10,1 60,2 48,0 
BG 13,8 17,0 8,4 9,1 61,1 53,8 
CZ 15,2 18,8 8,0 8,4 52,9 44,5 
DK 16,8 19,5 11,2 12,0 66,9 61,5 
DE 17,6 20,8 6,4 6,5 36,4 31,0 
EE 14,0 19,2 5,5 5,3 39,0 27,7 
IE 17,2 20,6 10,2 10,5 59,1 50,8 
EL 18,1 20,2 7,2 6,6 40,0 32,6 
ES 18,3 22,5 9,2 8,4 50,1 37,1 
FR 18,7 23,2 8,8 9,2 47,0 39,6 
IT (1) 18,2 22,0 7,3 6,8 40,4 30,9 
CY 18,1 20,9 9,9 8,5 54,9 40,6 
LV 13,4 18,2 4,7 5,7 35,2 31,2 
LT 13,4 18,4 5,9 6,7 44,0 36,4 
LU 17,6 21,4 10,8 11,4 61,5 53,2 
HU 14,0 18,2 5,7 5,6 40,7 30,6 
MT 16,8 20,6 11,0 11,2 65,7 54,4 
NL 17,6 21,0 9,4 10,3 53,3 49,2 
AT 17,7 21,2 8,1 8,0 46,0 37,9 
PL 14,8 19,2 6,8 7,4 46,1 38,8 
PT 17,1 20,5 6,6 5,4 38,4 26,6 
RO 14,0 17,2 7,2 7,0 51,4 40,6 
SI 16,4 20,5 9,3 9,9 56,6 48,3 
SK 14,1 18,0 3,4 2,8 24,3 15,7 
FI 17,3 21,5 8,1 8,9 46,9 41,4 
SE 18,2 21,2 13,6 14,6 74,8 69,1 
UK (1) 17,7 20,3 10,7 11,8 60,5 57,9 
IS 18,6 21,0 12,7 13,6 68,3 64,6 
NO 18,0 21,1 13,5 14,0 75,2 66,3 

(1) Dane za 2008 r. zamiast za 2009 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_hlye) 

W perspektywie krótkoterminowej migracja może odgrywać istotną rolę, przyczyniając się do 

złagodzenia nierównowagi demograficznej, np. poprzez redukcję braków na rynku pracy. Uznaje 
się jednak powszechnie, że nie można zmienić starzejącego się profilu demograficznego UE 

jedynie poprzez wprowadzenie migrantów, którzy wyrównają przyszłą nierównowagę 
pomiędzy osobami w wieku produkcyjnym a osobami starszymi. Przecież migranci wkrótce 
również się zestarzeją i będą zależni od reszty społeczeństwa. Nie wydaje się prawdopodobne, 

aby starzenie się społeczeństwa można było odwrócić bez podniesienia współczynnika 
dzietności powyżej wskaźnika zastępowalności na poziomie 2,1. 

W 2010 r. obcokrajowcy stanowili 6,5 % ludności państw członkowskich UE-27. Stosunkowo 
niski odsetek cudzoziemców (poniżej 1 %) w całkowitej liczbie ludności odnotowano w Polsce 

(2010 r.), Bułgarii i Rumunii (2009 r.), a najwyższy w 2010 r. w Luksemburgu – 43,0 %. Warto 
zauważyć, że najwyższy odsetek cudzoziemców występuje zazwyczaj wśród osób w wieku 
produkcyjnym, a wielu z nich wraca do swojego kraju pochodzenia pod koniec życia 

zawodowego. Taki model zaobserwowano szczególnie w Luksemburgu, Hiszpanii, Grecji, na 
Cyprze, w Austrii, Irlandii oraz we Włoszech. W związku z tym w przypadku większości państw 
członkowskich mediana wieku cudzoziemców jest zazwyczaj niższa niż mediana wieku 

obywateli danego kraju. 
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Rysunek 1.7: Struktura wieku ludności według obywatelstwa oraz kraju urodzenia, UE-27, 

2010 r. 

 

Źródło: Eurostat (kody danych online: migr_pop2ctz oraz migr_pop4ctb) 

Rysunek 1.8: Struktura wieku obywateli kraju, cudzoziemców z krajów UE oraz cudzoziemców 
spoza UE, 2010 r. (%) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: migr_pop1ctz) 

Rysunek 1.9: Mediana wieku ludności według obywatelstwa, 2010 r. (1) (w latach) 

 

(1) UE-27 – dane szacunkowe; Belgia i Wielka Brytania – dane wstępne; Bułgaria i Rumunia – 
brak danych.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: migr_pop2ctz) 
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Tabela 1.6: Liczba ludności pod względem wieku oraz obywatelstwa, 2010 r. (1) 

Całkowita liczba ludności Ludność w wieku 65+ 
 Obywatele 

krajowi 
Cudzoziemcy 

Obywatele 
krajowi 

Cudzoziemcy 

UE-27 93,5 6,5 97,3 2,7 
BE 90,2 9,7 93,8 6,1 
BG (2) 99,7 0,3 99,9 0,1 
CZ 96,0 4,0 99,2 0,8 
DK 94,0 6,0 98,0 2,0 
DE 91,3 8,7 96,1 3,9 
EE 84,1 15,9 79,1 20,9 
IE 90,1 8,6 96,7 2,3 
EL 91,6 8,4 99,5 0,5 
ES 87,7 12,3 96,2 3,8 
FR 94,2 5,8 95,7 4,3 
IT 93,0 7,0 99,2 0,8 
CY 83,8 15,9 91,3 8,6 
LV 82,6 17,4 72,8 27,2 
LT 98,9 1,1 99,1 0,9 
LU 56,9 43,0 79,4 20,5 
HU 98,0 2,0 98,8 1,2 
MT 96,0 4,0 96,5 3,5 
NL 95,6 3,9 98,4 1,5 
AT 89,4 10,5 96,6 3,4 
PL 99,9 0,1 99,9 0,1 
PT 95,7 4,3 99,1 0,9 
RO (2) 99,9 0,1 100,0 0,0 
SI 96,0 4,0 99,0 1,0 
SK 98,8 1,2 99,5 0,5 
FI 97,1 2,9 99,2 0,8 
SE 93,5 6,3 97,2 2,8 
UK 92,9 7,0 96,9 3,0 
IS 93,2 6,8 99,0 1,0 
NO 93,2 6,8 98,2 1,8 
CH 78,0 22,0 89,9 10,1 
TR (3) 99,8 0,2 99,9 0,1 

(1) Łączna liczba obywateli krajowych i cudzoziemców jest czasami mniejsza niż 100 %, 

ponieważ obywatelstwo niektórych osób nie jest znane. 

(2) Dane za 2009 r. zamiast za 2010 r. 

(3) Dane za 2009 r. zamiast za 2010 r. dla osób w wieku 65+. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: migr_pop1ctz) 

1.3 Przyszłe tendencje w zakresie starzenia się społeczeństwa 
Informacje przedstawione w niniejszej sekcji pochodzą w głównej mierze z najnowszych 
prognoz demograficznych Eurostat (Europop2010). Prognozy demograficzne to potencjalne 
scenariusze wydarzeń, przedstawiające informacje dotyczące prawdopodobnej liczby i struktury 

ludności w przyszłości. Scenariusz konwergencji Europop2010 stanowi jeden z kilku możliwych 
scenariuszy zmian demograficznych przygotowany na podstawie danych z 1 stycznia 2010 r. 

oraz założeń opracowanych zgodnie z ramami koncepcyjnymi, według których różnice 
kulturowe i społeczno-ekonomiczne pomiędzy państwami członkowskimi będą stopniowo 
zanikać w dłuższym okresie czasu. Należy zauważyć, że przedstawione dane opracowano na 

podstawie założenia utrzymania dotychczasowej polityki, w związku z czym mogą zostać 
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wykorzystane do analizy możliwych konsekwencji zmian demograficznych w przypadku braku 

wprowadzenia zmian w polityce. 

Zgodnie z prognozami demograficznymi Eurostat do 2060 r. na jedną osobę w wieku 65 lat lub 
starszą w krajach UE-27 będzie przypadało mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym (od 15 
do 64 roku życia), podczas gdy obecnie na jedną osobę starszą przypadają cztery w wieku 

produkcyjnym. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wpływ na takie wskaźniki obciążenia 
demograficznego może mieć również niepełne zatrudnienie lub bezrobocie (które mogą 
dodatkowo zmniejszyć liczbę osób faktycznie zatrudnionych i utrzymujących resztę 

społeczeństwa). Najbardziej dynamicznych zmian w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 
oczekuje się w latach 2015-2035, kiedy to na emeryturę przejdzie znaczna część wyżu 

demograficznego. 

Prognozy demograficzne przewidują niewielką zmianę w całkowitej liczbie mieszkańców UE-27 

w latach 2010-2060. Społeczeństwo ma się jednak starzeć przy wyraźnej zmianie w profilu 
wiekowym ludności ze względu na fakt, że osoby starsze będą stanowić coraz większy odsetek 
w całkowitej liczbie mieszkańców. Przewidywane zmiany mają charakter bezprecedensowy, 

ponieważ w historii nie odnotowano przypadków struktury wiekowej ludności w kształcie 
odwróconej piramidy, w której to najstarsze grupy wieku są liczniejsze od najmłodszych. 

Rysunek 1.10: Prognozowana struktura ludności w podziale na grupy wiekowe, UE-27, 
1 stycznia (1) (% całkowitej liczby ludności) 

 

(1) Dane szacunkowe, 2010 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: proj_10c2150p) 

Jedną z możliwości łagodzenia procesu starzenia się społeczeństw w UE jest imigracja. Jednak 

ponieważ imigranci są starsi od nowonarodzonych dzieci, proces starzenia podlega mniejszemu 
złagodzeniu w wyniku zmian w poziomie migracji netto niż w przypadku wzrostu 
współczynnika dzietności. 
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Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (World population prospects, the 2010 revision) do 

2060 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do ok. 9 600 milionów. W niektórych krajach, np. 
w Chinach, Japonii i Rosji, przewiduje się spadek liczby ludności w latach 2010-2060. Z drugiej 

strony jedynym kontynentem, na którym przewiduje się średni wzrost liczby ludności na 
poziomie przynajmniej 1 % rocznie jest Afryka. 

Rysunek 1.11: Przewidywana różnica pomiędzy liczbą kobiet a liczbą mężczyzn w podziale na 
grupy wiekowe, UE-27, 1 stycznia (1) (liczba kobiet – liczba mężczyzn, w mln) 

 

(1) Dane szacunkowe, 2010 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: proj_10c2150p) 

Rysunek 1.12: Wskaźnik zależności od osób starszych, UE-27 (1) (%) 

 

(1) Ludność w wieku 65+ w stosunku do ludności w wieku od 15 do 64 lat; prognozy, 2015-
2060. Źródło: Eurostat (kody danych online: demo_pjanind oraz proj_10c2150p) 

O ile modele dotyczące ogólnej liczby ludności będą się zmieniać w ciągu najbliższych 
pięćdziesięciu lat, to sam proces starzenia się ludności na świecie jest bardziej pewnym 

zjawiskiem. Prognozuje się wzrost mediany wieku z 29,2 lat w 2010 r. do 39,1 lat w 2060 r. Taki 
wzrost długowieczności będzie powtarzać się na wszystkich kontynentach. Spodziewany jest 
również znacznie szybszy (niż w przypadku rozwiniętych gospodarek światowych) proces 
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starzenia się społeczeństwa w krajach o niskich i średnich dochodach. Najszybszy wzrost 

mediany wieku w latach 2010-2060 prawdopodobnie nastąpi w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach oraz w Azji. 

Tabela 1.7: Prognozowany wskaźnik zależności od osób starszych, UE-27, 1 stycznia (1) (%) 

 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
UE-27 25,9 31,4 38,3 45,5 50,2 52,6 
BE 26,0 30,3 36, 7 40,9 42,5 43, 8 
BG 25,4 32,5 38,7 46, 0 56,1 60,3 
CZ 21,6 30,4 34,3 40,1 50,1 55,0 
DK 24,9 31,4 37,0 41,9 41,8 43,5 
DE 31,3 35,8 47,2 56,4 58,1 59,9 
EE 25,2 30,1 35,8 40,5 48,3 55,5 
IE 16,8 22,8 27,6 33,1 39,7 36,6 
EL 28,4 32,6 37,7 47,8 57,4 56,7 
ES 24,7 28, 9 35,5 46,7 56,9 56,4 
FR 25,7 32, 7 39,1 44,4 45,5 46,6 
IT 30,8 34, 8 41,1 51,7 56,3 56,7 
CY 18,6 24,9 30,8 33,3 39,8 47,6 
LV 25,2 28, 8 36,2 43,3 54,2 68,0 
LT 23,3 26, 6 35,2 41,8 473 56, 6 
LU 20,4 23,1 30, 0 37,1 41,9 45,0 
HU 24,2 30, 0 33,6 39,5 50,2 57,8 
MT 21, 3 31,7 39,2 40,2 46,5 55,6 
NL 22,8 30,8 40,2 473 46,5 47,5 
AT 26,1 29,8 38,8 46, 8 48, 6 50,7 
PL 190 26, 9 35,2 39,9 53, 0 64,6 
PT 26,7 31,3 37,9 467 55,6 572 
RO 21, 4 25,7 30,2 40,7 53,8 64, 8 
SI 23,8 30,4 38,8 46,1 55,0 57,6 
SK 16,9 23,6 31,4 38,0 51,4 61,8 
FI 25,6 36,2 42,7 43,5 44,9 47,4 
SE 27,7 33,5 37,2 40,4 41,7 46,2 
UK 24,9 296 34,8 38,9 39,4 42,1 
IS 17,9 25,1 32,2 34,4 33,5 33,5 
LI 19,3 297 43,6 54,4 54,1 52,9 
NO 22,5 27,4 33,0 38,5 40,3 43, 0 
CH 247 29,5 38,0 45,7 50,5 54,4 
(1) Ludność w wieku 65+ w stosunku do ludności w wieku od 15 do 64 lat.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: proj_10c2150p) 
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Rysunek 1.13: Prognozowana mediana wieku ludności (w latach) 

 

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych, 
World population prospects: the 2010 revision („Pespektywy demograficzne na świecie: Przegląd 

z 2010 r.”). 

Tabela 1.8: Prognozowane tendencje demograficzne oraz odsetek osób starszych 

 Średni 
wzrost w 
latach 

Prognozowany odsetek osób starszych 
(% całkowitej liczby ludności) 

 

Całkowita 
liczba 
ludności w 
2010 r. 2010-

2060 
W wieku 50-
64 lat 

W wieku 65-
79 lat 

W wieku 
80+ 

 (1 000) (% 
rocznie) 

2010 2060 2010 2060 2010 2060 

Świat 6 895 889 0,7 13,0 17,0 6,1 13,2 1,5 5,1 
Afryka 1 022 234 1,8 7,6 12,6 3,1 6,7 0,4 1,4 
Azja 4 164 252 0,4 12,9 190 5,6 15,5 1,1 5,6 
Europa 738 199 -0,1 19,4 16,9 12,0 173 4,2 10,3 
Ameryka Łacińska i 
Karaiby 

590 082 0,5 11,9 190 5,4 15,3 1,4 7,1 

Ameryka Północna 344529 0,6 18,9 16,6 9,3 14,3 3,8 8,0 
Oceania 36 593 0,9 15,5 16,2 7,8 129 2,8 6, 9 
         
UE-27 501 102 0,1 19,1 17,5 12,7 17,5 4,7 12,0 
Brazylia 194 946 0,2 12,9 20,3 5,5 173 1,5 8, 8 
Chiny 1 341 335 -0,2 16,2 198 6,8 207 1,4 8, 8 
Indie 1 224 614 0,7 11,0 193 4,3 13,1 0,7 3, 6 
Indonezja 239 871 0,4 11,1 19,7 4,8 16,0 0,7 6,4 
Japonia 126 536 -0,4 20,6 16,5 16,4 177 6,3 17,4 
Rosja 142 958 -0,3 20,0 16,6 9,9 17,8 2,9 6, 9 
Stany Zjednoczone 310 384 0, 6 18,8 16,6 9,3 14,1 3,8 7,8 

Źródło: Eurostat (kod danych online: proj_10c2150p) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych, World population prospects: the 2010 revision 

(„Pespektywy demograficzne na świecie: Przegląd z 2010 r.”). 
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2. Ludzie starsi a rynek pracy 
Próba zachęcenia pokolenia wyżu demograficznego do pozostania na rynku pracy zamiast 

wczesnego przechodzenia na emeryturę, jak to czyniły pokolenia poprzednie, może stanowić dla 
rządów duże wyzwanie. Istnieje ryzyko, że spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym 

spowolni wzrost gospodarczy z powodu niedoborów siły roboczej oraz wykwalifikowanych 
pracowników. UE w odpowiedzi na ten problem czyniła próby promocji zwiększenia 
uczestnictwa w rynku pracy oraz uczestnictwa w życiu społecznym przez całe życie (państwa 

członkowskie jednak same wyznaczają najbardziej odpowiednie strategie osiągnięcia tych 
celów). Koncepcja aktywnego starzenia się wymaga przyjęcia do wiadomości, że jeżeli ludzie 
mają pracować dłużej, muszą oni pozostawać w dobrej kondycji fizycznej i umysłowej i mieć 

dostęp do bardziej elastycznych form zatrudnienia, zdrowych miejsc pracy, uczenia się przez 
całe życie oraz systemów emerytalnych. W świetle faktu, iż współczynniki dzietności są 

najniższe w historii, podnoszono argumenty, że odnowa demograficzna wymaga działań 
mających na celu wspieranie życia rodzinnego i zachęcanie do utrzymywania lepszej równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym. Zachęty takie jak urlop rodzicielski, zapewnienie 

opieki nad dziećmi oraz zmniejszenie podatków dla drugich żywicieli rodzin mogą przyczynić 
się do zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy – zwłaszcza wśród kobiet. 

Znaczny postęp dokonał się w dziedzinie zwiększenia stopnia uczestnictwa w rynku pracy – 
szczególnie wśród pracowników starszych i kobiet – jednak perspektywa wydłużania się 

średniego okresu trwania kariery zawodowej oraz szybki postęp w nowoczesnym, opartym na 
informacji społeczeństwie oznaczają, że ważnym narzędziem pozwalającym uniknąć 
przestarzałych umiejętności zawodowych oraz pośrednio zapobiegającym przedwczesnemu 

przechodzeniu na emeryturę powinno stać się przekwalifikowanie. UE wspiera różnorodne 
inicjatywy w tej dziedzinie, takie jak promocja strategii uczenia się przez całe życie. 
W komunikacie zatytułowanym „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie 

wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie” 
(9) Komisja Europejska przedstawia ocenę wymogów dotyczących umiejętności w Europie aż do 

2020 r. przy uwzględnieniu skutków zmian technologicznych i starzenia się populacji. 

2.1 Osoby zatrudnione 
W skład siły roboczej UE-27 wchodziło w 2010 r. 58,1 mln osób w wieku od 50 do 64 lat oraz 4.1 

mln osób w wieku 65 lat i starszych. Osoby w wieku 50-64 lat stanowiły w 2010 r. nieco mniej 
niż jedną czwartą (24,7%) populacji aktywnej zawodowo (osób zatrudnionych i bezrobotnych) 
w UE-27. Z drugiej strony 37,2 mln osób w wieku 50-64 lat w UE-27 było w 2010 r. 

nieaktywnych zawodowo – grupę tę stanowiły osoby, które przeszły na (wcześniejszą) 
emeryturę, ludzie, którzy nie szukali pracy oraz tacy, którzy nigdy nie pracowali; ponadto 

nieaktywnych było 81,2 mln osób w wieku 65 lat lub starszych. 

                                                           
9 KOM(2008) 868, dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:PL:PDF. 
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Tabela 2.1: Główne wskaźniki siły roboczej dotyczące osób w wieku 50-64 lat 

 Osoby aktywne zawodowo 
 Zatrudnieni (tys.) Bezrobotni (tys.) Odsetek całkowitej 

liczby osób 
aktywnych 

zawodowo w wieku 
15-64 lat (%) 

Osoby nieaktywne 
zawodowo (tys.) 

 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
UE-27 40 988 54 080 3 100 4 017 20,1 24,7 39 483 37 240 
BE 671 1 076 32 61 16,0 23,4 1 011 976 
BG 584 738 91 75 19,9 24,2 831 592 
CZ 1 034 1 273 67 89 21,7 26,2 784 816 
DK 646 707 25 45 23,8 26,1 318 319 
DE 7 931 10 640 975 813 22,8 27,9 7 417 4 594 
EE 132 154 16 28 23,1 27,3 96 70 
IE 291 410 10 41 17,6 21,6 248 271 
EL 875 1 083 39 86 20,2 23,7 926 941 
ES 2 872 4 202 288 708 17,8 21,4 3 214 3 159 
FR 4 571 6 494 374 444 19,3 24,6 4 436 5 120 
IT 4 052 5 525 194 230 18,3 23,4 6 318 5 667 
CY 61 91 2 4 21,0 24,0 42 47 
LV 200 236 27 47 21,1 25,0 202 133 
LT 292 339 42 59 20,2 24,7 231 188 
LU 30 47 : 1 16,3 21,0 40 39 
HU 678 963 27 88 17,4 24,9 1 032 1 008 
MT 28 37 : 2 18,8 22,1 41 53 
NL (1) 1 424 2 106 30 82 18,1 25,4 1 286 1 143 
AT 611 882 42 27 17,1 21,6 731 638 
PL 2 572 3 730 275 307 16,8 23,2 3 090 3 908 
PT 1 019 1 167 37 110 21,5 24,3 680 716 
RO 2 098 2 042 52 96 20,3 22,4 1 438 1 913 
SI 128 212 10 11 14,7 21,9 200 197 
SK 318 563 48 71 14,3 23,5 419 419 
FI 572 752 50 53 23,5 30,5 359 363 
SE 1 186 1 341 67 73 29,2 29,1 393 364 
UK 6 112 7 270 279 367 22,5 25,0 3 699 3 588 
IS 33 45 : 2 21,8 27,4 4 8 
NO 533 673 6 11 23,3 27,1 192 225 
CH (1) 884 1 118 19 39 23,3 26,5 342 337 
HR : 494 : 38 : 31,4 : 511 
MK : 156 : 55 : 22,7 : 156 

TR : 3 144 : 207 : 13,6 : 5 799 

(1) Przerwa w serii, 2010 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_pganws) 
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Rysunek 2.1: Osoby zatrudnione w podziale na grupy wiekowe, UE-27 (2000=100) 

 

(1) Na podstawie informacji na dzień 1 stycznia każdego roku. 

Źródło: Eurostat (kody danych online: lfsa_pganws oraz demo_pjan) 

Rysunek 2.2: Wskaźniki zatrudnienia w podziale na płeć i wiek, UE-27 (%) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_ergan) 

Z danych przedstawionych na rys. 2.1 wynika widoczny wzrost liczby starszych członków siły 
roboczej UE-27 (ludzi w wieku 50-64 lat), którzy w latach 2000-2010 byli zatrudnieni. Wzrost 
ten jest spowodowany przede wszystkim zmianami struktury demograficznej populacji 



 41 

związanymi ze zbliżaniem się kohorty wyżu demograficznego do wieku emerytalnego. Zmiany 

wskaźników zatrudnienia (rys. 2.2) sugerują, że mogą tu działać inne czynniki, takie jak 
odwrócenie tendencji do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę – w szczególności wśród 

kobiet. Niemniej jednak ponad połowa (50,6%) wszystkich mieszkanek UE-27 w wieku 50-64 lat 
w 2010 r. nie była zatrudniona. Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował spadek liczby 
wszystkich zatrudnionych (w wieku od 15 do 64 lat) w UE-27 o 2,5% licząc od trzeciego 

kwartału 2008 r. do drugiego kwartału 2011 r. W tym samym okresie liczba osób zatrudnionych 
będących w wieku od 50 do 64 lat wzrosła o 5,8%, podczas gdy liczba osób zatrudnionych 
w wieku 65 lat i starszych wzrosła o 4,1%, przy czym wskaźnik wzrostu był wyższy dla 

starszych kobiet niż starszych mężczyzn. 

Najwięcej ludzi w wieku od 50 do 64 lat, w liczbach bezwzględnych, pracowało w produkcji, 
budownictwie, dystrybucji, administracji publicznej, edukacji, sektorach zdrowia i pracy 
socjalnej – zgodnie z ogólnymi tendencjami obserwowanymi dla całej siły roboczej UE-27 

w wieku od 15 do 64 lat (zob. tabela 2.2). Większa od średniej liczba osób w wieku 50 lat 
i starszych pracowała w dziedzinach: rolnictwa, administracji publicznej, edukacji, sektorach 
zdrowia i pracy socjalnej. Wśród osób w wieku 65 lat i powyżej ponad jedna czwarta (27,1%) 

osób wciąż pracujących zajmowała się rolnictwem (w porównaniu z zaledwie 4,7% populacji 
pracujących w wieku od 15 do 64 lat) – najprawdopodobniej większość tych ludzi pracowała 

w małych, rodzinnych gospodarstwach. 

Tabela 2.2: Zatrudnienie w podziale na płeć, grupy wiekowe i działalność gospodarczą[0], UE-

27, 2010 r. (1) (%) 

15-64 lat 50-64 lat 65 lat i więcej  
Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 5,4 3,9 7,2 5,7 25,5 29,7 
Górnictwo i wydobywanie 0,6 0,1 0,6 0,1 : : 
Produkcja 20,5 10,3 19,9 9,3 9,2 4,4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1,1 0,4 1,4 0,3 : : 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

1,1 0,3 1,3 0,3 : : 

Budownictwo 12,9 1,5 11,4 1,5 6,5 1,6 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i 
motocykli 

13,1 15,3 10,7 12,0 11,9 13,0 

Transport i gospodarka magazynowa 7,3 2,5 8,2 2,5 4,8 1,3 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3,7 5,3 2,4 3,9 2,8 4,6 
Informacja i komunikacja 3,6 2,0 2,4 1,3 1,7 : 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2,7 3,4 2,7 2,8 1,3 : 
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,7 0,9 0,9 1,1 1,9 1,7 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4,7 5,1 4,8 3,8 9,5 5,0 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 3,6 4,1 3,5 3,9 3,7 3,3 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne 

7,2 7,4 8,1 9,1 2,7 2,7 

Edukacja 3,8 11,7 5,3 14,1 4,8 7,0 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4,1 17,7 5,1 20,2 5,1 12,3 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,5 1,7 1,4 1,6 2,7 2,9 
Pozostała działalność usługowa 1,5 3,5 1,7 3,1 3,8 4,3 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 0,2 2,4 0,3 2,9 : 2,9 
Organizacje i zespoły eksterytorialne 0,1 0,1 0,1 0,1 : : 
Brak odpowiedzi 0,6 0,5 0,5 0,5 : : 

(1) Podział na działalność gospodarczą[0] na szczeblu sekcji w klasyfikacji NACE Rev. 2.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_egan22d) 

Z dokumentu „2012 Ageing report – underlying assumptions and projection methodologies” 
(„Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2012 r. – założenia i metodologia 
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prognozowania”) (10) wynika, że w następnym półwieczu wskaźniki zatrudnienia wśród osób 

starszych w UE-27 mogą znacząco wzrosnąć. Największego wzrostu wskaźników zatrudnienia 
wśród osób starszych pomiędzy rokiem 2010 a 2060 oczekuje się w południowej Europie – 

w Hiszpanii, na Malcie, w Słowenii, Grecji i Włoszech, jak również na Węgrzech, w Czechach 
i Francji (rys. 2.3). Te same państwa są najbardziej podatne na potencjalne niedobory siły 
roboczej, które mają być skutkiem wejścia na rynek pracy stosunkowo niewielkiej liczby osób 

młodych, jako że tam właśnie występują największe rozbieżności pomiędzy przewidywanymi 
wskaźnikami zatrudnienia osób starszych a wskaźnikami dla całej ludności w wieku 
produkcyjnym (od 15 do 64 lat). 

Ponieważ w 2010 r. około połowa kobiet i nieco ponad jedna trzecia mężczyzn w wieku od 55 do 

64 lat pozostawała niezatrudniona, wydaje się, że istnieje tu znaczący niewykorzystany 
potencjał dla zwiększenia zatrudnienia wśród starszych pokoleń. Prognozy w „Ageing report” 
wskazują na rosnącą rolę starszych kobiet na rynku pracy UE-27 – przewiduje się wzrost 

wskaźnika zatrudnienia pomiędzy rokiem 2010 a 2060 dla kobiet w wieku od 55 do 64 lat o 20,9 
punktów procentowych, podczas gdy w przypadku mężczyzn wskaźnik ten ma wzrosnąć o 11,5 
punktów procentowych. 

Rysunek 2.3: Prognozy zmian wskaźnika zatrudnienia między rokiem 2010 a 2060 (1) (różnica 

w punktach procentowych między prognozą na 2060 r. a wskaźnikiem na 2010 r.) 

 

(1) Wartość dodatnia oznacza, że prognozowany jest wzrost wskaźnika zatrudnienia. 

Źródło: Komisja Europejska, European Economy nr 2/2009 – Economic and budgetary 

projections for the EU-27 Member States (2008-2060) (Prognozy gospodarcze i budżetowe dla 
państw członkowskich UE-27 (2008-2060)) 

                                                           
10 Dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-
2011-4_en.pdf 
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Niemal jedna piąta (19,9%) siły roboczej UE-27 w wieku od 50 do 64 lat była w 2010 r. 

zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, natomiast wśród osób w wieku 65 lat 
i starszych było to 55,1%. W tabeli 2.3 przedstawiono główne powody zatrudnienia 

w niepełnym wymiarze: dla osób w wieku od 50 do 64 lat najczęściej były to „inne powody”, co 
wskazuje, że przeważającym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie liczby godzin pracy 
w miarę zbliżania się do emerytury były wybory związane ze stylem życia (w kategorii tej 

znalazło się 63,6% osób w wieku 65 lat i starszych, zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin). Około 7,9% osób w wieku od 50 do 64 lat pracowało w niepełnym wymiarze godzin 
z powodu choroby bądź niepełnosprawności – niemal dwa razy więcej niż wynosi średnia dla 

ludności w wieku produkcyjnym (w wieku od 15 do 64 lat). Interesujące jest również, że odsetek 
osób w wieku od 50 do 64 lat pracujących w niepełnym wymiarze godzin z powodu edukacji lub 

szkoleń (0,4%) był niewielki, dużo niższy niż średnia dla ludności w wieku produkcyjnym 
(10,3%) – pomimo tego, że kwalifikacje osób starszych mogą być bardziej przestarzałe. Może to 
jednak być odzwierciedleniem poglądu, że w przypadku osób zbliżających się do końca swojej 

kariery zawodowej to, że do przepracowania pozostała im niewielka liczba lat, oznacza, że 
koszty (czasowe i finansowe) dalszego studiowania czy szkolenia mogą być większe niż 
oczekiwane korzyści. 

Z rys. 2.4 wynika, że samozatrudnienie pozostaje obszarem szczególnym, na którym pracownicy 

starsi mogą znacząco przyczynić się do wzrostu gospodarczego. W UE-27 nieco ponad połowę 
(50,4%) siły roboczej w wieku 65 lat i starszych stanowiły w 2010 r. osoby samozatrudnione; 
należy zauważyć, że definicja samozatrudnienia obejmuje osoby, które pracują same 

(największa część), jak również przedsiębiorców posiadających firmy zatrudniające 
pracowników. Te dane na temat osób samozatrudnionych mogą świadczyć o wielu rzeczach – na 
przykład o tym, że starsi pracownicy chcą mieć większą autonomię w pracy, lub o zmianie 

w stosunkach umownych – starsi pracownicy (zwłaszcza posiadający szczególny know-how 
i wiedzę) zatrudniani są na zasadach elastycznego konsultingu, pracy kontraktowej 

i samozatrudnienia. 

Tabela 2.3: Główne powody zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w UE-27, 2010 r. 

(procent osób pracujących w niepełnym wymiarze) 

 15-64 lat 50-64 lat 65 lat i więcej 
 Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Niemożność znalezienia pracy w pełnym wymiarze 26,7 36,0 24,0 22,8 25,4 22,0 3,8 3,4 4,3 
Własna choroba lub niepełnosprawność 4,0 7,1 3,1 7,9 13,9 6,2 7,2 7,1 7,3 
Inne obowiązki rodzinne lub osobiste 14,4 7,2 16,4 23,6 15,9 25,8 24,4 23,4 25,5 
Opieka nad dziećmi / niesprawnymi dorosłymi 22,8 4,1 28,1 7,4 3,1 8,7 : : : 
Edukacja lub szkolenia 10,3 20,4 7,4 0,4 : 0,4 : : : 
Inne powody 21,8 25,1 20,9 37,9 41,5 36,9 63,6 65,6 61,2 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_epgar) 
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Rysunek 2.4: Odsetek osób samozatrudnionych wśród zatrudnionych w 2010 r., w podziale na 

grupy wiekowe (%) 

 

(1) Brak danych dla osób w wieku 65+. 

Źródło: Eurostat (kody danych online: lfsa_esgan2 i lfsa_pganws)  

Tabela 2.4 zawiera informacje związane z warunkami pracy ludzi w wieku 50 lat i starszych. 

Przeważająca większość (84,3%) respondentów z UE-27 była w 2010 r. zadowolona lub bardzo 
zadowolona z warunków pracy, prawie tyle samo, co wśród wszystkich pracujących (84,4%). 

Niemal jedna trzecia (32,0%) osób w wieku 50 lat i starszych stwierdziła, że woleliby pracować 
mniej godzin, w porównaniu z 30,9% całej populacji pracujących. 

Tabela 2.4: Zadowolenie z czasu i warunków pracy wśród osób 50+, 2010 r. (%) 

 Ile godzin w tygodniu 
chcieliby Państwo 

pracować? 

Jak często w ciągu ostatniego roku 
pracowali Państwo w swoim czasie 

wolnym, ponieważ praca tego 
wymagała? 

Czy są Państwo zadowoleni z 
warunków pracy w głównym zajęciu 

zarobkowym? 

 Mniej 
godzin 

Tyle 
samo 

godzin 

Więcej 
godzin 

Raz w 
tygodniu 

lub 
częściej 

Raz lub 
dwa razy 

w 
miesiącu 

Rzadziej Nigdy Bardzo 
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UE-27 32,0 56,7 11,3 17,3 15,2 19,4 48,1 25,1 59,2 12,9 2,8 
BE 29,1 61,8 9,1 23,2 13,3 20,7 42,8 31,6 58,4 8,8 1,2 
BG 11,1 78,6 10,3 12,9 7,9 17,3 61,9 16,2 59,2 22,0 2,6 
CZ 32,1 59,7 8,3 15,7 16,6 23,5 44,3 14,7 65,9 17,8 1,6 
DK 45,7 49,3 5,0 20,7 21,5 23,2 34,6 57,7 37,8 3,7 0,8 
DE 36,8 51,6 11,5 17,9 13,5 20,0 48,7 25,1 62,1 10,3 2,4 
EE 20,2 62,7 17,1 13,6 18,8 19,3 48,3 16,8 62,7 18,9 1,6 
IE 46,5 44,7 8,8 26,6 22,5 14,1 36,8 15,7 40,0 30,4 13,9 
EL 27,6 63,0 9,4 14,1 15,7 21,8 48,5 22,3 65,5 10,9 1,3 
ES 34,7 54,9 10,4 15,2 15,1 17,5 52,2 22,4 57,9 16,5 3,2 
FR 31,9 52,1 16,0 18,3 18,4 22,9 40,5 43,7 50,1 3,9 2,3 
IT 23,4 64,6 12,0 12,4 16,5 21,0 50,1 17,4 60,9 16,6 5,0 
CY 30,2 57,2 12,6 13,7 12,6 10,0 63,7 40,4 42,6 14,3 2,7 
LV 21,0 50,9 28,1 8,1 14,4 24,7 52,8 7,8 63,8 24,1 4,3 
LT 19,6 61,2 19,2 14,8 10,6 16,9 57,7 11,0 62,3 25,6 1,1 
LU 33,3 60,1 6,6 25,7 14,5 19,6 40,2 27,9 58,3 10,7 3,2 
HU 29,1 57,0 13,9 16,4 15,9 17,4 50,4 10,2 63,6 16,8 9,4 
MT 25,1 57,6 17,3 19,1 7,4 9,7 63,8 35,4 48,5 12,6 3,5 
NL 30,8 53,4 15,8 21,1 21,0 19,8 38,1 30,1 63,3 6,3 0,3 
AT 24,3 69,7 6,1 12,2 14,5 17,4 55,9 34,0 54,5 10,9 0,6 
PL 31,1 57,8 11,1 16,4 17,0 23,3 43,4 17,9 63,9 15,9 2,4 
PT 38,6 45,4 16,0 8,4 12,5 18,9 60,2 17,5 65,6 15,8 1,2 
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RO 21,7 66,0 12,3 31,9 13,5 12,9 41,7 14,1 60,1 20,3 5,5 
SI 23,7 62,9 13,4 19,9 19,2 20,5 40,4 12,7 59,8 21,8 5,7 
SK 32,3 58,6 9,2 9,5 12,8 34,1 43,6 13,5 61,3 22,7 2,5 
FI 31,5 59,0 9,4 19,3 13,8 19,2 47,7 25,3 66,3 7,1 1,4 
SE 49,7 43,4 6,9 16,4 12,1 21,4 50,0 30,8 57,4 10,9 1,0 
UK 32,7 55,6 11,7 20,8 14,8 16,1 48,4 43,1 50,4 5,6 0,9 
NO 31,6 59,4 9,0 22,2 21,7 17,9 38,2 40,2 52,9 6,1 0,8 
ME 32,7 55,0 12,2 12,7 15,2 42,1 30,0 16,1 51,1 22,0 10,7 
HR 25,2 59,5 15,4 20,1 11,8 25,4 42,8 21,0 46,5 29,0 3,6 
MK 25,2 62,2 12,5 18,5 12,5 26,3 42,7 13,6 47,0 25,0 14,3 
TR 40,6 57,9 1,5 9,6 7,5 14,7 68,2 9,3 51,5 19,6 19,6 

Źródło: Piąte badanie warunków pracy w Europie – 2010, © Europejska Fundacja na rzecz 

Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 

Warunki pracy i elastyczne formy zatrudnienia mogą stanowić dla (niektórych) ludzi starszych 

zachętę potrzebną do wejścia na rynek pracy lub pozostania na nim, ale przy rozpatrywaniu 
zalet danej pracy dla większej części populacji pracujących blisko czołówki dowolnej listy 

kryteriów najprawdopodobniej znajdą się zarobki. 

Średnie zarobki bardzo się różnią (zob. tabela 2.5) – w około połowie państw członkowskich UE 

średnie zarobki rosną w miarę zbliżania się do ustawowego wieku emerytalnego – jest tak 
w szczególności w Słowenii, Belgii, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Grecji, na Malcie i w Polsce, 
gdzie średnie zarobki osób w wieku 60 lat i starszych były znacznie wyższe niż w reszcie 

populacji. Odwrotnie jest w bałtyckich państwach członkowskich – średnie zarobki osób 
pracujących w wieku 50 lat i starszych są tam mniejsze niż dla całej populacji. W innych 

państwach członkowskich średnie zarobki dla osób w wieku 60 lat i starszych spadały – działo 
się tak w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Różnice te mogą być odzwierciedleniem różnej 
elastyczności rynku pracy w państwach członkowskich, a w szczególności tendencji starszych 

pracowników w niektórych krajach do zmniejszania średniej liczby godzin w miarę zbliżania się 
do emerytury (z wyboru lub z powodu narzucanych im zmian w umowach o pracę). 

Tabela 2.5: Średnie roczne zarobki osób starszych w porównaniu ze średnimi rocznymi 
zarobkami w populacji osób w wieku 15+, 2006 r. (1) 

(średnie roczne zarobki w EUR) 

 15 lat i więcej 50-59 lat 60 lat i więcej 
 Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 
UE-27 29 638 33 230 25 361 33 218 37 813 27 642 34 038 38 342 27 334 
BE 40 506 42 960 36 728 47 528 50 503 42 082 58 823 65 702 : 
BG 2 580 2 778 2 377 2 693 2 873 2 509 2 663 2 667 2 646 
CZ 9 693 10 929 8 034 9 532 10 670 8 010 10 166 11 060 7 840 
DK 42 918 48 407 37 393 46 666 53 271 40 370 45 494 49 821 38 540 
DE 37 402 42 009 31 402 42 150 48 960 33 998 41 774 47 966 32 111 
EE 7 958 9 585 6 644 7 027 8 395 6 078 6 194 7 172 5 311 
IE 42 008 47 737 36 346 48 181 57 669 38 107 38 940 44 677 32 330 
EL 27 197 31 567 21 114 32 111 35 225 25 496 34 428 36 602 : 
ES 23 503 25 796 20 045 28 485 31 685 22 075 30 994 34 042 22 818 
FR 31 727 34 671 28 103 37 540 42 446 31 404 : : : 
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 15 lat i więcej 50-59 lat 60 lat i więcej 
 Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 
IT 29 790 31 219 27 830 37 150 39 187 34 106 43 074 46 770  
CY 24 331 27 552 20 729 30 496 34 644 24 853 : : : 
LV 5 882 6 564 5 346 5 484 6 084 5 068 5 016 5 339 4 718 
LT 5 665 6 388 5 037 5 603 6 363 4 997 5 604 6 175 4 939 
LU 47 012 49 127 43 118 57 173 61 224 : : : : 
HU 8 146 8 775 7 508 8 711 9 531 7 973 10 580 11 303 9 576 
MT 17 549 18 232 16 328 17 639 17 968 16 636 23 413 24 785 : 
NL 38 575 44 234 31 959 43 455 50 801 33 136 41 741 46 002 : 
AT 35 605 40 038 28 620 43 911 49 950 32 907 52 347 60 120 34 098 
PL 8 593 9 465 7 588 9 474 10 128 8 560 12 989 13 559 11 166 
PT 16 699 17 804 15 526 20 789 21 551 19 811 19 509 22 114 16 069 
RO 4 217 4 408 3 999 5 078 5 088 5 063 6 662 6 784 6 257 
SI 15 811 16 357 15 170 17 876 18 030 17 629 35 820 36 114 : 
SK 6 686 7 699 5 593 6 644 7 433 5 678 7 040 7 457 5 957 
FI 34 842 39 605 30 393 35 353 41 996 30 123 37 259 44 388 31 177 
SE 34 665 37 722 31 752 36 309 40 251 32 842 35 517 39 209 32 191 
UK 41 731 49 419 34 042 42 584 51 629 34 072 36 465 42 069 : 
NO 47 647 51 560 42 061 51 786 56 817 44 362 49 995 54 996 42 719 
TR 8 424 8 474 8 253 13 429 13 701 11 784 16 197 16 480 : 

(1) Przedsiębiorstwa zatrudniające 10 lub więcej pracowników według klasyfikacji NACE Rev. 
1.1 sekcje C-O z wyjątkiem sekcji L.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: earn_ses06_27) 

Rysunek 2.5: Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wśród osób starszych w formie 
nieskorygowanej, 2009 r. (1) (%) 

 

(1) Dla Estonii, Irlandii i Grecji brak danych; różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 

obliczana jest jako różnica pomiędzy średnią płacą za godzinę brutto pracujących zarobkowo 
mężczyzn i kobiet, wyrażana jako procent średniej płacy za godzinę brutto pracujących 

zarobkowo mężczyzn; wskaźnik ten nazywany jest nieskorygowanym, ponieważ nie bierze się 

pod uwagę żadnych poprawek na różne systemy pracy, różne mechanizmy instytucjonalne lub 

systemy ustalania płac, różnica ta jest zatem związana z licznymi czynnikami prawnymi, 

społecznymi i gospodarczymi, które wykraczają poza kwestię równej płacy za tę samą pracę. 

(2) Oszacowanie. 
(3) Dane za 2006 r. zamiast za 2009 r. 

(4) Dane za 2006 r. zamiast za 2009 r dla osób w wieku 65+. 

(5) Dane za 2008 r. zamiast za 2009 r. dla osób w wieku 55-64, brak danych dla osób 65+. 

(6) Dane za 2008 r. zamiast za 2009 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: earn_gr_gpgr2ag) 
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Rysunek 2.6: Osoby zgłaszające związane z pracą problemy zdrowotne co najmniej raz w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, UE-27, 2007 (1) (%) 

 

(1) Z wyjątkiem Francji. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: hsw_pb7) 

W większości państw członkowskich UE różnica średniego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet 

pozostaje relatywnie duża. W szczególności dotyczy to Cypru, Austrii, Niemczech, Francji 
i Finlandii (rys. 2.5) – należy zwrócić uwagę na różne okresy referencyjne. Jeszcze większa 
nierówność w zarobkach mężczyzn i kobiet występowała zazwyczaj wśród osób w wieku 65 lat 

i starszych. 

Korzyści pieniężne (zarobki) są ważnym elementem satysfakcji z pracy dla wielu osób, jednak 

inni kładą nacisk na aspekty pozafinansowe, jak na przykład zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. 
Pracownicy starsi na ogół zgłaszali znacznie więcej związanych z pracą problemów 

zdrowotnych. W całej UE (z wyjątkiem Francji) jedna na sześć osób (16,8%) w wieku od 45 do 
54 lat zgłaszała w 2007 r. przynajmniej jeden problem zdrowotny związany z pracą, natomiast 
wśród osób w wieku od 55 do 64 lat odsetek ten spadał do 15,8%. Liczby te wskazują, że 

decydenci powinni rozważyć wprowadzenie kampanii promocji zdrowia w miejscu pracy w celu 
poprawienia ogólnego stanu zdrowia wśród osób starszych, zmniejszenia liczby nieobecności 

w pracy związanych z problemami zdrowotnymi oraz przedłużenia potencjalnego okresu 
aktywności zawodowej. 

Prawdopodobieństwo wypadku w pracy jest ściśle powiązane z wykonywaną działalnością – na 
przykład w sektorach górnictwa i wydobywania, budownictwa czy transportu wypadki zdarzają 
się dużo częściej. Osoby w wieku od 45 do 54 lat uległy nieco ponad jednej piątej (21,1%) 

wszystkich wypadków w pracy w UE, których skutkiem była co najmniej czterodniowa 
nieobecność w pracy, 9,3% wypadków dotyczyło osób w wieku od 55 do 64 lat, a 1,6% – 
starszych niż 65 lat. Z rys. 2.7 wynika, że w porównaniu z wypadkami, których skutkiem jest co 

najmniej czterodniowa nieobecność w pracy, wśród pracowników starszych więcej jest 
wypadków śmiertelnych. W 2008 r. w UE najwyższy odsetek wypadków śmiertelnych w pracy 

(30,1%) przypadał na osoby w wieku od 45 do 54 lat, dalsze 15,8% wypadków śmiertelnych 
dotyczyło osób w wieku od 55 do 64 lat, a 4,9% – osób w wieku 65 lat i starszych. Należy 
zauważyć, że procenty te zależą od liczby zatrudnionych osób w danej grupie wiekowej, i że na 

skutek przechodzenia na wcześniejszą emeryturę lub innych powodów opuszczania rynku pracy 
dużo mniej osób w wieku 55 lat i starszych pozostawało nadal zatrudnionych. 
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Rysunek 2.7: Wypadki w pracy w podziale na grupy wiekowe, średnia UE, 2008 r. (1) (udział 

procentowy wypadków) 

 

(1) Wypadki w sektorach wg klasyfikacji NACE Rev. 2 cz. A oraz C-N; średnia dla tych państw 

członkowskich, dla których były dostępne dane; z wyłączeniem Grecji, Łotwy, Polski, Portugalii 

i Rumunii dla wypadków skutkujących co najmniej czterodniową nieobecnością w pracy; oraz 

z wyłączeniem Estonii, Irlandii, Grecji, Cypru, Luksemburga, Malty, Holandii, Portugalii, Słowenii 

i Finlandii dla wypadków śmiertelnych.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: hsw_mi01) 

2.2 Osoby bez pracy 
Niniejsza sekcja dotyczy ludzi, którzy nie są zatrudnieni, czy to z wyboru (jak w przypadku osób, 

które wybrały wcześniejszą emeryturę lub pozostały w domu w celu zajęcia się rodziną), czy też 
nie z własnej woli (na przykład ludzi, którzy zostali zwolnieni z pracy lub nie mogą jej znaleźć). 

Starzenie się społeczeństwa skłoniło niektóre państwa członkowskie do podniesienia 
ustawowego wieku emerytalnego, podczas gdy inne państwa przeprowadziły reformy dotyczące 

wcześniejszych emerytur i systemów świadczeń (dla niepełnosprawnych, dla bezrobotnych, 
zasiłków chorobowych), aby ograniczyć nadużycia lub zachęcić ludzi do pozostawania dłużej na 
rynku pracy. Wszystkie te zmiany mają na celu wsparcie dla zwiększania zatrudnienia przy 

jednoczesnym zmniejszaniu uzależnienia od świadczeń z pomocy społecznej. 

Stopa bezrobocia to liczba ludzi, którzy pozostają bez pracy, wyrażona jako procent całkowitej 

siły roboczej (osób pracujących oraz aktywnie poszukujących pracy i mogących pracować). 
W 2010 r. stopa bezrobocia w UE-27 wynosiła 1,7% wśród osób w wieku od 65 do 74 lat i 6,9% 

wśród osób w wieku od 50 do 64 lat – w obu przypadkach znacznie mniej niż ogólna stopa 
bezrobocia równa 9,6% dla osób w wieku 15-74 lat. 

Stopa bezrobocia dla starszych kobiet w UE-27 była przez większą część ostatniej dekady 
wyższa niż dla mężczyzn. Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn jednak zmniejszało się – 
w 2009 r. stopa bezrobocia wśród kobiet w wieku od 50 do 64 lat spadła poniżej tej dla 

mężczyzn; tak było również w 2010 r. Za taką zmianę w UE-27 może częściowo odpowiadać 
kryzys finansowy i gospodarczy, który silniej odczuły dziedziny gospodarki charakteryzujące się 

zdominowaną przez mężczyzn siłą roboczą (np. budownictwo). Stopy bezrobocia w latach 2000-
2010 w poszczególnych państwach członkowskich na ogół ulegały zmianom podobnym 
w przypadku mężczyzn i kobiet w wieku od 50 do 64 lat (zob. rys. 2.9). 
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Rysunek 2.8: Stopy bezrobocia w podziale na grupy wiekowe, UE-27 (%) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_urgan) 

Rysunek 2.9: Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 50-64 lat (1) (%) 

 



 50 

(1) Luksemburg i Malta – brak dostępnych danych.  

(2) Przerwa w serii, 2010 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_urgan) 

Po kryzysie finansowym i gospodarczym stopa bezrobocia w UE-27 miała większą zmienność 
dla młodszych pokoleń niż dla pracowników starszych, w wieku 50-64 lat. Z drugiej strony 

bezrobocie długotrwałe, mimo że dość wysokie we wszystkich grupach na skutek kryzysu, było 
nieproporcjonalnie duże wśród pracowników starszych. 

W UE-27 bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy pozostawała w 2010 r. ponad połowa 
bezrobotnych starszych mężczyzn (51,0%) i kobiet (53,4%) (zob. rys. 2.10). Wydaje się, że 
niektórzy spośród młodszych unikają bezrobocia poprzez opuszczanie rynku pracy w celu 

zdobywania dodatkowego wykształcenia lub szkoleń, podczas gdy starszym częściej przydarzają 
się długie okresy pozostawania bez pracy, mimo mniejszego prawdopodobieństwa bezrobocia 

w ich przypadku. 

Rysunek 2.10: Wskaźniki długotrwałego bezrobocia w UE-27 (1) (jako % bezrobocia ogółem dla 

danej płci i grupy wiekowej) 

 

(1) Bezrobocie długoterminowe definiuje się jako pozostawanie bez pracy przez 12 miesięcy lub 

dłużej. Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_upgal) 
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Rysunek 2.11: Osoby nieaktywne zawodowo w podziale na grupy wiekowe, UE-27 (2000=100) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_pganws) 

Dla niektórych ludzi bezrobocie długoterminowe stanowi de facto drogę do wcześniejszej 

emerytury, w zależności od polityki rynku pracy – w niektórych państwach zjawisko to 
występuje częściej. Szczególnie wysokie wskaźniki dotyczące bezrobocia długotrwałego wśród 

osób w wieku od 50 do 64 lat miały w 2010 r. Belgia, Portugalia i Słowacja, gdzie ponad 7 na 10 
bezrobotnych nie miało pracy przez co najmniej 12 poprzedzających miesięcy. Według badania 
Eurofound przeprowadzonego w 2006 r. (11) w szeregu sektorów usługowych częstsze jest 

przechodzenie na wcześniejszą emeryturę oraz korzystanie z emerytury stopniowej czy 
rozłożonej na części. Z badania wynika, że duża część pracodawców w sektorach edukacji, 
pośrednictwa finansowego oraz zdrowia i pracy społecznej oferowała swoim pracownikom 

wcześniejsze emerytury. 

Wśród osób w wieku od 50 do 64 lat emerytura (wcześniejsza) była w UE-27 najczęściej 
podawanym powodem braku aktywności zawodowej w 2010 r., kolejnymi zaś była choroba 
bądź niepełnosprawność oraz obowiązki rodzinne lub osobiste. W tabeli 2.6 przedstawiono 

niektóre z głównych powodów, dla których osoby w wieku od 50 do 64 lat nie szukały w 2010 r. 
pracy. Nieco ponad połowa (50,8%) osób nieszukających pracy w UE-27 przeszła już na 
emeryturę; wśród pozostałych głównymi powodami były choroba bądź niepełnosprawność 

(19,8%) oraz inne obowiązki rodzinne i osobiste (8,1%) – te ostatnie ważniejsze były dla kobiet 
(12,3%) niż dla mężczyzn (1,5%). Aktywność zawodowa wśród tych osób starszych (w wieku od 

50 do 64 lat) zwiększyła się w ostatniej dekadzie (zob. rys. 2.11), co odzwierciedla wzrost 
wskaźników zatrudnienia w pokoleniu wyżu demograficznego – w szczególności wśród kobiet; 
jednak liczba nieaktywnych zawodowo osób w wieku 65 lat i starszych szybko rosła. Starsze 

pokolenia mają duży potencjał, jeżeli chodzi o wkład pracy, jaki mogą dostarczyć – w 2010 r. 
w UE-27 było 37,2 mln osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 50 do 64 lat, i dalsze 81,2 mln 
osób w wieku 65 lat i starszych. 

                                                           
11 Dostępne pod adresem: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/88/en/1/ef0688en.pdf. 
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Rysunek 2.12: Osoby nieaktywne zawodowo w podziale na płeć i grupy wiekowe w UE-27 

(procent całej populacji dla danej płci i grupy wiekowej) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_ipga) 

Tabela 2.6: Główne powody, dla których osoby nieaktywne zawodowo nie szukają pracy, grupa 

wiekowa 50-64 lat, 2010 r. (%) 

 

Przejście na 
emeryturę 

Własna 
choroba lub 
niepełnosp

rawność 

Inne 
obowiązki 
rodzinne 

lub 
osobiste 

Pogląd, że 
nie ma 
pracy 

Opieka nad 
dziećmi lub 
niesprawny

mi 
dorosłymi 

Oczekuje 
ponownego 
zatrudnieni

a (w 
przypadku 

zwolnienia) 

Edukacja 
lub 

szkolenia 

Inne 
powody 

UE-27 50,8 19,8 8,1 4,5 3,0 0,3 0,2 13.2 
BE 32,1 15,5 16,7 11,9 1,1 : 0,4 22,4 
BG 53,7 21,4 6,7 10,5 3,4 : : 4,0 
CZ 91,1 5,9 0,1 1,1 0,4 0,2 : 1,1 
DK 49,2 42,9 2,7 : : : : 3,6 
DE 54,3 16,9 7,1 4,2 2,3 : : 15,0 
EE 46,1 41,6 : : : : : : 
IE (1) : 40,9 : 18,5 : 14,0 : 21,1 
EL 45,7 7,9 17,2 0,7 1,1 : : 27,3 
ES 15,0 31,0 29,1 7,6 5,2 0,5 0,2 11.5 
FR 96,7 0,7 0,3 0,4 : : 0,2 1.4 
IT 42,0 8,1 6,5 7,6 4,6 0,9 0,1 30,3 
CY 23,1 21,8 42,0 8,4 3,5 : : 1,3 
LV (2) 50,4 23,2 5,7 15,0 : : : 4,4 
LT 47,5 36,7 3,2 4,6 : : : 5,7 
LU 48,1 16,5 20,5 : 3,1 : : 9,8 
HU 61,6 26,4 0,6 4,7 2,0 0,5 : 3,9 
MT (3) 34,4 10,2 31,4 : 2,7 : : 20,0 
NL 35,2 37,3 4,4 3,3 4,4 : : 15,1 
AT 70,4 10,3 13,2 0,6 1,7 1,0 : 2,4 
PL 53,9 28,5 6,5 5,4 1,8 : : 3,9 
PT 54,2 14,3 18,8 : 2,0 : : 9,7 
RO 36,4 23,7 6,6 5,1 : 0,8 : 27,1 
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Przejście na 
emeryturę 

Własna 
choroba lub 
niepełnosp

rawność 

Inne 
obowiązki 
rodzinne 

lub 
osobiste 

Pogląd, że 
nie ma 
pracy 

Opieka nad 
dziećmi lub 
niesprawny

mi 
dorosłymi 

Oczekuje 
ponownego 
zatrudnieni

a (w 
przypadku 

zwolnienia) 

Edukacja 
lub 

szkolenia 

Inne 
powody 

SI 64,1 20,1 7,7 3,8 0,9 0,7 : 2,7 
SK 66,9 27,0 1,2 1,9 2,9 : : : 
FI 58,2 24,3 1,3 7,0 0,7 0,8 1,0 6,7 
SE 25,6 60,9 : 2,5 : : 1,3 8.5 
UK 46,1 33,3 3,7 1,0 7,7 : 0,3 7.9 
IS : 75,6 : : : : : : 
NO 22,0 65,8 3,7 1,4 1,1 : 0,9 5,1 
CH (4) 41,3 25,9 19,2 2,5 6,0 : : 4,5 
HR 64,5 9,3 15,5 7,2 0,9 : : 2,2 
MK (1) 43,8 7,2 31,2 8,7 1,4 0,8 : 7,4 
TR 35,9 11,0 49,3 2,3 0,8 0,5 : 0,3 

(1) Oczekuje ponownego zatrudnienia, 2009 r. 

(2) Inne powody, 2009 r. 
(3) Opieka nad dziećmi lub niesprawnymi dorosłymi, 2009 r. 

(4) 2009 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfsa_igar) 

2.3 Poglądy ludności na kwestię osób starszych na rynku pracy 
Niektóre podawane przez respondentów powody nieaktywności zawodowej były przedmiotem 
badania Flash Eurobarometer (nr 247) poświęconego problemom związanym z łączeniem pracy 

i życia rodzinnego. Jak można było oczekiwać, mieszkańcy UE-27 w wieku od 25 do 39 lat (co 
obejmuje większą część kategorii wiekowej, z którą związane jest rodzenie i wychowywanie 
dzieci w ich pierwszych latach życia) zgłaszali we wrześniu 2008 r. największe trudności w 

łączeniu pracy z życiem rodzinnym. Z drugiej strony 43% osób w wieku 40 lat i starszych 
uważało, że łączenie tych ról jest bardzo łatwe lub łatwe. Były jednak znaczące różnice 

pomiędzy państwami członkowskimi, co da się w wielu przypadkach wyjaśnić relatywnie dużą 
rolą (rozszerzonej) rodziny w państwach Europy południowej. 

W badaniu przeprowadzonym w marcu 2009 r. zapytano respondentów z UE-27, czy zgadzają 
się z poglądem, że gdyby ludzie starsi pracowali dłużej, byłoby mniej pracy dla młodszych. 
Można było w tym względzie zaobserwować pewną solidarność międzypokoleniową – 46,6% 

osób w wieku od 15 do 24 lat nie zgodziło się z tym poglądem, zaś wśród osób w wieku 65 lat 
i starszych było to 38,5% (zob. rys. 2.13). Była tu również znacząca różnica pomiędzy 

państwami członkowskimi – tylko w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Irlandii większość 
respondentów nie poparła podanej tezy, podczas gdy w Grecji, na Cyprze, Węgrzech, 
w Portugalii i Słowenii ponad 7 osób na 10 zgodziło się z tym poglądem. 

Większość mieszkańców UE-27, zapytana we wrześniu 2008 r., czy sądzą, że ważne jest 
zmuszenie pracodawców do ułatwienia zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin 

pracownikom starszym, zgodziła się z tym (34,9% uważało, że jest to dość ważne, a 42,6%, że 
bardzo ważne) – zob. rys. 2.14. W tym przypadku różnice w odpowiedziach między grupami 

wiekowymi były bardzo niewielkie. 
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Rysunek 2.13: Czy zgadzają się Państwo z poglądem, że gdyby ludzie starsi pracowali dłużej, 

byłoby mniej pracy dla młodszych – UE-27, marzec 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 269 - Intergenerational solidarity 

W badaniu przeprowadzonym we wrześniu i październiku 2011 r. zapytano Europejczyków 

o opinię na temat zalet pracowników w wieku 55 lat i starszych. Osoby w wieku 55 lat i starsze 
miały nieco lepszą opinię o swoich własnych kwalifikacjach w pracy niż cała populacja, ale 
w kwestii ich głównych cech poglądy były zgodne (rys. 2.15); są oni doświadczeni, solidni, 

potrafią samodzielnie podejmować decyzje, jednak w porównaniu z młodszymi pracownikami 
brakowało im elastyczności, otwartości na nowe idee czy znajomości najnowszych technologii. 

Rysunek 2.14: Czy sądzą Państwo, że ważne jest zmuszenie pracodawców do ułatwienia 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin pracownikom starszym – UE-27, wrzesień 2008 r. 

(%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 247 - Family life and the needs of an ageing 

population 
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Rysunek 2.15: Prosimy określić, dla każdej z następujących cech, czy według Państwa 

pracownicy w wieku 55 lat i starsi będą taką cechę wykazywać w większym stopniu niż młodsi, 
i jak bardzo – UE-27, wrzesień – październik 2009 r. (procent odpowiedzi „bardzo 

prawdopodobne” lub „dość prawdopodobne”). 

 

Źródło: Komisja Europejska, Special Eurobarometer No. 378 - Active ageing 
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3. Przechodzenie na emeryturę 
Każde z państw członkowskich odpowiada za własne systemy emerytalne, z których każdy 

oparty jest na unijnych ramowych działaniach obejmujących zarówno koordynację polityki, jak 
i regulacje, takich jak na przykład: 

• Pakt Stabilności i Wzrostu (PSW), gwarantujący monitorowanie i równowagę finansów 
publicznych, w tym również systemów emerytalnych; 

• otwarta metoda koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej; 

• spójność każdej reformy emerytalnej ze strategią Europa 2020; 

• funkcjonowanie rynku wewnętrznego, w szczególności w odniesieniu do usług 
finansowych. 

Powyższe różne obszary polityki mogą korzystnie oddziaływać na siebie nawzajem: na przykład 
w ramach strategii Europa 2020 nacisk położony jest na zwiększenie zatrudnienia, co 
wpłynęłoby na podwyższenie składek na ubezpieczenie społeczne i pomogło w generowaniu 

adekwatnych i zrównoważonych dochodów emerytalnych. Z drugiej strony, zmniejszenie luk 
w zakresie adekwatności emerytur może przyczynić się do ogólnego zmniejszenia ubóstwa, co 

jest celem strategii Europa 2020. 

W ujęciu ogólnym, jednym z głównych zagadnień polityki emerytalnej jest zdolność systemów 

do zapewnienia adekwatnej i zrównoważonej emerytury. Oznacza to zapewnianie świadczeń 
emerytalnych tak, by w zrównoważony sposób uwzględnić zarówno standard życia emerytów, 
jak i kwestię, kto zapłaci za przechodzenie na emeryturę przyszłych pokoleń. Problemy te 

pojawiają się na wielu różnych płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie: 

• rządowej – rząd musi zbilansować budżet, jednocześnie zapewniając adekwatne 
świadczenia emerytalne; 

• pokoleniowej – w przypadku potencjalnego konfliktu, gdy młodsze pokolenia w wieku 
produkcyjnym mogą znaleźć się w warunkach innych niż obecni emeryci;  

• indywidualnej – poszczególne osoby mogą mieć obawy dotyczące własnego 
zabezpieczenia na emeryturze. 

W celu sprostania tym wyzwaniom, Komisja Europejska rozpoczęła dyskusję na temat 
przyszłych świadczeń emerytalnych w Unii Europejskiej, publikując „Zieloną Księgę na rzecz 

adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”(12). 

W Unii Europejskiej funkcjonują różne systemy emerytalne. Mimo iż w większości państw działa 

ustawowy system repartycyjny (PAYE – Pay as You Earn – czyli „Płać w miarę zarabiania”), 
w ramach którego składki podatkowe, na ubezpieczenie społeczne i składki emerytalne 

potrącane są u źródła, w ostatnich latach odchodzi się od jednolitych, publicznych systemów 
emerytalnych w stronę rozwiązań wielofilarowych ze względu na fakt, że celem polityki 

                                                           
12 KOM(2010) 365, dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0365:FIN:EN:PDF. 
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emerytalnej stało się obniżanie udziału publicznych repartycyjnych emerytur PAYE w systemie 

świadczeń poprzez wzmocnienie roli prywatnych systemów uzupełniających. Systemy 
emerytalne jako takie różnią się w całej Unii Europejskiej, odzwierciedlając różnice w zakresie 

systemów opieki socjalnej, wieku emerytalnego, minimalnej wysokości świadczeń, rent 
rodzinnych i zasad dotyczących rent dożywotnich. 

3.1 Z perspektywy indywidualnej 
W miarę, jak starsze osoby zbliżają się do końca swojej kariery zawodowej, stosunkowo wielu 
z nich przystaje na nietypowe, elastyczne ustalenia dotyczące pracy; może to zmniejszać ciężar 
pracy lub umożliwiać poświęcanie czasu na inne czynności, takie jak opieka nad krewnym, 

podróże czy hobby. Rządy poświęcają tym zagadnieniom coraz więcej uwagi w celu wspierania 
warunków zachęcających większą liczbę osób starszych do pozostawania aktywnymi zawodowo 

przez dłuższy okres, godząc pracę z własnymi zainteresowaniami. 

Rysunek 3.1: Liczba zatrudnionych, którzy zredukowali etat w kontekście zbliżającej się 

emerytury, w podziale na grupy wiekowe, 2006 r. (1) (odsetek zatrudnionych w danej grupie 
wiekowej) 

 

(1) Badanie przeprowadzone wśród osób w wieku 50-69 lat (które pracowały co najmniej do 50. 
roku życia), w oparciu o liczbę osób, które zredukowały etat i które planowały to zrobić w ciągu 

najbliższych pięciu lat. 

(2) Bułgaria, Cypr, Łotwa, Litwa i Malta, dane niekompletne lub niedostępne. 

(3) Bułgaria, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Słowenia i Słowacja, dane 

niekompletne lub niedostępne.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfso_06redeftpt) 
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Rysunek 3.2: Zatrudnieni, którzy pozostaliby aktywni zawodowo, gdyby umożliwiono im 

bardziej elastyczne godziny pracy, UE-27, 2006 r. (1) (odsetek zatrudnionych w wieku 50-69 lat) 

 

(1) Badanie przeprowadzone wśród osób w wieku 50-69 lat (które pracowały co najmniej do 50. 

roku życia).  

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfso_06flexisco) 
Rysunek 3.3: Planowany wiek zaprzestania aktywności zawodowej, 2006 r. (1) (odsetek 

zatrudnionych w wieku 50-69 lat) 

 

(1) Badanie przeprowadzone wśród osób w wieku 50-69 lat (które pracowały co najmniej do 50. 

roku życia); Malta, dane niekompletne.  
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Źródło: Eurostat (kod danych online: lfso_06plagftpt) 

W 2009 r. średni wiek opuszczenia rynku pracy w państwach UE-27 wynosił 61 lat i pięć 

miesięcy; sześć państw członkowskich podało średni wiek opuszczenia rynku pracy poniżej 60. 
roku życia (zob. rysunek 3.4). W celu zwiększenia liczby osób starszych pozostających 
aktywnymi zawodowo, wiele rządów europejskich podwyższyło ustawowy wiek emerytalny 

(lub ogłosiło taki zamiar). Zmiany te mogą powoli wpływać na opinię publiczną, tak że młodsze 
pokolenia stopniowo będą akceptować fakt, że będą zmuszone pracować dłużej, niż osoby 
będące dziś na emeryturze. Tym niemniej, moduł doraźny badania siły roboczej 

przeprowadzonego w 2006 r. (zob. tabela 3.2) wykazał, że w dziesięciu badanych państwach 
członkowskich mniej niż jedna osoba na cztery w grupie osób aktywnych zawodowo w wieku 

50-69 lat planowała kontynuację pracy po ukończeniu 65. roku życia. Koncepcja przedłużania 
aktywności zawodowej może zatem napotkać pewien opór. 

Decyzja o czasie przejścia na emeryturę zależy od okoliczności osobistych: niektóre osoby mają 
możliwość wczesnego przejścia na emeryturę, wiedząc, że będą mogły prowadzić wygodny tryb 
życia. Z kolei inne osoby kontynuują pracę po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, a po 

rozpoczęciu pobierania świadczeń emerytalnych mogą mieć problemy zdrowotne lub związane 
z ubóstwem. Tabela 3.2 pokazuje, że 61,3% osób w wieku 50-69 lat, które przeszły na emeryturę 

w państwach UE-27 w 2006 r., zrobiło to ze względu na osiągnięcie ustawowego wieku 
emerytalnego lub na chęć zakończenia aktywności zawodowej. Niemal jedna na sześć osób 
przeszła na emeryturę w wyniku utraty pracy lub problemów w miejscu pracy. Istotnym 

czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o przejściu na emeryturę jest również zdrowie; 
zagadnienie to omówione zostało bardziej szczegółowo w następnym rozdziale. 

Tabela 3.1: Ustawowy wiek emerytalny, 2008 r. (1) 

 Mężczyźni Kobiety  Mężczyźni Kobiety  Mężczyźni Kobiety 

BE 65 l 64 l FR 60 l 60 l AT 65 l 60 l 

BG 63 l 59 l 6 m IT 65 l 60 l PL 65 l 60 l 

CZ 61 l 10 m 56-60 l CY 65 l 65 l PT 65 l 65 l 

DK 65 l 65 l LV 62 l 62 l RO 63 l 58 l 

DE 65 l 65 l LT 62 l 6 m 60 l SI 63 l 61 l 

EE 63 l 60 l 6 m LU 65 l 65 l SK 62 l 55-59 l 

IE 66 l 66 l HU 62 l 62 l FI 62-68 l 62-68 l 

EL 65 l 60 l MT 61 l 60 l SE 61-67 l 61-67 l 

ES 65 l 65 l NL 65 l 65 l UK 65 l 60 l 

(1) l: lat; m: miesięcy. 

Źródło: Komisja Europejska, European Economy, 2/2009 - Economic and budgetary projections for 
the EU-27 Member States (2008-2060) 
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Rysunek 3.4: Średni wiek opuszczenia rynku pracy, 2009 r. (1) (w latach) 

 

(1) Ważony prawdopodobieństwem wycofania z rynku pracy; dane szacunkowe. Źródło: 
Eurostat (kod danych online: lfsi_exi_a) 

Badanie Eurobarometru (Eurobarometr, badanie specjalne 282) przeprowadzone we wrześniu 
i październiku 2011 r. wykazało, że jedna trzecia (33%) osób powyżej 15. roku życia z państw 

UE-27 wykazała chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku uprawniającego do świadczeń 
emerytalnych. Wśród osób w wieku powyżej 55. roku życia chęć taką wykazało 41%, co dowodzi 
dążenie do kontynuowania aktywności zawodowej przez starszych przedstawicieli siły roboczej. 

To samo badanie wykazało, że 61% osób powyżej 15. roku życia z państw UE-27 zgadza się 
z opinią, że po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego należy pozwolić na kontynuację 

pracy. 

Tabela 3.2: Główne przyczyny przechodzenia na emeryturę lub wcześniejszego przechodzenia 

na emeryturę, 2006 r. (1) (odsetek emerytów w wieku 50-69 lat) 

 

Osiągnięcie wieku 

emerytalnego lub chęć 
zaprzestania pracy 

Przyczyny 

zdrowotne, 
związane z 

opieką lub 

finansowe 

Utrata pracy 

lub problemy 
dotyczące 

pracy 

Brak  

odpowiedzi 

UE-27 61,3 22,3 15,5 0,9 

BE 55,4 18,4 26,2 0,0 

BG 89,6 4,1 6,3 0,0 

CZ 81,0 6,7 12,3 0,0 

DK 52,0 29,2 18,6 0,3 

DE 41,6 31,1 23,2 4,1 

EE 55,5 18,5 26,0 0,0 

IE 48,1 33,8 17,2 1,0 

EL 96,4 2,0 1,1 0,4 

ES 60,3 24,2 13,8 1,6 

FR 60,7 31,3 8,1 0,0 



 61 

 

Osiągnięcie wieku 

emerytalnego lub chęć 

zaprzestania pracy 

Przyczyny 

zdrowotne, 

związane z 
opieką lub 

finansowe 

Utrata pracy 

lub problemy 

dotyczące 
pracy 

Brak  

odpowiedzi 

IT 81,6 9,9 8,0 0,5 

CY 81,4 13,3 5,3 0,0 

LV 72,7 13,3 14,0 0,0 

LT 84,0 7,7 8,2 0,1 

LU 85,8 10,8 3,5 0,0 

HU 81,2 11,2 7,6 0,0 

MT 77,8 19,6 : : 

NL 44,8 37,1 17,9 0,2 

AT 62,1 23,5 14,4 0,0 

PL 54,3 24,3 21,4 0,0 

PT 54,0 31,6 14,5 0,0 

RO 81,8 7,9 10,3 0,0 

SI : : : : 

SK 62,3 18,2 19,4 0,0 

FI 46,8 23,0 28,8 1,4 

SE 55,7 30,6 13,7 0,0 

UK 39,1 34,0 26,8 0,1 

NO 48,9 32,8 18,2 0,1 

(1) Badanie przeprowadzone wśród osób w wieku 50-69 lat (które pracowały co najmniej do 50. 
roku życia).  

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfso_06reasstaf) 

Względy finansowe i przyszłe dochody to dwa kolejne czynniki wpływające na decyzję o czasie 
przejścia na emeryturę. Profil zarobków całej populacji wydaje się spadać od momentu 
ukończenia przez osoby zatrudnione 60. roku życia, co odzwierciedla zmiany w zakresie rodzaju 

wykonywanej pracy, umów dotyczących zatrudnienia lub czasu poświęcanego pracy, a systemy 
emerytalne mogą zniechęcać do dłuższej aktywności zawodowej pod względem finansowym. 

Średni zrównoważony rozporządzalny dochód netto gospodarstw domowych w państwach UE-
27 w przypadku, gdy dana osoba była zatrudniona, a jej wiek wynosił od 18 do 64 lat, w 2009 r. 

wynosiła 19 303 euro (zob. tabela 3.3); była to kwota o 3 687 euro wyższa niż średni dochód 
gospodarstw domowych w przypadku, gdy dana osoba przeszła na emeryturę, a jej wiek wynosił 
ponad 65 lat (wiele z tych osób pracowało w sektorze rolnym, w którym zarobki są stosunkowo 

niskie). Należy podkreślić, że dane te dotyczą zrównoważonego rozporządzalnego dochodu 
netto, a ogólny dochód netto gospodarstw domowych jest uzależniony od rozmiaru i składu 
gospodarstwa domowego. Przykładowo, dochód gospodarstw domowych, w których dana osoba 

ma ponad 65 lat, uwzględni również dochód uzyskiwany przez innych członków tego 
gospodarstwa domowego, przy założeniu, że dana osoba nie mieszka samotnie. 
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Tabela 3.3: Średni dochód i mediana w podziale na grupy wiekowe i aktywność zawodową, 

2009 r. 

Ogół populacji Osoby aktywne zawodowo  Emeryci   
Średni 

zrównoważony 
rozporządzalny 

dochód netto 

Mediana 
zrównoważonego 
rozporządzalnego 

dochodu netto 

Średni 
zrównoważony 
rozporządzalny 

dochód netto 

Mediana 
zrównoważonego 
rozporządzalnego 

dochodu netto 

Średni 
zrównoważony 
rozporządzalny 

dochód netto 

Mediana 
zrównoważonego 
rozporządzalnego 

dochodu netto 

 

18-64 65+ 18-64 65+ 18-64 65+ 18-64 65+ 18-64 65+ 18-64 65+ 
UE-27 17 432 15 608 15 413 13 570 19 308 22 400 17 661 16 351 16 030 15 615 13 963 13 820 
BE 20 351 15 645 18 806 13 558 22 813 19 916 21 180 20 771 19 489 15 872 18 267 13 821 
BG 7 296 4 622 6 330 3 864 8 276 7 852 7 163 6 991 5 518 4 537 4 941 3 811 
CZ 12 226 9 087 10 961 8 288 13 302 17 585 11 859 13 507 10 086 8 858 9 129 8 235 
DK 19 581 15 292 19 161 13 357 21 230 29 074 20 685 22 222 17 376 14 802 16 245 13 279 
DE 20 838 17 830 18 916 15 968 23 086 31 025 20 790 23 468 17 312 17 646 15 568 15 935 
EE 10 003 6 587 8 790 5 615 11 077 10 919 9 812 9 612 6 605 6 025 5 488 5 345 
IE 21 306 17 011 18 874 13 913 24 798 20 543 22 870 18 538 21 588 17 724 19 310 14 691 
EL 15 629 12 809 13 494 11 186 17 079 15 342 14 807 11 527 17 303 12 903 15 523 11 263 
ES 16 627 13 317 15 033 11 566 18 373 23 345 16 956 16 842 18 081 13 764 15 832 12 065 
FR 21 353 22 401 18 361 17 353 22 537 33 979 19 413 23 492 23 239 22 308 20 043 17 418 
IT 18 318 16 637 16 273 13 904 20 272 30 172 18 309 20 429 20 779 17 112 18 506 14 566 
CY 23 367 16 653 20 696 12 037 24 662 24 470 21 957 20 631 20 999 15 815 16 695 11 414 
LV 9 640 6 381 8 122 4 528 10 837 10 992 9 228 9 590 6 290 5 810 5 078 4 264 
LT 9 469 7 058 7 993 5 643 10 696 14 525 9 104 11 422 6 147 6 624 5 381 5 519 
LU 32 385 29 996 27 727 27 246 34 850 : 30 101 : 35 583 30 382 32 889 27 649 
HU 7 798 7 476 7 082 6 921 8 516 11 976 7 701 11 733 8 564 7 464 7 839 6 939 
MT 16 653 12 536 15 202 10 961 18 715 : 17 221 : 14 646 13 006 12 546 11 507 
NL 22 836 19 974 20 377 16 803 24 665 31 853 22 081 25 341 23 102 19 526 20 000 16 736 
AT 22 015 19 693 20 005 17 402 23 595 37 984 21 404 30 531 20 465 19 576 18 525 17 483 
PL 9 105 7 571 7 704 6 811 10 189 10 864 8 655 9 265 8 654 7 579 7 863 6 906 
PT 12 421 10 752 9 939 8 208 13 470 14 200 10 837 12 406 14 243 10 780 10 357 8 228 
RO 4 297 3 652 3 689 3 238 4 658 2 998 3 999 2 557 4 419 3 725 3 919 3 348 
SI 16 189 13 788 15 187 12 598 17 090 30 880 15 945 28 973 14 798 13 711 13 728 12 595 
SK 9 231 7 164 8 445 6 639 10 049 : 9 145 : 8 339 7 105 7 644 6 634 
FI 20 356 15 725 18 637 13 199 22 452 30 390 20 601 24 696 16 784 15 576 14 696 13 137 
SE 21 198 17 337 20 142 14 938 22 519 28 746 21 317 24 467 21 690 16 726 19 289 14 624 
UK 22 043 16 690 18 902 14 159 24 714 22 419 21 569 17 430 18 668 15 744 15 542 13 818 
IS 26 459 26 219 22 650 19 847 26 660 32 399 23 029 27 989 : 23 736 : 18 728 
NO 27 295 23 088 25 593 20 681 29 323 32 962 27 103 28 027 25 930 22 095 25 583 20 141 
CH 28 275 22 139 24 797 17 831 29 325 43 152 25 867 27 785 26 060 20 404 21 507 17 312 

Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc_di05) 

Alternatywnym sposobem oszacowania wpływu decyzji o kontynuacji pracy lub o przejściu na 
emeryturę jest zastosowanie łącznej stopy zastąpienia. Wylicza się ją jako średni dochód ze 
świadczeń emerytalnych wśród osób w wieku 65-74 lata w stosunku do średniego dochodu 

z wynagrodzenia wśród osób w wieku 50-59 lat. 

W państwach UE-27 łączna stopa zastąpienia w 2009 r. wynosiła 0,51, od 0,34 w przypadku 
Bułgarii i 0,35 w przypadku Cypru i Łotwy, do 0,6 i więcej w Szwecji, Luksemburgu, na 
Węgrzech, w Austrii i we Francji (zob. tabela 3.4). Łączna stopa zastąpienia była ogólnie wyższa 

w przypadku mężczyzn, niż w przypadku kobiet; w 2009 r. sytuacja taka miała miejsce w 19 
państwach członkowskich. Różnice w zależności od płci mogą odzwierciedlać niższe kwoty 
świadczeń emerytalnych dla kobiet, co może się wiązać z szeregiem czynników - w szczególności 

z niższym poziomem składek – w efekcie krótszego okresu aktywności zawodowej (ze względu 
na przerwy lub ograniczenie pracy zawodowej w związku z założeniem rodziny) i niższych 

średnich zarobków (częściowo ze względu na fakt, że kobiety częściej preferują zatrudnienie na 
niepełny etat lub w sektorach charakteryzujących się stosunkowo niskimi dochodami). 
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Tabela 3.4: Łączna stopa zastąpienia (1) (stopa) 

Ogółem Mężczyźni Kobiety  
2005 2009 2005 2009 2005 2009 

UE-27 0,51 0,51 0,54 0,54 0,51 0,50 
BE 0,42 0,45 0,45 0,47 0,47 0,46 
BG 0,60 0,34 0,64 0,39 0,59 0,34 
CZ 0,51 0,51 0,49 0,50 0,58 0,56 
DK 0,35 0,42 0,32 0,39 0,39 0,44 
DE 0,46 0,47 0,47 0,47 0,51 0,48 
EE 0,47 0,52 0,40 0,42 0,54 0,58 
IE 0,46 0,48 0,40 0,48 0,51 0,54 
EL 0,49 0,41 0,56 0,46 0,47 0,44 
ES 0,56 0,49 0,62 0,57 0,60 0,45 
FR 0,57 0,68 0,62 0,68 0,52 0,61 
IT 0,58 0,51 0,64 0,58 0,49 0,41 
CY 0,29 0,35 0,34 0,38 0,34 0,36 
LV 0,61 0,35 0,52 0,31 0,70 0,38 
LT 0,47 0,48 0,50 0,47 0,44 0,50 
LU 0,63 0,62 0,58 0,64 0,58 0,59 
HU 0,61 0,62 0,60 0,67 0,64 0,60 
MT 0,52 0,47 0,51 0,46 0,43 0,49 
NL 0,43 0,44 0,48 0,52 0,52 0,47 
AT 0,68 0,64 0,69 0,66 0,67 0,60 
PL 0,58 0,56 0,66 0,63 0,57 0,55 
PT 0,60 0,50 0,58 0,58 0,64 0,49 
RO : 0,55 : 0,63 : 0,57 
SI 0,42 0,45 0,52 0,51 0,38 0,41 
SK 0,55 0,55 0,53 0,57 0,56 0,54 
FI 0,46 0,48 0,46 0,47 0,46 0,47 
SE 0,60 0,60 0,62 0,63 0,56 0,57 
UK 0,42 0,44 0,42 0,47 0,43 0,45 
IS 0,50 0,46 0,45 0,42 0,57 0,52 

NO 0,49 0,52 0,52 0,56 0,45 0,46 
CH : 0,36 : 0,42 : 0,47 
HR : 0,49 : 0,57 : 0,47 

(1) Stosunek dochodów ze świadczeń emerytalnych osób w wieku 65-74 lat i dochodów 

z wynagrodzenia osób w wieku 50-59 lat.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc_pnp3) 

Rozmiar i struktura wiekowa europejskiej siły roboczej ulegnie istotnej zmianie w momencie 

przechodzenia na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego jednocześnie z młodszymi 
pokoleniami (osobami urodzonymi po 1970 r.), podczas gdy siła robocza zostanie znacznie 
uszczuplona. Według projekcji demograficznych, liczba osób w wieku produkcyjnym z państw 

UE-27 (od 15. do 64. roku życia) zacznie spadać od 2011 r. 

Pomimo tego spadku ogólna liczna osób aktywnych zawodowo może, przynajmniej czasowo, 
nadal rosnąć, w wyniku rosnącego zatrudnienia (szczególnie w przypadku młodszych pokoleń). 
Przewiduje się, że zmiana ta będzie efektem zmian w zakresie polityki zatrudnienia i polityki 

emerytalnej, mających na celu zachęcanie większej liczby starszych pracowników do 
kontynuacji pracy zawodowej - na przykład poprzez zawężanie wymogów kwalifikowalności 
dotyczących przyznawania świadczeń emerytalnych, podniesienie wieku emerytalnego, zmianę 

sposobu wyliczania wysokości świadczeń lub ograniczenie dostępu do wcześniejszej emerytury. 

Według raportu dotyczącego procesu starzenia się społeczeństwa z 2009 r., w 2010 r. 

w państwach UE-27 było 119,3 mln emerytów. Przewiduje się, że liczba ta do 2040 r. będzie 
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stosunkowo szybko rosnąć, po czym tempo tego wzrostu spadnie. Według projekcji, w latach 

2010-2060 liczba emerytów w państwach UE-27 wzrośnie o 47,4 mln do 166,7 mln. 
Równocześnie będzie miał miejsce wyraźny wzrost odsetka osób w wieku emerytalnym: 

projektowana liczba emerytów na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrośnie z 35,6 w 2010 r. 
do 58,8 do 2060 r. (zob. rysunek 3.5). 

Rysunek 3.5: Projektowana liczba emerytów i osób w wieku produkcyjnym, UE-27 (w mln) 

 

Źródło: Komisja Europejska, European Economy, 2/2009 - Economic and budgetary projections 
for the EU-27 Member States (2008-2060) 

Rządy mogą dążyć do wdrożenia szeregu strategii mających na celu zwiększenie odsetka osób 
starszych kontynuujących pracę, a zatem przedłużenie okresu ich aktywności zawodowej. 

Jednocześnie liczba osób w podeszłym wieku (powyżej 80. roku życia) nadal będzie rosnąć. Te 
dwa uzupełniające się trendy z dużym prawdopodobieństwem spowodują istotny spadek 

odsetka emerytów w wieku poniżej 65 lat w ciągu najbliższych 50 lat (zob. tabela 3.5). 

Poziom i rozmiar tego spadku będzie różny w poszczególnych państwach członkowskich. 

Przykładowo, według projekcji do 2060 r. emeryci poniżej 65. roku życia będą stanowić mniej 
niż 10% ogółu emerytów w Niemczech, na Malcie czy w Szwecji, podczas gdy w Estonii, 
Luksemburgu, na Węgrzech, w Rumunii czy na Słowacji ich odsetek wyniesie ponad 20% ogólnej 

liczby emerytów. Największy spadek udziału emerytów w wieku poniżej 65 lat przewidywany 
jest w przypadku Polski, Czech, Słowacji, Malty, Bułgarii, Węgier i Łotwy. 

Tabela 3.5: Projektowana liczba emerytów 

Emeryci (1 000) 
Udział emerytów <65 lat w ogólnej 

liczbie emerytów (%)  
2010 2020 2030 2040 2050 2060 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

UE-27 119 265 129 641 146 048 160 165 165 361 166 683 : : : : : : 
BE 2 646 3 126 3 655 3 992 4 180 4 303 26,6 24,9 20,8 18,2 17,9 16,8 
BG 2 209 2 160 2 205 2 346 2 412 2 271 39,7 34,0 30,4 28,1 23,4 18,2 
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Emeryci (1 000) 
Udział emerytów <65 lat w ogólnej 

liczbie emerytów (%)  
2010 2020 2030 2040 2050 2060 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

CZ 2 754 3 015 3 119 3 375 3 619 3 637 42,9 31,5 27,1 25,7 20,3 17,4 
DK 1 400 1 607 1 585 1 584 1 500 1 428 26,5 21,3 15,7 13,0 14,1 14,9 
DE 20 236 21 502 23 861 24 929 24 251 23 456 15,9 13,9 11,5 8,8 9,5 8,8 
EE 369 362 380 394 414 413 38,1 32,9 29,7 28,1 25,7 20,5 
IE 813 1 023 1 270 1 541 1 863 2 013 : : : : : : 
EL 2 658 2 871 3 262 3 804 4 158 4 192 21,7 23,2 23,0 20,3 16,0 14,2 
ES 8 438 9 775 12 080 15 017 17 002 16 805 : : : : : : 
FR 14 885 17 075 19 382 20 908 21 595 21 973 : : : : : : 
IT 15 780 16 819 19 299 21 335 21 304 20 802 23,7 19,6 18,2 13,0 10,1 11,0 
CY 138 201 279 347 439 520 : : : : : : 
LV 551 519 573 602 645 640 30,3 24,3 22,6 20,6 18,7 11,2 
LT 916 974 1 065 1 108 1 166 1 157 : : : : : : 
LU 160 226 320 417 504 551 33,8 35,7 33,9 28,5 26,2 23,4 
HU 2 996 3 050 3 087 3 242 3 285 3 252 45,2 36,3 35,8 34,0 28,2 24,7 
MT 80 97 105 107 110 117 33,5 20,7 12,5 13,1 11,2 8,9 
NL 3 447 4 201 4 903 5 301 5 158 5 158 30,9 25,4 21,1 18,6 18,6 18,4 

AT (1) 2 513 2 799 3 071 3 275 3 494 3 680 : : : : : : 
PL 9 336 9 415 9 941 10 599 11 325 11 275 45,6 32,5 27,3 28,0 22,2 17,0 

PT (1) 3 298 3 755 4 302 4 783 5 156 5 293 : : : : : : 
RO 5 469 5 271 5 652 6 307 6 736 6 445 44,5 41,8 41,1 36,5 31,7 24,8 
SI 540 610 688 754 769 730 35,0 32,5 27,4 24,9 20,7 18,1 
SK 1 184 1 287 1 475 1 633 1 751 1 754 46,0 39,1 32,5 32,5 26,8 20,7 
FI 1 395 1 609 1 742 1 735 1 724 1 748 33,8 24,2 20,0 19,0 17,5 15,9 
SE 2 284 2 716 3 117 3 400 3 552 3 807 19,0 14,5 12,4 10,7 10,5 8,8 
UK 12 769 13 575 15 632 17 329 17 251 19 263 : : : : : : 
NO 1 016 1 286 1 504 1 683 1 783 1 909 : : : : : : 

(1) Ogólna liczba świadczeń emerytalnych. 

Źródło: Komisja Europejska, European Economy, 2/2009 - Economic and budgetary projections for 
the EU-27 Member States (2008-2060) 

3.2 Z perspektywy makroekonomicznej 
Wraz z reformą publicznych systemów emerytalnych, wiele państw członkowskich wprowadziło 
prywatne zakładowe programy emerytalne (lub planuje je wprowadzić). W Danii, Irlandii, 

Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii takie programy są już szeroko rozpowszechnione. 

Rządy mogą dążyć do przesunięcia części obciążenia z tytułu emerytur na osoby fizyczne za 

pośrednictwem szeregu mechanizmów. Obejmują one podwyższanie składek, przesuwanie 
świadczeń z kwot opartych na ostatnim (najwyższym) wynagrodzeniu w stronę kwot opartych 

na uśrednionych zarobkach w trakcie całego okresu aktywności zawodowej, penalizacja 
wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, ograniczanie ścieżek wcześniejszego opuszczania 
rynku pracy czy zachęcanie do korzystania z prywatnych programów emerytalnych. 

Równocześnie reformy publicznych systemów emerytalnych zostały opracowane tak, by chronić 
grupy w trudnej sytuacji społecznej, na przykład poprzez gwarantowanie minimalnego poziomu 
świadczeń, zadbanie o objęcie ochroną pracowników nietypowych lub rozwiązywanie takich 

problemów, jak niezamierzone przerwy w pracy (kiedy konieczne jest wzięcie dni wolnych od 
pracy w celu sprawowania opieki nad dziećmi lub nad innymi osobami pozostającymi na 

utrzymaniu). 

Reformy emerytalne promujące prywatne programy emerytalne zasadniczo oferują większy 

wybór. Często jednak w efekcie osoby fizyczne muszą przyjąć na siebie większą 
odpowiedzialność za wysokość własnej emerytury, co zwykle wiąże się z większym ryzykiem. 
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Celem regulacji prywatnych programów emerytalnych była ochrona oszczędności; jednak 

w efekcie kryzysu finansowego i ekonomicznego ryzyko z tym związane stało się szczególnie 
widoczne, ponieważ starsi pracownicy, którzy są lub byli bliżej momentu przejścia na emeryturę 

i których świadczenia charakteryzowały się stosunkowo wysokim ryzykiem kapitałowym, byli 
świadkami spadku wartości własnych aktywów wraz ze spadkami na giełdach i w funduszach. 

Rysunek 3.6: Wydatki jednostek rządowych i samorządowych na cele emerytalne (1) (% PKB) 

 

(1) Niemcy, dane niedostępne za lata 1996-1999; Hiszpania, dane tymczasowe za 2007 r.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: gov_a_exp) 

W 2009 r. wydatki rządowe na cele emerytalne wynosiły ponad 13% PKB we Francji i we 

Włoszech, podczas gdy na Cyprze i w Irlandii odpowiednio 4,4% i 3,6%. Wydatki na cele 
emerytalne do pewnego stopnia uzależnione są od struktury wiekowej danej populacji, jednak 

kształtowane są również sposobem alokacji zasobów przez poszczególne rządy. 

W państwach UE-27 emerytura jest jak dotąd najpowszechniejszym rodzajem świadczenia, 

stanowiąc w 2008 r. niemal trzy czwarte (73,5 %) ogólnych wydatków na cele emerytalne, tj. 1 
071 554 mln euro. Średnie wydatki na emerytury na mieszkańca (w odniesieniu do ogółu 
mieszkańców, nie tylko beneficjentów świadczeń emerytalnych) w państwach UE-27 w latach 

2005-2008 wzrosły o 8,9%, osiągając 2 149 PSN. Najwyższy poziom wydatków na emerytury na 
mieszkańca (z uwzględnieniem różnic cenowych w poszczególnych krajach) odnotowano we 

Włoszech, Austrii i we Francji. 
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Rysunek 3.7: Wydatki jednostek rządowych i samorządowych na cele emerytalne, 2009 r. (1) 

(% PKB) 

 

(1) Belgia, Dania, Holandia, Rumunia i Słowacja, dane niedostępne.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: gov_a_exp) 

Rysunek 3.8: Rozkład wydatków według poszczególnych rodzajów świadczeń, UE-27, 2008 r. 
(1) (%, w oparciu o euro) 

 

(1) Dane tymczasowe. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: spr_exp_pens) 

Pomimo faktu, że ich odsetek jest stosunkowo niewielki w ogóle wydatków na cele emerytalne 
(ok. 2,1%), w 2009 r. w państwach UE-27 ponad milion osób skorzystało z programów 
wcześniejszego przechodzenia na emeryturę (zob. tabela 3.6). Wydatki rządowe na tę grupę 

emerytów wyniosły 9 333 mln euro, co stanowiło spadek o 13,3% w cenach bieżących 
w porównaniu z 2005 r. 
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Wpływ działań na rzecz ograniczenia programów wcześniejszego przechodzenia na emeryturę 

oraz zachęcania starszych pracowników do kontynuacji aktywności zawodowej obrazują dane 
per capita przedstawione w tabeli 3.6 – przykładowo, w latach 2005-2009 w Luksemburgu 
średnie wydatki na jedną osobę zachęcaną do przejścia na wcześniejszą emeryturę spadły z 4 

813 PSN (Parytet siły nabywczej) do 1 647 PSN. Najwyższe wydatki per capita na rzecz 

wcześniejszego przechodzenia na emeryturę (obejmujące bezrobotnych, osoby zagrożone utratą 
pracy oraz osoby nieaktywne zawodowo, jednak planujące wejść na rynek pracy) odnotowano 
w Belgii (3 914 PSN w 2009 r.) i Danii (2 172 PSN). 

Tabela 3.6: Wskaźniki wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, 2009 r. 

Wydatki na rzecz wcześniejszego  
przechodzenia na emeryturę 

Osoby, które  
wcześniej przeszły  

na emeryturę (mln euro) (% PKB) 

(PSN na osobę 
dążącą do 

aktywności 
zawodowej) 

 

2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 
UE-27 1 536 246 1 049 502 10 770 9 333 0,10 0,08 286 247 

BE 235 448 212 863 2 519 2 578 0,83 0,76 3 800 3 914 
BG - - - - - - - - 
CZ - - - - - - - - 
DK 74 375 47 637 1 386 982 0,67 0,44 3 306 2 172 
DE 92 259 95 067 1 112 1 322 0,05 0,06 151 228 
EE - - - - - - - - 
IE 11 058 7 462 103 97 0,06 0,06 470 226 
EL : : 0 0 0 0 0 0 
ES : : 284 425 0,03 0,04 82 78 
FR 106 821 24 039 978 296 0,06 0,02 263 72 
IT 361 525 320 861 1 383 1 567 0,10 0,10 249 264 
CY : - : - : - : - 
LV - - - - - - - - 
LT 6 771 - 4 - 0,02 - 36 - 
LU 1 324 1 323 58 64 0,19 0,17 4 813 1 647 
HU 5 521 - 7 - 0,01 - 16 - 
MT : - : - : - : - 
NL - - - - - - - - 
AT 63 310 47 396 676 506 0,28 0,19 1 012 745 
PL 501 574 156 181 1 349 387 0,55 0,13 514 213 
PT 12 378 30 780 188 174 0,12 0,10 439 329 
RO - - - - - - - - 
SI - - - - - - - - 
SK 16 279 56 352 36 240 0,09 0,38 136 868 
FI 47 603 49 541 688 696 0,44 0,41 1 461 1 484 
SE - - - - - - - - 
UK - - - - - - - - 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lmp_ind_exp, lmp_partsumm oraz lmp_expsumm) 

Tabela 3.7 przedstawia informacje dotyczące poziomu składek emerytalnych wpłacanych 

w ramach systemów publicznych. W 2009 r. pracownicy w państwach UE-27 przekazywali 
średnio 22,5% swoich zarobków brutto na świadczenia emerytalne; dane te można przedstawić 
w rozkładzie na pracodawców (14,0% zarobków brutto) wpłacających ponad dwukrotnie 

więcej, niż pracownicy (7,9%). Poszczególne państwa członkowskie znacznie różniły się pod 
względem proporcji zarobków przekazywanych na cele emerytalne, od 16,0% zarobków brutto 

w Luksemburgu, do 33,5% na Węgrzech; odzwierciedla to różnice w poziomie składek 
emerytalnych, jak również różnice w wysokości zarobków brutto. 
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Niektóre państwa członkowskie podjęły już znaczące działania na rzecz wdrożenia 

uzupełniających, prywatnych programów emerytalnych – część z nich wyszczególniono w tabeli 
3.7. Dodatkowe informacje z OECD sugerują, że świadczenia wypłacane w ramach prywatnych 

programów emerytalnych w 2007 r. stanowiły co najmniej 2% PKB w Holandii, Wielkiej 
Brytanii, Belgii, Danii i Szwecji. 

Tabela 3.7: Ogólna stawka publicznej składki emerytalnej (% zarobków brutto) 

Publiczne składki emerytalne ogółem 
 

1999 2004 2009 

Składki 
pracowników, 

2009 r. 

Składki 
pracodawców, 

2009 r. 
UE-27  23,8 22,5 7,9 14,0 

BE 16,4 16,4 16,4 7,5 8,9 
BG : : : : : 
CZ 26,0 28,0 28,0 6,5 21,5 
DK Wyłącznie składki prywatne 
DE 19,7 19,5 19,9 10,0 10,0 
EE : 35,0 22,0 2,0 20,0 
IE Brak odrębnej składki emerytalnej 
EL 20,0 20,0 20,0 6,7 13,3 
ES 28,3 28,3 28,3 4,7 23,6 
FR 16,7 16,7 16,7 6,8 9,9 
IT 32,7 32,7 32,7 9,2 23,8 
CY : : : : : 
LV : : : : : 
LT : : : : : 
LU 16,0 16,0 16,0 8,0 8,0 
HU 30,0 26,5 33,5 9,5 24,0 
MT : : : : : 
NL 17,9 17,9 17,9 17,9 0,0 
AT 22,8 22,8 22,8 10,3 12,6 
PL 19,5 19,5 19,5 9,8 9,8 
PT Brak odrębnej składki emerytalnej 
RO : : : : : 
SI : 24,4 24,4 15,5 8,9 
SK 27,5 26,0 18,0 4,0 14,0 
FI 21,5 21,4 21,6 4,5 17,1 
SE 15,1 18,9 18,9 7,0 11,9 
UK Brak odrębnej składki emerytalnej 
IS Brak odrębnej składki emerytalnej 

NO Wyłącznie składki prywatne 
CH 9,8 9,8 9,8 4,9 4,9 
TR 20,0 20,0 20,0 9,0 11,0 

Źródło: OECD, Pensions at a Glance, 2011 r. 

Raport dotyczący procesu starzenia się społeczeństwa z 2009 r. przedstawia szereg projekcji 

obejmujących prawdopodobne przyszłe zmiany w zakresie świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego (innymi słowy, w ramach ustawowych, rządowych, publicznych systemów 
emerytalnych) w państwach UE-27. W kontekście rosnącej liczny osób starszych, przewiduje się, 

że stosunek publicznych świadczeń emerytalnych do PKB wzrośnie z 10,2% w 2010 r. do 12,5% 
do roku 2060 r.; relatywnie niewielki przewidywany wzrost wynika z przekonania, że wysokość 
świadczeń emerytalnych w ujęciu realnym najprawdopodobniej spadnie w ciągu najbliższych 50 

lat. 

Na poziomie poszczególnych państw członkowskich występują istotne różnice w zakresie 
opracowanych projekcji. Do 2060 r. projektowane publiczne świadczenia emerytalne mają 
stanowić 24,1% PKB w Grecji i 23,9% PKB w Luksemburgu, w porównaniu z, odpowiednio, 
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11,6% i 8,6% w 2010 r. Z drugiej strony w drugiej grupie państw członkowskich publiczne 

systemy emerytalne mają stanowić do 2060 r. mniej niż 10% PKB; państwa te obejmują Danię, 
Estonię, Irlandię, Łotwę, Polskę, Szwecję i Wielką Brytanię. Jak zauważono powyżej, wiele z tych 

różnic odzwierciedla różnice w systemach emerytalnych funkcjonujących w poszczególnych 
państwach członkowskich. 

Przy opracowywaniu modeli projekcji uwzględniono szereg różnych scenariuszy 
i przeprowadzono serię analiz wrażliwości alternatywnych scenariuszy. Rysunek 3.9 pokazuje, 
w jaki sposób niektóre z nich mogą wpłynąć na stosunek publicznych świadczeń emerytalnych 

do PKB dla państw UE-27. Co do zasady, różnice w porównaniu z projekcjami bazowymi 
(wykorzystywanymi w pozostałej części niniejszej publikacji przy okazji omawiania wyników 

raportu dotyczącego procesu starzenia się społeczeństwa z 2009 r.) były dość nieznaczne. 
W szczególności dotyczyło to efektów wyższego zatrudnienia (wzrost o jeden punkt 
procentowy) i wzrostu oczekiwanej długości życia (o jeden rok). Największą różnice 

zaobserwowano w odniesieniu do scenariusza zerowej migracji, gdzie projektowany efekt braku 
dodatkowych imigrantów miał doprowadzić do wzrostu o dwa punkty procentowe stosunku 
publicznych świadczeń emerytalnych do PKB do roku 2060 r. w państwach UE-27. 

Rysunek 3.9: Świadczenia emerytalne w ramach zabezpieczenia społecznego, brutto, UE-27 

(% PKB) 

 

Źródło: Komisja Europejska, European Economy, 2/2009 - Economic and budgetary projections for 

the EU-27 Member States (2008-2060) 

3.3 Emerytura w opinii publicznej 
Obawy dotyczące zdolności obecnych systemów emerytalnych do zapewnienia adekwatnego 

i zrównoważonego dochodu emerytalnego powiązane są również z kwestią sprawiedliwości 
międzypokoleniowej. W miarę wydłużania się oczekiwanej długości życia, osoby aktywne 
zawodowo będą żyły dłużej, a ich okres emerytalny może być dłuższy, niż w przypadku 
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obecnych emerytów. Zagadnienia dotyczące solidarności międzypokoleniowej omówiono na 

początku rozdziału 6. 

Wydaje się, że w odniesieniu do problematyki emerytalnej w Unii Europejskiej świadomość 
społeczna jest dość wysoka. Według badania Eurobarometru (Eurobarometr, badanie specjalne 
316) przeprowadzonego w maju i czerwcu 2006 r., 43% osób w wieku powyżej 15. roku życia 

z państw UE-27 jest zdania, że wielu z ich współobywateli przeszło na emeryturę zbyt wcześnie. 

Rysunek 3.10: Czy przy decydowaniu o momencie swojego przejścia na emeryturę bierzesz pod 

uwagę którekolwiek z zagadnień przedstawionych poniżej? UE-27, wrzesień 2008 r. (1) (%) 

 

(1) Pytanie zadano wyłącznie osobom, które nie przeszły jeszcze na emeryturę. 

Źródło: Komisja Europejska, Eurobarometr Flash 247 – Życie rodzinne i potrzeby starzejącego się 
społeczeństwa  

Rysunek 3.11 pokazuje, że 18,7% emerytów w państwach UE-27, którym zadano pytanie we 
wrześniu 2008 r., już poszukiwało lub zamierzało poszukiwać pracy w celu uzyskania źródła 

dodatkowego dochodu. Na Łotwie odsetek ten sięgnął 40,4%, podczas gdy ponad 25% 
respondentów z ośmiu innych państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej 
w 2004 r. lub w 2007 r. również poszukiwało lub planowało poszukiwanie pracy. Na drugim 

końcu skali emeryci z Luksemburga najrzadziej poszukiwali pracy jako źródła dodatkowego 
dochodu (8,7%), a w ośmiu innych państwach członkowskich odsetek ten plasował się poniżej 
15% (w tym w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji i w Wielkiej Brytanii). 
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Rysunek 3.12 przedstawia informacje dotyczące prawdopodobnych przyczyn zaprzestania pracy 

przez osoby powyżej 55. roku życia w opinii mieszkańców państw UE-27. Pokazuje, że ok. 70% 
respondentów z państw UE-27, którym zadano pytanie we wrześniu i październiku 2011 r. 

(Eurobarometr, badanie specjalne 378) uważało, że brak elastyczności w odniesieniu do 
zmniejszenia etatu, wykluczenie z programów szkoleń oraz zachowanie pracodawców były 
bardzo lub dość istotnymi przyczynami zaprzestania pracy; opinie te były zbliżone we 

wszystkich grupach wiekowych. 

Badanie przeprowadzone w maju i czerwcu 2009 r. pokazuje, że około połowa (49%) 

respondentów z państw UE-27 uważała, że obecna sytuacja w zakresie świadczeń emerytalnych 
nie była korzystna (zob. rysunek 3.13). Odpowiedzi w poszczególnych państwach członkowskich 

znacznie się różniły: 80% respondentów z Grecji i Portugalii (dwóch krajów istotnie dotkniętych 
kryzysem długu publicznego) uważało, że sytuacja była zła, podczas gdy opinię tę podzielało 
mniej niż 20% respondentów z Danii, Holandii i Luksemburga. Jednocześnie we wrześniu 

i październiku 2011 r. ok. 60% respondentów z państw UE-27 w wieku powyżej 15 roku życia 
nie zgadzało się ze stwierdzeniem, że oficjalny wiek przechodzenia na emeryturę musi zostać 
podwyższony do roku 2030, a zaledwie jedna trzecia z nich (33%) zgadzała się, że jest to 

rozwiązanie konieczne. 

Rysunek 3.11: Od momentu przejścia na emeryturę, czy poszukiwałeś/-aś lub czy planujesz 
poszukiwać pracy w celu uzyskania dodatkowego dochodu? Wrzesień 2008 r. (1) (%) 

 

(1) Pytanie zadano wyłącznie emerytom; rysunek opiera się na liczbie osób poszukujących pracy 

lub planujących poszukiwanie pracy. 

Źródło: Komisja Europejska, Eurobarometr Flash 247 – Życie rodzinne i potrzeby starzejącego się 

społeczeństwa  
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Rysunek 3.12: Ludzie przestają pracować z różnych powodów – dlaczego uważasz, że osoby 

powyżej 55. roku życia mogą przestać pracować? UE-27, wrzesień-październik 2011 r. (% osób 
uznających dany powód za bardzo lub dość istotny) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Eurobarometr, badanie specjalne 378 –Aktywność osób starszych 

Rysunek 3.13: Jak oceniasz obecną sytuację pod względem świadczeń emerytalnych? Maj-

czerwiec 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Eurobarometr, badanie specjalne 315 – Klimat społeczny 
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4. Dobrostan, zdrowie i opieka zdrowotna 
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako „fizyczny, mentalny i społeczny dobrobyt” 

jednostek. Kompleksowe podejście do zdrowia zakłada, że wszystkie systemy i struktury, które 
decydują o fizycznych, społecznych i ekonomicznych warunkach życia powinny pozwalać 
jednostkom na prowadzenie produktywnego życia, niezależnie od ich fizycznych lub 

funkcjonalnych ograniczeń (na przykład wspierając udział w społeczeństwie osób 
niepełnosprawnych). Dzięki polityce dotyczącej aktywnego starzenia się oraz postępowi 

technologii związanych ze zdrowiem oraz poprawie warunków życia średnie trwanie życia 
wśród osób starszych w UE uległo wydłużeniu. 

Słabe zdrowie bez wątpienia postrzegane jest jako kluczowy powód wczesnej emerytury. 
W związku z powyższym niektórzy decydenci postawili sobie za cel umożliwienie starszym 
pokoleniom zachowania autonomii i niezależności, ponieważ poprawa stanu zdrowia może: 

• poprawić dobrostan jednostek; 

• wydłużyć okres ich aktywności zawodowej – co stanowi bodziec dla wzrostu 
gospodarczego;  

• zmniejszyć ogólne obciążenie systemów opieki zdrowotnej i socjalnej. 

UE wspiera zdrowe starzenie się w ramach swojej strategii na rzecz zdrowia „Razem na rzecz 
zdrowia: strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013” oraz stosując otwartą metodę 

koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i włączenia społecznego. Zdrowe starzenie się opiera 
się na dwuaspektowym podejściu: 

• promocji zdrowia przez całe życie jednostki, w celu zapobiegania problemom 
zdrowotnym i niepełnosprawności od najwcześniejszych lat (promowanie zdrowego 
trybu życia w drodze działań, które dążą do podniesienia poziomu aktywności fizycznej, 

promowania zdrowego odżywiania lub ograniczenia uzależnienia od tytoniu, alkoholu 
i substancji nielegalnych);  

• dążeniu do niwelowania nierówności zdrowotnych związanych z czynnikami 
społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi. 

Przewiduje się, że starzejące się społeczeństwo wiązać się będzie z dodatkowym 
zapotrzebowaniem na rozmaite produkty oraz usługi zdrowotne i związane ze zdrowiem. Ludzie 

żyją dłużej i wielu z nich osiągnie podeszły wiek (80 lat lub więcej), w związku z czym istnieje 
prawdopodobieństwo, że wielu z nich stanie się słaba i w większym stopniu wymagać będzie 

usług opieki społecznej w formie wsparcia we własnym domu lub ośrodkach opieki 
długoterminowej. W przyszłości tendencja ta prawdopodobnie nasili się. Przewiduje się, że 
większy odsetek osób w podeszłym wieku będzie mieszkać samotnie, w związku z rozpadem 

rodzin i mniejszą gotowością do zapewnienia opieki osobom starszym ze strony członków 
rodziny lub ich ograniczonymi możliwościami zapewnienia takiej opieki. Jeśli nie zajdą zmiany 
w ogólnym stanie zdrowia ludności UE i jeśli nie zostaną przeprowadzone reformy systemów 

zabezpieczeń społecznych i rynków pracy w celu promowania zdrowego i aktywnego starzenia 
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się, istnieje prawdopodobieństwo, że zmiany demograficzne zwiększą obciążenie budżetów 

publicznych w zakresie zdrowia i opieki długoterminowej. 

4.1 Zdrowie, niepełnosprawność i umieralność 
Wskaźniki dobrostanu przedstawione w tab. 4.1 pokazują, że w 2007 roku młodsze pokolenia 
w państwach członkowskich UE-27 miały bardziej optymistyczne nastawienie niż pokolenia 
starsze – prawie połowa (48,9%) ludności w przedziale wiekowym od 50. do 64. roku życia 

z optymizmem myślała o przyszłości, co deklarowało tylko 44,9% ludności w wieku 65 lat 
i starszej. Podobne tendencje zaobserwowano w odniesieniu do poziomu poczucia szczęścia 
wśród ludności krajów UE-27, gdzie stopień poczucia szczęścia na ogół spadał wraz z wiekiem. 

Osoby starsze borykają się z różnego rodzaju presjami, które mogą spowodować problemy 

natury psychicznej, na przykład odosobnienie, ograniczoną zdolność do funkcjonowania, a także 
poczucie zagrożenia osobistego lub finansowego. Wśród najczęstszych chorób psychicznych 
występuje depresja i zaburzenia lękowe, choć osoby starsze są również podatne na zaburzenia 

psychiatryczne, na przykład demencję. Jak pokazano to na rys. 4.1, jeden ze wskaźników, który 
może posłużyć do pomiaru dobrostanu związany jest z poczuciem bezpieczeństwa odczuwanym 
przez osoby podczas samotnego spaceru po zmroku. W 2008 roku w ramach badania w krajach 

UE średnio prawie dwie trzecie (63,5%) osób w wieku 65 lat i starszych odpowiedziało, że 
spacerując samotnie, czują się bezpiecznie. Wskaźnik ten wśród osób w tym przedziale 

wiekowym wyniósł mniej niż 50% w Bułgarii, Grecji i na Łotwie, podczas gdy w Danii, Belgii, 
Szwecji, Finlandii i Słowenii bezpiecznie czuje się co najmniej trzy czwarte osób z tej grupy. 

Osoby starsze częściej mają problemy ze zdrowiem fizycznym. Wielu chorobom, które skutkują 
słabym zdrowiem (a w niektórych przypadkach śmiercią) można zapobiec, na przykład 
chorobom układu krążenia lub cukrzycy typu II. Wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, 

BMI) oblicza się, dzieląc wagę osoby (podaną w kilogramach) przez kwadrat ich wzrostu 
(podanego w metrach): jest to wskaźnik, który stosunkowo dobrze określa ilość tłuszczu 

w organizmie. Osoby, których wskaźnik BMI wynosi od 25 do 30 uważa się za osoby z nadwagą, 
zaś jeśli wskaźnik ten wynosi 30 lub więcej, uważa się je za osoby otyłe. 

W większości państw członkowskich, dla których dostępne są dane (zob. tab. 4.2) wskaźnik BMI 
zazwyczaj rósł wraz z wiekiem, aż do 74. roku życia. Od 75. roku życia, a zwłaszcza od 85. roku 
życia, znacznie mniejszy odsetek obywateli UE miało nadwagę lub było otyłych (odzwierciedla 

to, w pewnym stopniu, mniejszą ilość spożywanego pożywienia przez osoby w podeszłym wieku 
i może również wskazywać na duży odsetek osób z nadwagą lub otyłych, które umierają przed 

osiągnięciem takiego wieku). 

Tabela 4.1: Wskaźniki dobrostanu w państwach UE-27, 2007 r. 

Z optymizmem patrzy w przyszłość (%) 

Średni poziom szczęścia i zadowolenia 
– w skali od 1 (nieszczęśliwy, 

niezadowolony) do 10 (bardzo 
szczęśliwy, bardzo zadowolony)  

Zgadzam się lub 
zdecydowanie 

się zgadzam 

Nie mam 
zdania 

Nie zgadzam się 
lub zdecydowanie 

się nie zgadzam 

Nie 
wiem 

Szczęśliwy 
Zadowolony z 

własnego życia 

18-34 lat 66,3 19,1 14,2 0,5 7,7 7,1 
35-49 lat 53,3 23,5 22,7 0,5 7,5 7,0 
50-64 lat 48,9 24,6 25,9 0,6 7,4 6,9 

65 lat i więcej 44,9 25,9 28,0 1,2 7,3 7,1 
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Źródło: European quality of life survey (Badanie jakości życia w Europie) – 2007, © Europejska 

Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 

Rysunek 4.1: Jak bezpiecznie czują się państwo podczas samotnego spaceru po zmroku, osoby 
w wieku 65 lat i starsze, 2008 r. (1) 
(%) 

 

(1) Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta i Austria – brak dostępnych danych  
(2) Średnia dla państw członkowskich UE, dla których są dostępne dane. 

Źródło: European Social Survey Cumulative File (Europejskie Badanie Społeczeństwa, Dane 

Zbiorowe), ESS 1-4 (2011); wersja danych 1.0; Norwegian Social Science Data Services (Norweskie 
usługi w zakresie danych dotyczących nauk społecznych), Norwegia – archiwum danych 
i dystrybutor danych ESS. 

Tabela 4.2: Odsetek populacji z nadwagą lub otyłością, na podstawie wskaźnika masy ciała 

(BMI), 2008 lub 2009 r. (1) 
(%) 

18 lat i więcej 55-64 lat 65-74 lat 75-84 lat 85 lat i więcej 
 

Nadwaga Otyłość Nadwaga Otyłość Nadwaga Otyłość Nadwaga Otyłość Nadwaga Otyłość 

BE 33,4 14,0 40,3 21,7 43,3 16,8 40,4 16,1 31,9 8,4 
BG 39,1 11,5 48,8 17,7 49,3 17,2 44,0 13,0 26,3 3,5 
CZ 38,2 18,3 47,2 29,5 44,7 31,5 52,6 18,3 46,2 23,5 
DE 36,3 15,9 42,1 22,3 45,1 20,1 44,3 19,2 31,0  

EE (2) 32,4 18,5 37,5 31,3 39,4 28,7 40,5 20,4 23,5 14,9 
EL 38,4 17,6 47,4 26,9 47,8 29,4 47,1 18,2 45,8 13,2 
ES 37,1 15,7 44,9 22,5 46,8 25,4 46,3 21,6 37,6 17,7 
FR 31,3 12,2 39,9 16,8 39,3 18,5 37,7 16,2 29,0 9,5 
CY 35,4 15,6 45,8 23,3 45,8 24,8 36,7 21,1 29,1 16,6 
LV 37,9 16,9 44,0 28,9 45,7 29,6 44,8 24,6 36,7 20,0 
HU 34,7 20,0 43,7 26,5 43,3 29,2 39,9 25,5 28,9 10,0 
MT 36,7 22,9 40,7 30,1 41,0 31,5 36,8 27,1   

AT (2) 36,4 12,8 44,2 21,4 48,3 19,4 46,7 14,2 32,9 8,6 
PL 37,4 16,4 43,5 26,4 45,8 26,3 44,9 20,4 38,1 16,1 
RO 42,2 7,9 52,4 12,6 49,9 10,7 38,4 7,8 32,0 4,3 

SI (3) 39.,8 16,8 43,0 27,3 49,4 24,2 49,0 15,8   
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SK 35,6 15,1 45,8 27,0 43,7 30,1 48,5 21,5 45,6 13,6 

(1) W przypadku niewymienionych państw członkowskich UE brak było dostępnych danych. 
(2) 2006 r. 
(3) 2007 r. 
Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_ehis_de1) 

Wiele z warunków prowadzących do śmierci jest wynikiem czynników niosących ze sobą 

ryzyko, które nawarstwiały się przez całe życie. W tab. 4.3 przedstawiono informację na temat 
liczby osób, które regularnie paliły papierosy. Osoby starsze zazwyczaj palą znacznie mniej niż 
osoby z innych grup wiekowych, w szczególności jest tak w przypadku osób w wieku 65 lat 

i starszych – może być to spowodowane tym, że niektórzy palacze nie dożywają takiego wieku. 

Nawet w zaawansowanym wieku można poprawić stan zdrowia – na przykład dzięki aktywności 

fizycznej. W tab. 4.4 przedstawiono dane na temat odsetka osób, które codziennie przez co 
najmniej 30 minut wykonywały ćwiczenia fizyczne. Procent osób w wieku od 55 do 64 lat, które 

regularnie ćwiczyły często był nieco wyższy niż średnia dla całej populacji w grupie wiekowej od 
15 lat wzwyż. Wśród osób powyżej 65. roku życia zauważono jednak niższy procent osób 
regularnie podejmujących aktywność fizyczną. 

Tabela 4.3: Odsetek osób, które regularnie palą papierosy, 2008 lub 2009 r. (1)  
(%) 

 15 lat i więcej 55-64 lat 65-74 lat 75-84 lat 85 lat i więcej 
BE 19,5 16,3 10,7 3,7 3,3 
BG 29,2 23,8 8,4 3,4 2,3 
CZ 24,3 24,2 15,0 6,8 : 
DE 22,8 18,9 9,7 : : 

EE (2) 25,9 22,2 11,5 5,2 : 
EL 31,8 33,0 16,0 8,0 4,3 
ES 25,1 18,1 9,4 5,0 1,5 
CY 25,9 20,1 12,3 5,9 8,5 
LV 27,9 28,8 12,7 3,3 1,1 
HU 26,1 29,0 13,7 4,6 3,7 
MT 19,2 16,9 12,7 6,2  

AT (2) 22,9 19,2 8,1 3,8 1,1 
PL 23,8 27,0 13,4 4,9 3,2 
RO 20,5 17,0 7,5 4,0 1,2 

SI (3) 18,7 15,8 5,9 5,4  
SK 19,3 20,4 8,1 1,5 1,3 

(1) W przypadku niewymienionych państw członkowskich UE brak było dostępnych danych. 
(2) 2006 r. 
(3) 2007 r. 
Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_ehis_de3) 

Tabela 4.4: Odsetek osób, które codziennie przez co najmniej 30 minut wykonują ćwiczenia 
fizyczne 

 15 lat i więcej 55-64 lat 65-74 lat 75-84 lat 85 lat i więcej 
BG 52,2 52,7 48,6 28,5 18,0 
CZ 63,0 63,9 55,4 29,2 6,5 
EL 57,8 60,7 42,7 33,1 18,6 
ES 49,2 45,8 39,3 26,9 14,7 
CY 40,6 43,0 29,7 17,1 12,9 
LV 63,6 64,4 54,7 39,3 24,7 
HU 60,2 60,3 56,0 37,3 20,0 
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 15 lat i więcej 55-64 lat 65-74 lat 75-84 lat 85 lat i więcej 
MT 24,1 18,9 17,3 6,5 5,7 
AT (2) 32,7 33,3 25,6 12,2 2,4 
PL 59,0 55,7 44,9 32,6 23,4 
RO 86,6 : : : : 
SI (3) 55,3 56,4 46,2 30,9 : 
SK 57,9 58,4 42,1 26,9 22,2 

(1) W przypadku niewymienionych państw członkowskich UE brak było dostępnych danych.  

(2) 2006 r. 
(3) 2007 r. 
Inną strategią prewencyjną, która ma na celu złagodzenie problemów zdrowotnych jest 
promowanie idei szczepień. Choć większość osób, które zachorują na sezonową grypę nie 

wymaga leczenia medycznego, choroba ta może prowadzić do hospitalizacji i śmierci, zwłaszcza 
wśród grup ryzyka, takich jak osoby starsze. Prawie połowa zgonów spowodowanych grypą 
w państwach UE-27 w 2009 roku dotyczyła osób w wieku 85 lat i starszych. Pod koniec 2009 

roku Rada Unii Europejskiej przyjęła rekomendację na rzecz szczepień, wyznaczając cel 
zaszczepienia co najmniej 75% osób zagrożonych takim ryzykiem do 2015 roku (13). 

Tabela 4.5: Odsetek osób zaszczepionych na grypę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 2008 lub 
2009  r. (1) 

(%) 

 65 lat i więcej 65-74 lat 75-84 lat 85 lat i więcej 
BG 4,8 4,3 5,3 7,3 
CZ 19,4 17,4 23,9 15,0 
DE 56.,3 55,6 59,9 : 
EE (2) 1,8 2,0 1,4 4,7 
EL 41,7 35,3 50,5 47,5 
FR 66,7 60,5 73,3 74,4 
CY 28,5 23,9 34,6 42,7 
LV 2,9 3,6 2,0 1,0 
HU 30,4 28,5 32,7 31,4 
MT 52,5 48,8 59,3 48,6 
PL 12,9 12,6 13,8 10,6 
RO 18,1 18,3 18,0 17,2 
SI (3) 22,3 21,6 26,8 : 
SK 24,4 23,6 24,8 28,6 

(1) W przypadku niewymienionych państw członkowskich UE brak było dostępnych danych.  
(2) 2006 r. 
(3) 2007 r. 
Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_ehis_hc1) 

                                                           
13 Dostępna pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:348:0071:0072:EN:PDF. 
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Rysunek 4.2: Stan zdrowia według respondentów, UE-27, 2009 r. 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_silc_02) 

Inne strategie prewencyjne obejmują badania kontrolne (na przykład badania piersi, badania 
cytologiczne lub badania pod kątem raka jelita grubego). Odsetek osób, które poddano takim 

badaniom jest różny w zależności od państwa członkowskiego – przykładowo we Francji połowa 
kobiet w grupie wiekowej od 50 do 69 lat przeszła badanie piersi w ciągu poprzednich 12 

miesięcy, zaś ponad połowa kobiet z tej grupy wiekowej w Rumunii nigdy nie przechodziła 
takiego badania. 

Z perspektywy wszystkich państw członkowskich UE-27 ponad dwie trzecie (68,1%) osób 
powyżej 16. roku życia uważa (deklaracja własna), że stan ich zdrowia jest bardzo dobry lub 
dobry (zob. rys. 4.2). Procent ten zdecydowanie zmniejsza się w przypadku grupy wiekowej 

powyżej 55. roku życia, zaś w przypadku respondentów w wieku 85 lat i starszych jedynie 
ćwierć (25,3%) uważa, że ich stan zdrowia jest dobry. Mężczyźni zazwyczaj mieli lepsze zdanie 

na temat stanu własnego zdrowia niż kobiety w każdej z grup wiekowych uwzględnionych 
w badaniu. 
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Rysunek 4.3: Odsetek osób przewlekle chorych lub cierpiących na przewlekłe problemy 

zdrowotne, UE (1) 
(%) 

 

(1) 2005, EU-25; 2009, EU-27. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_silc_05) 

Rysunek 4.4: Odsetek osób, które uważają, że mają ograniczoną zdolność do wykonywania 
codziennych czynności (ograniczona aktywność co najmniej przez ostatnie 6 miesięcy), EU-27, 

2009 r.  
(%) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_silc_07) 

Na rys. 4.3 pokazano, że prawie jedna trzecia (31,2 %) ludności krajów UE-27 w wieku powyżej 
16. roku życia w 2009 r. deklarowała, że cierpi na przewlekłą chorobę lub problem zdrowotny. 

Jak łatwo przewidzieć, odsetek osób deklarujących takie choroby wzrastał wraz z wiekiem i tak 
w grupie wiekowej między 65. a 74. rokiem życia ponad połowa osób mieszkających w krajach 
UE-27 deklarowała, że cierpi na przewlekłą chorobę lub problem zdrowotny. Na rys. 4.4. podano 

również dane oparte na ocenie własnej: wynika z nich, że w roku 2009 w krajach UE-27 25,0% 
osób w wieku od 75 do 84 lat oraz 37,6% osób w wieku 85 lat i starszych z powodu problemów 

zdrowotnych miało znacznie ograniczoną zdolność do wykonywania codziennych czynności. 

Badanie przeprowadzone w lutym i marcu 2010 roku pokazuje, że w grupie osób starszych 

z krajów UE-27 niewiele większy od średniego odsetek osób korzystał z pomocy profesjonalisty 



 81 

z powodu problemu psychologicznego lub emocjonalnego. Na rys. 4.5 pokazano, że wśród osób 

w wieku 55 lat i starszych odsetek ten wyniósł 16%. 

To samo badanie pokazało, że wśród tych osób z krajów UE-27 w wieku 55 lat lub starszych, 
które zażywały leki antydepresyjne w ciągu poprzednich 12 miesięcy około 49% zażywało takie 
leki z powodu depresji, zaś 47% w celu leczenia lęków. W przypadku tej pierwszej grupy 

odsetek ten był niższy niż w przypadku odsetka w całej populacji osób w wieku 15 lat lub 
starszych, zaś w przypadku grupy drugiej odsetek taki był wyższy niż średni odsetek. 

Choć średnie trwanie życia jest coraz dłuższe i większość obywateli Europy może mieć nadzieję, 
że będzie żyć dłużej niż poprzednie pokolenia, z perspektywy aktywnego starzenia się 
i z perspektywy większości jednostek jeszcze bardziej istotne jest, by pamiętać, że w wieku 

emerytalnym można zachować dobre zdrowie. Kwestie te omówiono powyżej w rozdziale 
pierwszym w ramach analizy lat zdrowego życia. 

Rysunek 4.5: Odsetek osób korzystających z pomocy profesjonalistów (w ciągu ostatnich 12 
miesięcy) z powodu problemu psychologicznego lub emocjonalnego, UE-27, luty-marzec 2010 r. 

(%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Specjalne badanie Eurobarometru nr 345 – „Zdrowie psychiczne” 

Rysunek 4.6: Zgony w podziale wiekowym według ostatnich urodzin EU‑27 

(1 000) 
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Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_magec) 

Rysunek 4.7: Zgony w podziale wiekowym według ostatnich urodzin EU-27, 2008 r. 

(% całkowitej populacji, w podziale na płeć) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: demo_magec) 

W końcu jednak życie dobiega końca i w ostatniej części tego rozdziału skupiono się na 
statystykach dotyczących zapadalności na choroby. W 2008 roku w krajach UE-27 było 4,84 mln 
zgonów (zob. rys. 4.6). Względnie mało zgonów miało miejsce wśród osób poniżej 40. roku 

życia, zaś w grupie wiekowej powyżej 40. roku życia liczba zgonów dosyć szybko wzrasta. Około 
5,6% wszystkich zgonów miało miejsce wśród osób w wieku od 60 do 64 lat, a odsetek ten jest 

dwa razy większy (10,2%) wśród osób w wieku od 70 do 74 lat, zaś w przypadku osób w wieku 
od 80 do 84 lat wynosi on 17,8 %. W grupie osób powyżej 85. roku życia było prawie 1,5 mln 
zgonów w 2008 roku, co stanowi około 30,6% całkowitej liczby zgonów w krajach UE-27, jednak 

nie ma bardziej szczegółowych danych na temat dalszego podziału tych zgonów ze względu na 
wiek w tej grupie wiekowej. 

Analiza zgonów w krajach UE-27 w podziale ze względu na płeć pokazuje, że wyższy odsetek 
zgonów wśród mężczyzn dotyczy niższych grup wiekowych. Tendencja ta utrzymuje się 
konsekwentnie aż do grupy wiekowej powyżej 80. roku życia (zob. rys. 4.7). Podział ten wynika 

z wielu czynników, jako że wskaźniki dotyczące zgonów wśród mężczyzn są zazwyczaj wyższe 
niż w przypadku zgonów wśród kobiet, w wyniku wypadków motocyklowych, spożywania 

alkoholu oraz uzależnienia od tytoniu i narkotyków. Ponadto w UE mężczyzn w wieku 80 lat 
i starszych jest stosunkowo mało z powodu dużej liczby zgonów wśród mężczyzn podczas 
drugiej wojny światowej. Z kolei ponad sześć na dziesięć zgonów kobiet (60,5%) dotyczy 

ludności w wieku lat 80 lub starszej (w porównaniu z 36,2% w przypadku zgonów mężczyzn). 

Informacje na temat przyczyn zgonu przedstawiono według zestandaryzowanych wskaźników 

zgonów, przy czym liczba zgonów odnosi się do 100 000 mieszkańców. Tab. 4.6 pokazuje 
główne przyczyny zgonów wśród osób w wieku 65 lat i starszych w krajach UE-27, w tym 

choroby układu krążeniowego, oddechowego i pokarmowego, a także zachorowania na raka. 
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Tabela 4.6: Przyczyny zgonu – zestandaryzowany wskaźnik zgonów, UE-27, 2008 r. 

na (100 000 mieszkańców) 

Łącznie (wszystkie 
grupy wiekowe) 

65 lat i więcej 
 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 
Wszystkie przyczyny zgonów 792,5 482,1 4 871,6 3261,5 
Choroby układu krążeniowego 278,6 184,4 1 965,0 1 480,2 
Nowotwory 234,4 136,1 1410,1 735,3 
Choroby układu oddechowego 63,4 32,5 483,5 249,1 
Choroby układu pokarmowego 41,3 23,3 192,4 137,2 
Choroby układu nerwowego i organów zmysłu 20,3 16,0 135,0 111,8 
Symptomy, objawy i niestandardowe diagnozy kliniczne i laboratoryjne, 
niesklasyfikowane gdzie indziej 

26,1 16,4 1293 1135 

Choroby układu hormonalnego, związane z żywieniem i metabolizmem 18,7 14,9 124,9 110,1 
Zewnętrzne przyczyny zapadalności na choroby i umieralności 58,3 20,2 147,0 819 
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 14,5 11,1 84,6 88,1 
Choroby układu moczowo-płciowego 12,7 8,5 100,9 67,8 
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze 11,8 7,1 62,0 45,6 
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej 2,3 2,9 16,9 21,0 
Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz pewne zaburzenia dotyczące 
mechanizmu immunologicznego 

1,8 1,6 11,7 10,4 

Choroby skóry i tkanki podskórnej 0, 9 1,0 6,6 8,1 

Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_cd_asdr) 

4.2 Wydatki na opiekę zdrowotną i usługi opieki zdrowotnej 
W tym rozdziale opiekę zdrowotną poddano analizie z perspektywy finansowej, oceniając 
wydatki na opiekę zdrowotną i długoterminową. Jak już wspomniano, oczekuje się, że 

korzystanie z rozmaitych towarów i usług medycznych wzrośnie wraz ze starzeniem się 
populacji UE w nadchodzących dziesięcioleciach. Niezależnie od tego, czy takie towary i usługi są 
finansowane prywatnie czy ze środków publicznych, rosnąca liczba osób starszych może 

w znaczny sposób wpłynąć na liczbę przedstawicieli zawodów służby zdrowia wymaganą do 
zapewnienia opieki osobom starszym – i to w okresie, w którym przewiduje się spadek zasobów 
siły roboczej w UE. 

Jednym ze wskaźników zapewniania usług opieki zdrowotnej jest liczba praktykujących lekarzy 

na każde 100 000 mieszkańców (zob. rys. 4.8), który zasadniczo wynosi od 270 do 380 
w większość państw członkowskich. W celu poznania danych szczegółowych dla tych krajów, 
w których stosuje się inny wskaźnik proszę zapoznać się z przypisem 1. Informacje na temat 

liczby osób zawodowo świadczących usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze na 100 000 
mieszkańców są dostępne tylko dla niewielkiej liczby państw, a dane dotyczące liczby takich 
pracowników znacznie się różnią między tymi krajami. 
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Rysunek 4.8: Praktykujący lekarze, 2008 r. (1) 

(na 100 000 mieszkańców) 

 

(1) Irlandia, Włochy, Portugalia i Holandia, lekarze licencjonowani; Grecja, Francja, Była 
Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja, lekarze czynni zawodowo. 

(2) 2009 r. 
(3) 2007 r. 
(4) Dane szacunkowe. 
(5) 2006 r. 
Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_rs_prs) 

Usługi opieki zdrowotnej dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie można poddać analizie 
z perspektywy zapotrzebowania na takie usługi, za pomocą wskaźnika dotyczące odsetka osób, 
które konsultowały się z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą. Na rys. 4.9 

widać, że wśród osób starszych zazwyczaj wyższy był odsetek osób, które częściej odwiedzały 
lekarzy – prawie połowa (48,2%) osób w wieku lat 65 i starszych odwiedziła lekarza co najmniej 

sześć razy w 2009 roku. 
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Rysunek 4.9: Częstotliwość konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem 

specjalistą, w podziale ze względu na wiek, EU-27, 2009 r. (1) 
(%) 

 

(1) Z wyłączeniem dentystów i okulistów; dane szacunkowe. 

Źródło: Eurostat (moduł EU-SILC 2009: deprywacja materialna) 

Liczba wypisów szpitalnych na 100 000 mieszkańców jest powszechnie stosowanym 

wskaźnikiem do analizy wykorzystania usług szpitalnych, ponieważ odzwierciedla 
zapotrzebowania na opiekę i usługi dla pacjentów hospitalizowanych. Statystyki dotyczące 
wypisów nie stanowią wskaźnika powodzenia interwencji czy leczenia, ponieważ wypisy mogą 

być efektem zakończenia leczenia, wypisaniem się pacjenta wbrew wskazaniom lekarzy, 
przeniesienia pacjenta do innej instytucji lub śmierci pacjenta. 

Ponadto sposób, w jaki usługi opieki zdrowotnej są zapewniane i finansowane w różnych 
państwach członkowskich różni się znacznie. Dlatego podczas gdy w jednym z państw może 

istnieć praktyka leczenia konkretnej choroby w ramach pobytu w szpitalu ogólnym, w innym 
takie leczenie może odbywać się w wyspecjalizowanym ośrodku dla pacjentów 
ambulatoryjnych. Dane zawarte w tab. 4.7 pokazują, że w większości krajów liczba wypisów 

pacjentów hospitalizowanych ogólnie rośnie wraz z grupą wiekową, do tego stopnia, że istnieją 
pewne kraje, w których osoby w grupie wiekowej poniżej 95. roku życia średnio są 

hospitalizowane raz w roku. 
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Tabela 4.7: Wypisy pacjentów hospitalizowanych, bez względu na przyczynę, 2008 r. 

(na 100 000 mieszkańców) 

Grupa wiekowa 
 Ogółem 

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ 
BE (1) 15 741 16 344 20 059 24 451 29 949 37 972 45 215 63 613 50 588 58 983 

BG 21 665 : : : : : : : : : 
CZ (1) 20 624 21 475 25 661 32 277 41 874 51 688 59 400 66 685 70 961 65 368 
DK (1) 16 498 : : : : : : : : : 

DE 22 692 25 324 29 607 36 131 44 801 55 532 62 097 68 589 7 856 3 530 
EE : : : : : : : : : : 
IE 13 501 12 412 16 113 21 276 28 545 38 216 46 987 52 596 51 624 34 914 
EL : : : : : : : : : : 
ES 10 567 10 607 13 327 15 928 21 109 26 019 30 505 36 156 39 689 39 801 
FR 16 075 16 765 20 836 25 559 31 372 38 772 46 153 55 920 57 771 58 802 

IT (1) 13 887 12 893 16 658 21 349 27 094 32 896 36 984 40 906 42 088 37 959 
CY (1) 7 500 7 161 10 074 13 612 20 420 26 952 33 112 38 081 33 248 34 577 

LV 20 290 23 539 26 724 30 751 35 856 41 746 42 230 40 281 32 683 25 881 
LT 21 686 26 069 28 680 34 242 41 490 48 972 51 497 50 334 46 153 37 353 

LU (1) 16 468 18 118 22 252 29 026 36 978 45 809 56 951 63 873 66 924 122 311 
HU 19 486 24 861 28 630 34 200 41 521 46 605 46 856 45 169 : : 
MT 9 512 8 470 11 648 14 403 18 905 26 663 31 526 38 299 41 948 33 681 
NL 10 953 11 878 14 942 19 350 25 012 30 217 33 645 35 317 33 056 28 544 
AT 27 539 33 117 39 591 49 077 60 000 74 453 85 441 94 191 92 761 83 697 

PL (1) 13 965 16 891 20 798 24 223 29 618 34 420 36 086 39 589 35 189 : 
PT : : : : : : : : : : 
RO 22 495 : : : : : : : : : 
SI 16 154 15 721 19 594 24 521 30 223 37 833 40 848 43 590 44 504 37 590 
SK 18 174 20 301 25 237 32 226 41 036 49 0 09 53 731 62 573 54 821 39 031 
FI 18 821 17 772 21 868 29 557 41 119 58 985 80 828 102 860 115 110 112 144 
SE : : : : : : : : : : 

UK (1) 12 248 10 763 13 789 18 216 23 274 30 071 37 811 47 243 : : 
CH 16 217 17 440 21 634 26 307 32 357 40 793 48 902 53 456 51 493 37 394 
HR 16 259 17 836 21 028 25 360 30 549 33 836 33 817 : : : 

MK (2) 9 876 13 346 16 553 20 385 23 410 23 958 21 425 17 198 10 946 9 820 

(1) 2007 r. 
(2) 2006 r. 
Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_co_disch2) 

Wydatki na opiekę zdrowotną są powiązane z postępem technologicznym, ponieważ nowe 
metody diagnostyki i leczenia mają wpływ na ilość wydawanych środków. Niektóre nowe 
technologie są tańsze, prostsze, szybsze, skuteczniejsze i mniej inwazyjne, niektóre zaś 

wymagają dużych inwestycji. Wydatki na opiekę zdrowotną należy rozważać w kontekście 
oszczędności w perspektywie długofalowej, które mogą wynikać ze zdrowszego społeczeństwa. 
Na rys. 4.10 przedstawiono wydatki na opiekę zdrowotną (wydatki bieżące i inwestycyjne), 

które w 2009 roku wahały się od 5,7% PKB w Rumunii do 12,0% PKB w Holandii. Opieka nad 
osobami starszymi – w oparciu o informacje dotyczące wydatków na ochronę socjalną 

przeznaczonych na opiekę nad osobami starszymi (co obejmuje wydatki w celu pokrycia 
dodatków pielęgnacyjnych, zakwaterowania i pomocy w wykonywaniu codziennych czynności) 
– stanowiła 0,4% PKB w krajach UE-27 w 2008 roku. Największe wydatki poniesiono w Szwecji 

– na poziomie 2,3%, oraz w Danii i Austrii, które są jedynymi krajami, w których opieka nad 
osobami starszymi stanowiła co najmniej 1% PKB. 
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Rysunek 4.10: Wydatki na opiekę zdrowotną i opiekę na osobami starszymi (% PKB) 

 

(1) Irlandia, Grecja, Włochy, Malta i Wielka Brytania – brak danych; Litwa, Holandia, Austria, 
Słowenia i Szwajcaria – dane wstępne. 

(2) UE-27, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Słowenia, Słowacja, 
Szwecja, Wielka Brytania i Szwajcaria – dane wstępne. 
(3) 2008 r. 
(4) 2007 r. 
Źródło: Eurostat (kody danych online: hlth_sha_hp oraz tsdde530) 

Na rys. 4.11 przedstawiono jeden ze sposobów analizy różnych systemów opieki zdrowotnej, 

wraz z podziałem bieżących wydatków na opiekę zdrowotną ze względu na podmiot finansujący. 
Prywatne wydatki domowe średnio wynoszą blisko 25% wydatków w państwach 
członkowskich, dla których były dostępne dane, przy czym procent ten wynosi od 6,2% 

w Holandii i 7,5% we Francji aż do 42,6% w Bułgarii i 50,2% na Cyprze. 

Opiekę nad osobami słabymi i starszymi często w sposób nieformalny sprawują małżonkowie, 

krewni i przyjaciele. Zmiany w strukturze rodzinnej, większe uczestnictwo w sile roboczej 
(zwłaszcza wśród kobiet), oraz większa mobilność geograficzna mogą jednak zakres takiej 

opieki nieformalnej w nadchodzących latach. Dlatego też starzejące się społeczeństwo może 
wymagać dodatkowych źródeł opieki formalnej i dodatkowych dostawców takich usług. 
Zwiększenie liczby ośrodków opieki dla osób starszych w ramach społeczności oraz lepsze 

wykorzystanie technologii informacyjnych (zob. rozdział 6 w celu uzyskania bardziej 
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szczegółowych informacji) może zachęcić osoby starsze do pozostania w ich dotychczasowej 

społeczności. 

Wydatki na opiekę zdrowotną można również analizować pod względem ich przeznaczenia – na 
przykład, działania na rzecz promocji, leczenie chorób lub opiekę długoterminową. W tab. 4.8 
przedstawiono informacje dotyczące wydatków na opiekę długoterminową, co obejmuje 

zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i zarządzanie usługami socjalnymi świadczonymi na rzecz 
osób cierpiących na choroby i upośledzenia. Ten typ opieki jest więc szczególnie ważny dla osób 
starszych. Więcej szczegółów widać przy podziale bieżących wydatków na opiekę zdrowotną ze 

względu na poszczególne rodzaje świadczonej opieki medycznej. 

Rysunek 4.11: Wydatki na opiekę zdrowotną ze względu na podmiot finansujący, 2008 r. (1) 

(%)  

 

(1) Irlandia, Grecja, Włochy, Malta i Wielka Brytania – brak danych. 
(2) 2008 r. 
(3) Brak danych dotyczących ubezpieczenia prywatnego, traktowane łącznie z pozostałymi 
kategoriami. 

(4) Brak danych dotyczących prywatnych ubezpieczeń społecznych, traktowane łącznie 
z pozostałymi kategoriami. 
(5) 2007 r. 
Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_sha_hf) 

Opieka długoterminowa stanowiła ponad 20% bieżących wydatków na opiekę zdrowotną 
w Dani, Luksemburgu (2008), Holandii, Finlandii i Szwecji w 2009 roku. Wydatki na opiekę 
długoterminową na jednego mieszkańca wzrosły do poziomu 1 240 EUR w Luksemburgu oraz 

1 216 EUR w Szwecji. Stosunkowo niski poziom wydatków w niektórych państwach 
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członkowskich (mniej niż 100 EUR na jednego mieszkańca w 11 spośród państw członkowskich) 

może wiązać się z tym, że ciężar opieki spoczywa na członkach rodziny. Odnotowano również, iż 
w ośmiu państwach członkowskich mniej niż 5% bieżących wydatków na opiekę zdrowotną 

przeznaczano na opiekę długoterminową. 

Tabela 4.8: Wydatki na opiekę zdrowotną - usługi, zarządzanie i długoterminowa opieka 

pielęgnacyjna, 2009 r. 

 
(EUR na 
jednego 

mieszkańca) 
(mln EUR) (% PKB) 

(% bieżących 
wydatków na 

opiekę 
zdrowotną) 

Długotermino
wa opieka 

pielęgnacyjna 
dla pacjentów 

szpitalnych 

Liczba 
przypadków 

długotermino
wej opieki 

pielęgnacyjnej 
dziennie 

Długotermino
wa opieka 

pielęgnacyjna: 
opieka w 

domu 

BE 674 7 281 2,2 19,7 12,3 0,0 7,4 
BG (1) 0 1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

CZ 37 389 0,3 3,6 2,8 0,0 0,7 
DK 1 096 6 053 2,7 24,5 10,4 0,0 14,1 
DE 620 50 777 2,1 18,9 7,8 0,1 4,5 
EE 30 41 0,3 4,4 4,1 0,0 0,2 
IE : : : : : : : 
EL : : : : : : : 
ES 210 9 648 0,9 9,9 6,3 0,9 1,9 
FR 541 3 4 932 1,9 16,0 8,4  3,1 
IT : : : : : : : 

CY (1) 39 31 0,2 3,1 1,8 0,3 0,4 
LV (1) 24 54 0,2 3,9 3,6 0,2 0,2 

LT 76 253 1,0 12,8 26 0,0 6,5 
LU (1) 1 240 606 1,5 24,9 14,7 0,0 5,1 

HU 26 261 0,3 3,9 3,7 0,0 0,1 
MT : : : : : : : 
NL 874 14 454 2,5 22,6 16,7 0,7 5,2 
AT 478 4 000 1,5 14,0 69  7,1 
PL 32 1 239 0,4 5,8 1,1 0,0 4,3 

PT (1) 70 739 0,4 4,5 0,6  0,4 
RO 41 885 0,8 13,5 1,2 0,0 12,3 
SI 214 437 1,2 14,2 6,6 0,0 2,1 
SK 29 154 0,3 2,9 0,0 0,0 0,3 
FI 861 4 594 2,7 31,0 11,2  1,1 
SE 1 216 11 304 3,9 40,5 4,0 0,1 3,6 
UK : : : : : : : 
IS 471 150 1,7 18,0 17,7 0,3  

NO (2) 1 312 6 178 2,2 26,2 16,2  9,9 
CH 1 009 7 812 2,2 193 172  2,1 

(1) 2008 r.  
(2) 2007 r. 
Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_sha_ltc oraz hlth_sha_hc) 

Zgodnie ze Sprawozdaniem na temat starzenia się społeczeństwa (Ageing Report) z 2009 roku 
przewiduje się, że wydatki na opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową wzrosną o około 2,4 

punktu procentowego PKB między rokiem 2010 a 2060 w krajach UE-27. Oczekuje się, że wraz 
z emeryturami wydatki na opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową będą stanowić coraz 
większe obciążenie dla wydatków publicznych w ciągu następnych 50 lat. 

Więcej informacji na temat tych przewidywań dla krajów UE-27 znajduje się na rys. 4.12. 
Przewiduje się między innymi, że ogólny wzrost wydatków na opiekę zdrowotną będzie wyższy 

(1,6 punktu procentowego) niż wzrost wydatków na opiekę długoterminową (1,1 punktu 
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procentowego). Oczekuje się również, że tempo wzrostu wydatków na opiekę długoterminową 

będzie rosnąć szybciej, osiągając wzrost na poziomie 84,6% w ciągu analizowanego okresu, 
w porównaniu ze wzrostem o 23,5% w przypadku wydatków na opiekę zdrowotną. Te 

wskaźniki zmian przynajmniej w pewnym stopniu odzwierciedlają tempo, z jakim zgodnie 
z przewidywaniami przybywać ma osób w podeszłym wieku (w wieku 80 lat lub starszych) 
w UE w ciągu następnego półwiecza. Rys. 4.12 potwierdza, że liczba osób pozostających na 

utrzymaniu będzie rosnąć znaczniej szybciej niż wydatki na opiekę zdrowotną. Prognozy 
zawarte w Sprawozdaniu na temat starzenia się społeczeństwa z 2009 roku sugerują, że liczba 
osób pozostających na utrzymaniu w krajach UE-27 otrzymujących formalną opiekę może się 

zwiększyć ponad dwukrotnie (ogółem do 128,1%) w ciągu następnych 50 lat, z 9,2 mln osób 
w 2010 roku do 21,0 mln osób do roku 2060. 

Rysunek 4.12: Przewidywania dotyczące wydatków na opiekę i osób pozostających na 
utrzymaniu, UE-27 

(% PKB) 

 

Źródło: Komisja Europejska, European Economy nr 2/2009 – Economic and budgetary projections 
for the EU-27 Member States (2008-2060) (Prognozy gospodarcze i budżetowe dla państw 
członkowskich UE-27 (2008-2060)) 

W tab. 4.9 pokazano podział przewidywanych wydatków na opiekę zdrowotną ze względu na 
państwa członkowskie. Dane te pokazują, iż przewiduje się, że w 2060 roku wydatki na opiekę 

zdrowotną stanowić będą między 3,3% PKB na Cyprze a 9,4% PKB w Wielkiej Brytanii. Oczekuje 
się, że w danym okresie wydatki na opiekę zdrowotną wzrosną we wszystkich państwach 
członkowskich: według przewidywań największy wzrost wydatków będzie miał miejsce na 

Malcie, Słowacji i w Rumunii oraz Czechach. W państwach tych obserwuje się szybszy niż 
średnia wzrost wydatków, przewiduje się jednak, że w żadnym z tych państw całkowite wydatki 

na opiekę zdrowotną (w zależności od ich PKB) nie przekroczą średniej w krajach UE-27 do 
2060 roku. 
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Tabela 4.9: Przewidywane wydatki na opiekę zdrowotną 

(% PKB) 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
UE-27 6,8 6,9 7,1 7,2 7,4 7,7 7,9 8,1 8,2 8,4 8,4 
BE 7,7 7,9 8,1 8,2 8,4 8,6 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 
BG 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 
CZ 6,4 6,7 6,9 7,1 7,4 7,6 7,8 8,0 8,1 8,3 8,4 
DK 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 
DE 7,6 7,9 8,1 8,3 8,5 8,8 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2 
EE 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,1 
IE 5,9 6,0 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,6 
EL 5,1 5,3 5,4 5,5 5,7 5,9 6,0 6,2 6,3 6,3 6,4 
ES 5,6 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0 7,1 7,2 7,2 
FR 8,2 8,4 8,6 8,7 8,9 9,1 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4 
IT 5,9 6,1 6,2 6,4 6,5 6,7 6,9 7,0 7,0 7,0 6,9 
CY 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 
LV 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 
LT 4,6 4,7 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6 
LU 5,9 6,1 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 
HU 5,8 5,9 6,0 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 
MT 4,9 5,3 5,6 6,0 6,4 6,9 7,2 7,4 7,6 7,7 8,0 
NL 4,9 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 5,8 5,8 
AT 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,1 8,0 8,0 
PL 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 
PT 7,3 7,5 7,6 7,8 8,0 8,3 8,5 8,7 8,9 9,0 9,1 
RO 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 
SI 6,8 7,1 7,3 7,5 7,8 8,0 8,2 8,3 8,4 8,5 8,5 
SK 5,2 5,4 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,1 7,2 7,2 
FI 5,6 5,8 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,4 6,5 
SE 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 
UK 7,6 7,8 8,0 8,1 8,4 8,7 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 
NO 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5 6,6 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 

Źródło: Komisja Europejska, European Economy nr 2/2009 – Economic and budgetary projections 

for the EU-27 Member States (2008-2060) (Prognozy gospodarcze i budżetowe dla państw 
członkowskich UE-27 (2008-2060)) 

4.3 Poglądy na kwestię zdrowia i opieki zdrowotnej 
Końcowa część przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w marcu 2009 roku 
dotyczącego solidarności międzypokoleniowej, a dokładniej poglądów dotyczących emerytury 

i opieki nad osobami starszymi. Około 58,5% osób w wieku co najmniej 15 lat z krajów UE-27 
przyznało, że w nadchodzących latach rządy nie będą w stanie wypłacać emerytur i zapewniać 

opieki osobom starszym (zob. tab. 4.10). Pomimo to 83,6% badanych zgodziło się, że rządy 
powinny przeznaczać więcej środków na emerytury i opiekę nad osobami starszymi. Warto 
zwrócić uwagę, że największy procent osób, które zgodziły się z tymi stwierdzeniami 

odnotowano wśród osób, których od emerytury dzieli niewiele lat (osoby w wieku od 55 do 64 
lat, 86,0 %). To samo badanie wykazało, że niewiele ponad jedna trzecia (34,3%) populacji 
krajów UE-27 w wieku co najmniej 15 lat zgodziła się, że istnieją wystarczające usługi socjalne 

wspierające słabe osoby starsze tak, by mogły one pozostać we własnych domach (zob. tab. 
4.11). Warto zauważyć, że grupą wiekową, w której odnotowano największy procent osób 

zgadzających się z tym, że istnieją wystarczające usługi socjalne w tym zakresie była grupa osób 
w wieku 65 lat lub starszych. O wiele większy odsetek osób (84,5%) zgodził się z twierdzeniem, 
że słabe osoby starsze nie powinny żyć samodzielnie, ponieważ ich domy nie są przystosowane 

do ich potrzeb. 
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Tabela 4.10: Odsetek ludności wyrażających poszczególne opinie na temat finansowania 

emerytur i opieki nad osobami starszymi, UE-27, marzec 2009 r. 
(%) 

 Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

Raczej się nie 
zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
zgadzam 

Nie wiem / brak 
odpowiedzi 

Rząd musi udostępnić większą ilość środków na emerytury i opiekę nad osobami starszymi 
15 lat i więcej 3,5 10,0 34,7 48,9 2,8 
15-24 lat 4,0 11,8 39,3 40,7 4,1 
25-39 lat 3,6 11,0 39,8 43,2 2,4 
40-54 lat 3,1 10,1 34,0 50,2 2,6 
55-64 lat 3,4 8,5 30,5 55,5 2,1 
65 lat i więcej 3,7 8,6 29,9 55,0 2,8 
Osoby zatrudnione będą coraz mniej chętnie płaciły podatki i składki ubezpieczenia społecznego na rzecz 
wsparcia osób starszych 
15 lat i więcej 16,3 25,7 33,0 18,5 6,5 
15-24 lat 11,8 24,8 38,3 20,4 4,6 
25-39 lat 15,6 28,1 34,6 16,5 5,2 
40-54 lat 19,1 27,5 31,5 16,7 5,2 
55-64 lat 17,1 25,4 31,2 20,0 6,2 
65 lat i więcej 16,5 21,4 30,1 20,5 11,5 
W nadchodzących dziesięcioleciach rządy nie będą w stanie wypłacać emerytur i zapewniać opieki osobom 
starszym 
15 lat i więcej 15,3 18,8 33,4 25,1 7,4 
15-24 lat 13,7 22,8 32,2 22,6 8,7 
25-39 lat 12,9 18,7 37,3 24,9 6,2 
40-54 lat 14,3 16,8 35,4 27,5 6,0 
55-64 lat 17,6 19,8 29,4 26,0 7,2 
65 lat i więcej 18,8 18,4 30,2 22,4 10,1 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 269 - Intergenerational solidarity 
(Solidarność międzypokoleniowa) 

Badanie przeprowadzone we wrześniu i październiku 2011 roku przedstawia szczegółowe dane 
na temat tego, jak według obywateli Europy rządy powinny pomagać w zapewnianiu opieki nad 

starszymi członkami rodziny. Spośród proponowanych rozwiązań największe poparcie wśród 
osób w wieku co najmniej 15 lat (44%) zyskała pewna forma wynagrodzenia finansowego dla 

osób zapewniających opiekę, wskazana jako najużyteczniejsze działania, jakie rządy mogą 
podjąć. 

Tabela 4.11: Odsetek ludności wyrażającej poszczególne opinie na temat osób starszych 
mieszkających we własnych domach, UE-27, marzec 2009 r. 
(%) 

 Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

Raczej się nie 
zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
zgadzam 

Nie wiem / brak 
odpowiedzi 

Istnieją wystarczające usługi socjalne wspierające słabe osoby starsze tak, by mogły one pozostać we 
własnych domach 
15 lat i więcej 30,3 29,3 21,5 12,8 6,0 
15-24 lat 23,8 31,3 25,1 13,1 6,7 
25-39 lat 33,0 32,0 20,1 9,6 5,3 
40-54 lat 30,8 30,5 21,9 10,7 6,1 
55-64 lat 33,8 27,2 20,4 14,0 4,6 
65 lat i więcej 28,9 25,0 21,1 18,2 6,8 
Wiele słabych osób starszych nie może mieszkać samodzielnie, ponieważ ich domy nie są przystosowane do 
ich potrzeb 
15 lat i więcej 3,4 7,7 35,4 49,1 4,3 
15-24 lat 3,7 8,7 38,7 45,4 3,6 
25-39 lat 3,2 8,6 38,8 46,0 3,4 
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 Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

Raczej się nie 
zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
zgadzam 

Nie wiem / brak 
odpowiedzi 

40-54 lat 3,3 7,3 35,6 50,6 3,2 
55-64 lat 3,1 6,5 32,6 53,2 4,6 
65 lat i więcej 3,5 7,6 31,1 50,8 6,9 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 269 - Intergenerational solidarity 
(Solidarność międzypokoleniowa) 

Rysunek 4.13: Opinia publiczna na temat najbardziej przydatnego działania, jakie podjąć mogą 
rządy w celu wsparcia osób, które sprawują opiekę nad starszymi członkami rodziny, UE-27, 

wrzesień-październik 2011 r. 
(% respondentów, którzy zgodzili się z twierdzeniem, maksymalna dozwolona liczba 
odpowiedzi to trzy) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Special Eurobarometer No. 378 - Active ageing (aktywne starzenie się) 
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5. Warunki życia i wydatki konsumpcyjne 
Kwestia jakości życia została już w pewnym stopniu poruszona podczas prezentacji wskaźników 

dobrostanu w Rozdziale 4. Na osobiste postrzeganie własnego życia wpływa nie tylko stan 
zdrowia fizycznego, ale także czynniki psychologiczne. Te z kolei wynikają z relacji społecznych, 

osobistych przekonań, poczucia odizolowania/samotności czy też zmartwień dotyczących 
zabezpieczeń/bezpieczeństwa oraz finansów. Wiele wyzwań, jakie napotykają w swojej 
codzienności osoby starsze dotyczy autonomii i niezależności – innymi słowy, tego, czy sobie 

radzą i czy są w stanie podejmować codzienne decyzje osobiste, jednocześnie prowadząc 
niezależne życie z niewielką pomocą innych osób lub samodzielnie. 

Na osobistą jakość życia mają również wpływ kwestie finansowe oraz deprywacja materialna. 
Oba te zagadnienia zostały omówione w niniejszym rozdziale. Jednym z pięciu celów strategii 
Europa 2020 jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

o co najmniej 20 mln do 2020 r. 

W pierwszych rozdziałach niniejszej publikacji zwrócono szczególną uwagę na koszty związane 
ze starzeniem się społeczeństwa, np. zwiększenie budżetu przeznaczonego na świadczenia 
emerytalne czy na opiekę zdrowotną. Alternatywą jest uwzględnienie przyszłych zmian 

koniecznych do ułatwienia życia rosnącej liczbie osób starszych poprzez zachęcanie ich do 
dalszej aktywności w społeczeństwie. Według tego scenariusza polityka dotycząca aktywnego 
starzenia się społeczeństwa mogłaby stanowić bodziec dla wzrostu gospodarczego, zmiany 

poszczególnych aspektów społecznych oraz promocji rozwoju nowych towarów i usług 
dostosowanych do szczególnych potrzeb starszych pokoleń. Można by opracować nowe 

produkty służące do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody w domach i mieszkaniach, w których 
żyją osoby starsze (obecnie należą do nich systemy alarmowania w razie utraty przytomności 
czy windy krzesełkowe zapewniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową do 

pomieszczeń na piętrze). 

Usługi lokalne zapewniające włączenie społeczne mogą poprawić warunki życia osób starszych 

poza domem, np. poprzez zapewnienie łatwiejszego dostępu do budynków użyteczności 
publicznej (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub dla osób niedowidzących), 

udostępnienie obiektów wypoczynkowych oraz publicznych, czy też systemów transportu 
publicznego łatwo dostępnych dla osób starszych. 

5.1 Sytuacja mieszkaniowa 
Zmiany społeczne stanowią ciągłe zjawisko, przy czym ostatnie dekady charakteryzował wysoki 
odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych, rozwodów, bezdzietnych par czy rodzin 
mieszkających osobno. Takie zmiany mają wpływ na podaż opieki nieformalnej wymaganej 

przez starszych członków społeczeństwa. 

W niektórych państwach członkowskich UE obowiązuje szereg strategii politycznych 
zachęcających osoby starsze do mieszkania we własnych domach i mieszkaniach tak długo, jak 
to możliwe, dzięki czemu będą mogli zachować swoją niezależność. Samym osobom starszym 

taki pomysł również może się spodobać - być może raczej ze względów sentymentalnych, nie 
praktycznych. Efektywność takiego podejścia zależy, przynajmniej w pewnym stopniu, od 
posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz możliwości odnowienia i modernizacji takiego 

miejsca w celu dostosowania go do potrzeb osoby starszej. 
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Dane wynikające z badania aktywności ekonomicznej ludności wykorzystane w niniejszej sekcji 

dotyczą indywidualnych gospodarstw domowych (nie obejmują zbiorowych gospodarstw 
domowych, np. domów opieki dla osób starszych). W tabeli 5.1 przedstawiono informacje 

dotyczące odsetka obywateli krajów UE-27 w wieku 65 lat i starszych żyjących niezależnie 
mieszkających samotnie (31,1 %) lub z partnerem życiowym (48,3 %). W 2009 r. około 
dziewięciu na dziesięć osób w wieku 65 lat i starszych prowadziło niezależne życie 

w Niemczech, Francji, Finlandii i Wielkiej Brytanii. W Holandii odsetek ten osiągnął wartość 
95,1 %. Najniższy odsetek osób starszych mieszkających samotnie odnotowano na Cyprze, 
w Hiszpanii, Estonii i w Portugalii. Charakterystyczne dla takich krajów były wielopokoleniowe 

gospodarstwa domowe, w przypadku których członkowie rodziny osób starszych mogli 
zapewnić rodzicowi/rodzicom bezpośrednią opiekę/pomoc. W krajach UE-27 ok. 4,6 % osób 

w wieku 65 lat i starszych mieszkało w domach, w których mieszkały również dzieci. 
W Rumunii, Polsce oraz w bałtyckich państwach członkowskich odsetek ten przekraczał 10 %. 

Tabela 5.1: Pozycja osób w wieku 65+ w gospodarstwie domowym, 2009 r. (%) 

 
Osoby mieszkające 

samotnie 
Osoby mieszkające z 
partnerem życiowym 

Osoby mieszkające w 
gospodarstwie 

domowym innego 
rodzaju 

Osoby mieszkające w 
gospodarstwie 

domowym z dziećmi 

UE-27 31,1 48,3 20,6 4,6 
BE 26,8 50,7 22,6 4,2 
BG 31,2 44,0 24,8 6,4 
CZ 33,5 50,1 16,4 3,3 
DK : : : : 
DE 33,7 57,3 9,0 1,3 
EE 20,3 37,6 42,0 11,2 
IE 29,4 43,9 26,7 4,1 
EL 25,4 48,8 25,7 3,8 
ES 20,0 41,3 38,8 6,5 
FR 36,0 54,5 9,5 1,7 
IT 32,7 41,6 25,7 3,0 
CY 16,4 54,8 28,7 2,9 
LV 26,3 27,5 46,2 17,0 
LT 39,4 31,2 29,4 12,2 
LU 30,1 52,1 17,8 5,9 
HU 30,1 39,9 30,0 8,1 
MT 24,0 40,5 35,5 5,7 
NL 36,1 59,0 4,9 0,8 
AT 33,6 43,5 22,9 5,7 
PL 26,5 37,2 36,3 15,0 
PT 20,9 45,3 33,8 8,1 
RO 26,8 35,6 37,6 18,1 
SI 32,5 39,4 28,2 6,6 
SK 30,9 38,9 30,2 9,8 
FI 35,4 52,5 12,1 1,0 
SE : : : : 
UK 34,1 53,4 12,5 1,9 
HR 30,8 40,4 28,7 8,7 
MK 14,2 34,6 51,3 30,3 
TR 15,4 36,6 48,1 26,0 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfst_hhindws) 

Model gospodarstwa domowego w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. 
lub w 2007 r., odzwierciedlał również niższy poziom średniego trwania życia wśród mężczyzn 

oraz wpływ migracji, np. niższy odsetek gospodarstw domowych składających się z par, wyższy 
odsetek osób starszych mieszkających z dziećmi oraz wyższy odsetek kobiet mieszkających 
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samotnie w jednoosobowym gospodarstwie domowym. Ostatni wskaźnik odzwierciedla 

również średnią różnicę dwóch do czterech lat pomiędzy wiekiem mężczyzn i kobiet żyjących 
w związkach (zob. tabela 5.2). 

Tabela 5.2: Odsetek kobiet w grupie osób w wieku 65+, według rodzaju gospodarstwa 
domowego, 2009 r.(%) 

 Ogół osób w wieku 65+ 
Osoby mieszkające 

samotnie 
Osoby mieszkające z 
partnerem życiowym 

Osoby mieszkające w 
gospodarstwie domowym 

innego rodzaju 
UE-27 57,7 75,8 44,7 60,6 

BE 57,9 75,2 45,3 65,7 
BG 57,6 71,9 43,7 64,3 
CZ 60,0 79,8 44,4 67,6 
DK : : : : 
DE 56,4 76,4 44,3 58,2 
EE 67,0 80,7 44,0 81,1 
IE 54,7 67,1 44,5 58,0 
EL 55,7 78,3 43,3 56,8 
ES 56,7 76,4 45,3 58,7 
FR 58,0 76,4 45,3 60,9 
IT 57,7 76,5 44,3 55,4 
CY 53,7 83,1 41,8 60,4 
LV 67,3 81,8 43,9 73,0 
LT 66,1 79,7 46,7 68,5 
LU 56,6 76,9 43,6 59,1 
HU 63,0 82,5 43,5 69,5 
MT 57,6 72,7 47,9 59,0 
NL 55,4 73,9 44,2 55,5 
AT 57,8 75,2 43,4 59,5 
PL 62,2 80,7 44,6 66,6 
PT 58,2 79,0 45,4 62,6 
RO 59,4 75,2 43,2 63,5 
SI 60,2 79,2 44,0 61,1 
SK 62,7 79,5 44,8 68,7 
FI 58,9 78,1 45,7 60,4 
SE : : : : 
UK 55,3 69,5 45,8 57,3 
HR 59,6 78,0 42,9 63,3 
MK 55,3 70,2 45,7 57,7 
TR 56,4 80,9 41,1 60,2 

Źródło: Eurostat (kod danych online: lfst_hhindws) 

5.2 Warunki mieszkaniowe 
Zasoby mieszkaniowe w większości państw członkowskich znacznie różnią się między sobą pod 
względem rozmiaru, rodzaju (domy, mieszkania), wieku oraz jakości. Można je klasyfikować ze 
względu na tytuł prawny (własność, wynajem, mieszkanie z obniżonym czynszem lub bez opłat), 

wielkość, jakość lub przystępności. Chociaż większość państw członkowskich UE dysponuje 
państwowymi strategiami mieszkaniowymi, to stopień, w jakim decydenci przywiązują uwagę 

do procesu aktywnego starzenia się społeczeństwa oraz do promocji szczególnych potrzeb 
mieszkaniowych osób starszych, jest bardzo zróżnicowany w zależności od kraju. 

Jedną z kluczowych decyzji do podjęcia przez osoby przechodzące na emeryturę jest decyzja 
o pozostaniu w miejscu zamieszkania lub o przeprowadzce. Istnieje kilka możliwości, np. 
pozostanie w tym samym miejscu zamieszkania, przeprowadzenie się do mniejszego 
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mieszkania, do domu dla osób wymagających wsparcia bądź w nowe miejsce, być może za 

granicę. W podejmowaniu takiej decyzji duże znaczenie mają zazwyczaj kwestie finansowe. 

Kolejnym kryterium wyboru miejsca zamieszkania na emeryturze jest porównanie korzyści 
płynących z życia na wsi i w mieście. O ile życie na wsi uważa się za bezpieczniejsze i tańsze, to 
miasto gwarantuje lepszy dostęp do usług i wszelkich udogodnień w dużo bliższej odległości. 

Rzeczywiście, w miarę upływu lat dostęp do transportu publicznego, lokali rozrywkowych, 
świetlic, gabinetów lekarskich, szpitali, usług z zakresu opieki i pomocy domowej staje się coraz 
bardziej istotny. 

Na rys. 5.1 widać, że realia zbliżającej się emerytury sprawiają, że osoby w wieku powyżej 
55 roku życia coraz bardziej skłaniają się do zmiany miejsca zamieszkania na mniejsze. Warto 

również zwrócić uwagę na dużą rozbieżność pomiędzy odsetkiem osób w wieku od 15 do 24 lat 
a odsetkiem osób w wieku 55 lat i starszych rozważających przeprowadzkę w miejsce niedaleko 

innych członków rodziny. 

Rysunek 5.1: Rodzaj domu/mieszkania, do którego przeprowadziliby się ankietowani, UE-27, 

wrzesień 2008 r. (% osób, które rozważają/planują przeprowadzkę lub już się przeprowadzili) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 247 - Family life and the needs of an ageing 

population (Życie rodzinne i potrzeby starzejącego się społeczeństwa) 

Jak można by się spodziewać, struktura ludności pod względem tytułu prawnego do miejsca 

zamieszkania pokazuje, że w przypadku osób starszych istnieje większe prawdopodobieństwo, 
że są oni właścicielami danej nieruchomości bez nieuregulowanej pożyczki lub obciążenia 

hipotecznego. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku ponad trzech czwartych (76 %) 
wszystkich dwuosobowych gospodarstw domowych w krajach UE-27 w 2009 r., w których 
przynajmniej jeden z mieszkańców miał 65 lat lub więcej. 

Rysunek 5.2: Struktura ludności ze względu na tytuł własności oraz rodzaj gospodarstwa 
domowego, UE-27, 2009 r. (% gospodarstw domowych przypadających na dany tytuł prawny) 
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(1) Dane szacunkowe. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc_lvho02) 

Rysunek 5.3: Wskaźnik przepełnienia według wieku, UE-27 (%) 

 

(1) Dane szacunkowe. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc_lvho05a) 

Uważa się, że bieda jest ważnym czynnikiem prowadzącym do przepełnienia oraz do życia 
w bardzo złych warunkach mieszkaniowych. Te ostatnie określa się jako odsetek ludności 
mieszkającej w przeludnionym mieszkaniu wykazującym przynajmniej jedną wadę dowodzącą 

złych warunków mieszkaniowych (przeciekający dach, brak wanny/ prysznica oraz toalety, czy 
też zbyt ciemne mieszkanie). W 2009 r. ok. 7,2 % osób w wieku 65 lat i starszych w krajach UE-
27 mieszkało w przepełnionych mieszkaniach (10,6 pp. mniej niż średnia dla całkowitej liczby 

ludności). Rysunek 5.4 przedstawia podobny model dotyczący bardzo złych warunków 
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mieszkaniowych, w których żyje 2,5 % osób w wieku 65 lat i starszych – ok. 3,5 pp. mniej niż 

średnia ludności. 

Rysunek 5.4: Ludność żyjąca w bardzo złych warunkach mieszkaniowych według wieku, UE-27 
(%) 

 

(1) Dane szacunkowe. 

Źródło: Eurostat (kody danych online: ilc_mdho06a) 

Rysunek 5.5: Odsetek ludności borykającej się z konkretnymi problemami mieszkaniowymi 
bądź pozbawionej niektórych elementów niezbędnego wyposażenia mieszkania, UE-27 (1) (%) 

 

(1) Dane szacunkowe. 

Źródło: Eurostat (kody danych online: ilc_mdho01, ilc_mdho02, ilc_mdho03 oraz ilc_mdho04) 

Stosunkowo niski odsetek osób w wieku 65 lat i starszych żyjących w bardzo złych warunkach 

mieszkaniowych może odzwierciedlać stosunkowo wysoki odsetek osób z tej grupy żyjących 
samotnie (co jednocześnie oznacza, że nie zaliczają się one do grupy ludzi żyjących 

w przepełnionych mieszkaniach). Jak pokazuje rys. 5.5, wyższy odsetek obywateli krajów UE-27 
w wieku 65 lat i starszych (w porównaniu z całkowitą liczbą ludności) boryka się z takimi 
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problemami, jak brak wanny czy prysznica lub brak toalety w mieszkaniu. Według danych 

zebranych w tabeli 5.3 mieszkańcy krajów UE-27 w wieku 65 lat i starsi zazwyczaj doświadczali 
trochę mniej problemów związanych z najbliższym otoczeniem (dotyczących hałasu, 

zanieczyszczeń czy przestępczości) niż ogół populacji. 

Tabela 5.3: Odsetek ludności borykającej się z problemami w obszarze mieszkalnym, według 

rodzaju gospodarstwa domowego, 2009 r. (%) 

Hałas 
(wywoływany przez sąsiadów lub 
spowodowany ruchem ulicznym) 

Zanieczyszczenie, brud, inne 
problemy ekologiczne 

Przestępczość, przemoc lub 
wandalizm w sąsiedztwie 

 Wszystkie 
gospodars

twa 
domowe 

Gospodars
twa 

domowe, 
w których 
mieszka 

jedna 
osoba w 

wieku 65+ 

Dwuosobo
we 

gospodars
twa 

domowe, 
w których 
mieszka 

przynajmn
iej jedna 
osoba w 

wieku 65+ 

Wszystkie 
gospodars

twa 
domowe 

Gospodars
twa 

domowe, 
w których 
mieszka 

jedna 
osoba w 

wieku 65+ 

Dwuosobo
we 

gospodars
twa 

domowe, 
w których 
mieszka 

przynajmn
iej jedna 
osoba w 

wieku 65+ 

Wszystkie 
gospodars

twa 
domowe 

Gospodars
twa 

domowe, 
w których 
mieszka 

jedna 
osoba w 

wieku 65+ 

Dwuosobo
we 

gospodars
twa 

domowe, 
w których 
mieszka 

przynajmn
iej jedna 
osoba w 

wieku 65+ 
UE-27 22,2 19,5 19,9 16,5 14,8 16,1 16,0 14,2 13,5 

BE 19,4 14,9 16,3 14,6 11,9 11,5 16,9 14,0 12,1 
BG 16,2 11,0 14,5 20,6 11,0 11,7 28,6 28,2 24,6 
CZ 18,7 18,3 18,4 20,1 20,0 17,6 17,9 18,9 14,2 
DK 19,4 12,4 12,6 7,7 4,3 6,9 16,5 14,1 15,4 
DE 25,8 22,6 22,7 22,8 19,5 19,3 12,7 10,5 8,6 
EE 12,7 7,3 13,4 12,3 8,9 10,5 19,3 16,5 17,4 
IE 10,4 10,1 10,1 5,5 6,4 6,8 14,5 11,3 10,7 
EL 23,5 25,5 20,8 22,9 25,7 20,0 16,3 16,1 15,3 
ES 22,8 16,7 18,4 14,1 10,8 11,2 16,8 14,1 16,7 
FR 18,9 16,2 15,7 12,9 11,4 14,5 15,3 14,8 14,0 
IT 26,0 26,2 25,7 20,7 20,6 22,7 16,0 14,8 14,5 
CY 31,4 29,9 36,5 21,8 16,7 20,7 9,3 8,8 8,5 
LV 19,1 20,0 19,9 30,2 28,9 28,1 25,4 23,6 24,7 
LT 16,1 14,8 12,8 13,8 10,5 11,3 6,6 7,3 3,9 
LU 21,2 23,9 20,3 16,8 16,6 18,2 10,6 12,3 12,5 
HU 13,2 13,4 12,2 11,2 11,3 10,8 11,6 13,3 12,8 
MT 27,8 28,1 36,6 38,4 37,1 48,0 10,6 12,1 10,8 
NL 25,3 17,3 17,7 14,8 10,7 13,7 21,7 12,8 12,9 
AT 20,9 21,7 20,0 10,0 10,4 10,9 15,1 17,4 14,7 
PL 17,7 22,8 21,4 10,9 14,6 11,9 6,7 7,7 6,8 
PT 23,9 21,9 23,7 18,7 20,5 21,3 14,0 10,5 13,5 
RO 34,9 30,3 31,4 24,8 22,2 21,3 16,1 18,2 14,5 
SI 16,7 23,9 21,3 20,6 20,1 23,7 12,5 12,3 10,3 
SK 21,9 18,4 23,2 23,8 21,4 21,4 12,3 13,0 9,5 
FI 14,9 10,5 11,0 9,7 12,2 9,5 13,7 12,3 13,8 
SE 13,7 12,6 9,8 9,0 6,7 5,7 12,6 11,9 10,6 
UK 20,5 13,6 16,1 11,9 8,6 12,5 25,1 19,7 20,2 
IS 11,8 5,1 8,9 10,5 11,9 10,2 4,2 2,7 4,1 

NO 11,9 7,8 13,4 7,3 6,9 7,0 5,3 4,2 3,9 
CH 18,3 19,0 16,7 11,1 11,9 11,7 12,1 15,4 13,3 

Źródło: Eurostat (kody danych online: ilc_mddw01, ilc_mddw02 oraz ilc_mddw03) 

5.3 Spożycie a „srebrna gospodarka” 
Poza zwiększonym popytem na usługi zdrowotne oraz dotyczące opieki długoterminowej, 

starsze pokolenia wykazują inne potrzeby konsumpcyjne niż pozostała część społeczeństwa. 
Niektóre różnice wynikają z niepewności osób starszych dotyczącej ich przyszłego życia – jest 
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im trudniej planować wydatki z wyprzedzeniem. Co więcej, na strukturę konsumpcji osób 

starszych wpływają także ogromne zmiany w stylu życia – tj., zakończenie aktywności 
zawodowej czy zaprzestanie prowadzenia samochodu. Wreszcie, jak przedstawiono 

w poprzedniej sekcji, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że osoby starsze będą obciążone 
opłatami czynszowymi lub kredytem hipotecznym do spłaty przed przejściem na emeryturę. 

W szczególności w odniesieniu do trwającego obecnie w UE procesu starzenia się społeczeństwa 
młodsi przedstawiciele pokolenia wyżu demograficznego właśnie rozpoczęli wiek osiągania 
wysokich dochodów oraz oszczędzania przed przejściem na emeryturę. Można się spodziewać, 

że po przejściu na emeryturę zaczną wydawać oszczędności oraz sprzedawać aktywa, m.in. 
nieruchomości. Najprawdopodobniej zmieni się również ich struktura konsumpcji, ponieważ 

będą starsi, a po przejściu na emeryturę zwiększą się ich wydatki (ze względu na większą ilość 
wolnego czasu). Należy jednak pamiętać, że wraz z upływem lat ludzie zazwyczaj spożywają 
mniejsze ilości jedzenia, rzadziej wyjeżdżają na wakacje i przeznaczają większą część dochodów 

na usługi związane z opieką długoterminową. 

Dalej idące skutki kryzysu finansowo-gospodarczego oraz coraz większa publiczna świadomość 

wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa mogą jeszcze nie być w pełni jasne. Może 
jednak dojść do zmiany kulturowej, w wyniku której w niektórych krajach może dojść do 

zachwiania równowagi pomiędzy konsumpcją a oszczędzaniem, ponieważ więcej osób 
zdecyduje się na oszczędzanie większych sum pieniędzy na emeryturę już w młodszym wieku. 

Rysunek 5.6 przedstawia średnie wydatki konsumpcyjne w krajach UE-27 w 2005 r. Wydatki 
wyraźnie rosną do czasu osiągnięcia wieku średniego, po czym ulegają zmniejszeniu. Taka 
tendencja jest szczególnie zauważalna w przypadku wydatków przypadających na 

gospodarstwo domowe, prawdopodobnie ze względu na odejście dzieci z domu rodzinnego. 

W 2005 r. średnie wydatki przypadające na gospodarstwo domowe z osobą odniesienia w wieku 

60 lat lub starszą w UE-27 wyniosły 14 282 PSN, czyli ok. 6,2 % mniej niż średnia wydatków. 
Jedynymi państwami, w których poziom konsumpcji gospodarstw domowych z osobą 

odniesienia w wieku 60 lat lub starszą przekraczał średnią, były Niemcy, Polska i Szwecja. 

Rysunek 5.6: Średnie wydatki konsumpcyjne według wieku osoby odniesienia, UE-27, 2005 r. 

(1) (PSN) 

 

(1) Dane szacunkowe. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: hbs_exp_t135) 
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Najwyższy poziom wydatków konsumpcyjnych wśród państw członkowskich odnotowano 

w Luksemburgu, gdzie w 2005 r. gospodarstwa domowe z osobą odniesienia w wieku 60 lat lub 
starszą wydawały średnio 32 614 PSN, czyli 2,3 razy więcej niż wynosi średnia dla krajów UE-

27. Z kolei w czterech państwach członkowskich zaobserwowano średnie wydatki 
konsumpcyjne przypadające na gospodarstwo domowe z osobą odniesienia w wieku 60 lat lub 
starszą poniżej 5 000 PSN: na Litwie, na Łotwie, w Bułgarii oraz w Rumunii (gdzie zanotowano 

najniższy poziom wydatków – 2 145 PSN). 

W najbliższych latach może dojść do ekspansji na rynku towarów i usług zaprojektowanych 

specjalnie dla starszych członków społeczeństwa lub zgodnie z podejściem „projektowania 
uniwersalnego”. Starzejące się społeczeństwo może stwarzać szanse dla wzrostu gospodarczego 

poprzez rozwój i promocję nowoczesnych produktów. Rynek produktów i usług dla osób 
starszych jest często określany mianem „srebrnej gospodarki”. 

Na rysunku 5.7 przedstawiono informacje wynikające z badania przeprowadzonego w marcu 
2009 r. Według danych przedstawionych na rysunku coraz większy odsetek obywateli UE-27 do 
64 roku życia uważa, że produkty i usługi odpowiadające potrzebom osób starszych staną się 

siłą napędową gospodarki. Opinię tę podzielają dwie trzecie (66 %) populacji w wieku od 40 do 
64 lat oraz 63,0 % osób w wieku 65 lat i starszych. 

W państwach członkowskich występowała pod tym względem znacząca różnorodność: ponad 
siedem na dziesięć osób (70 % i więcej) w wieku 15 lat i starszych mieszkających w Belgii, 

Irlandii, Francji, Holandii, Austrii, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii uważało, że produkty 
i usługi odpowiadające potrzebom osób starszych staną się siłą napędową gospodarki. Z kolei 
w Czechach, Estonii, na Łotwie, na Węgrzech i w Słowacji odsetek ten spadł poniżej 40 %. 

Rysunek 5.7: Odsetek ludności podzielającej opinię, że produkty i usługi odpowiadające 
potrzebom osób starszych staną się siłą napędową gospodarki, UE-27, marzec 2009 (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 269 - Intergenerational solidarity 
(Solidarność pokoleń)  

5.4 Dochody osób starszych a ubóstwo dochodowe 
Ubóstwo i wykluczenie społeczne są uzależnione od szeregu czynników – do celów analizy 
podzielonych na te związane z dochodami (o których mowa w niniejsze sekcji) oraz te 
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niezwiązane z dochodami. Dane statystyczne dotyczące nierówności finansowej są szczególnie 

przydatne w określaniu ubóstwa względnego, ponieważ dystrybucja środków finansowych ma 
bezpośredni wpływ na zasięg i stopień ubóstwa. 

Wskaźnik względnej mediany dochodu osób starszych w wieku 65 lat i starszych to mediana 
wyrównanego dochodu do dyspozycji (14) dla osób w wieku 65 lat i starszych w porównaniu 

z tym samym wskaźnikiem dla osób poniżej 65 roku życia. Na rysunku 5.8 widać, że mediana 
dochodu osób w wieku 65 lat i starszych była poniżej średniej dla ludności poniżej 65 roku życia 
– w 2005 r. i 2009 r. wskaźnik dla krajów UE-27 wynosił 0,86. Nie jest to zaskakująca sytuacja ze 

względu na fakt, że większość osób w tym wieku nie pracuje. Wyjątek od reguły stanowiły 
Węgry, Luksemburg i Francja. W każdym z tych krajów wskaźnik ten wynosił w 2009 r. ok. 1, co 

świadczyło o braku różnicy pomiędzy wskaźnikiem względnej mediany dochodu dla osób w 
wieku 65+ oraz osób poniżej 65 roku życia. To, że starsze osoby osiągają niższe dochody nie 
oznacza, że standardy ich życia muszą być niższe. Wręcz przeciwnie, mogą posiadać 

oszczędności gromadzone podczas aktywności zawodowej oraz własne nieruchomości 
(nieobciążone hipoteką). 

Za stabilnością wskaźnika dla krajów UE-27 kryje się zmienna sytuacja dotycząca wydarzeń 
w państwach członkowskich. W połowie państw członkowskich zaobserwowano wzrost, 

a w drugiej połowie – zmniejszenie wskaźnika względnej mediany dochodu dla osób w wieku 
65+ w latach 2005-2009; porównanie dla Rumunii nie jest dostępne. 

Rysunek 5.8: Wskaźnik względnej mediany dochodu osób starszych w wieku 65+ (stosunek 
mediany wyrównanego dochodu do dyspozycji dla osób w wieku 65 lat i starszych do tego 
samego wskaźnika dla osób poniżej 65 roku życia) 

 

(1) Dane szacunkowe. 
(2) Brak danych dla 2005 r. 

                                                           
14 Dochód do dyspozycji to całkowity dochód przypadający na gospodarstwo domowe (po opodatkowaniu i innych 
potrąceniach) dostępny do przeznaczenia na wydatki bądź oszczędności. Wyrównany dochód do dyspozycji to dochód 
do dyspozycji podzielony przez liczbę członków gospodarstwa domowego – liczbę członków gospodarstwa 
domowego wyrównuje się poprzez przypisanie wagi wszystkim członkom gospodarstwa domowego: 1,0 dla 
pierwszej osoby dorosłej, 0,5 dla drugiej osoby dorosłej oraz każdej kolejnej osoby w wieku powyżej 14 roku życia 
oraz 0,3 dla każdego dziecka poniżej 14 roku życia. 
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Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc_pnp2) 

Na rynkach UE pozostają jeszcze różnice dotyczące płci, które często przekładają się na niższy 

poziom uczestnictwa, krótszą aktywność zawodową i niższe średnie wynagrodzenie dla kobiet. 
Tego rodzaju różnice mogą mieć wpływ na dochody kobiet będących na emeryturze: dodatkowo, 
stosunkowo niewiele kobiet korzysta z prywatnych funduszy emerytalnych (część kobiet jest 

zależna od funduszy, z których korzystają wspólnie z mężem/partnerem). W ramach otwartej 
metody koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i włączenia społecznego UE promuje równość 
kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. 

Mediana wyrównanego dochodu netto kobiet w wieku 65 lat i starszych wynosiła w 2009 r. 
12 964 EUR w krajach UE-27, a dla mężczyzn – o 1 418 EUR więcej. W każdym z państw 

członkowskich mediana wyrównanego dochodu netto kobiet w wieku 65 lat i starszych była 
konsekwentnie niższa niż w przypadku mężczyzn. Najmniejsze różnice zanotowano w Hiszpanii, 

Holandii, Luksemburgu oraz na Malcie, gdzie mediana wyrównanego dochodu kobiet była niższa 
od mediany wyrównanego dochodu mężczyzn o mniej niż 5 %. 

Na rysunku 5.9 przedstawiono alternatywny wskaźnik nierówności dochodów dla osób w wieku 
65 lat i starszych: w przypadku osób mieszkających samotnie, różnice w dochodzie pomiędzy 
kobietami i mężczyznami były większe niż w przypadku dochodów kobiet i mężczyzn w wieku 

poniżej 65 lat. Takie różnice w dochodach kobiet i mężczyzn w wieku 65 lat i starszych 
w krajach UE-27 stopniowo się powiększały w latach 2005-2009. Należy zauważyć, że taka 

nierównowaga może być skutkiem większej liczby najstarszych kobiet w stosunku do 
najstarszych mężczyzn. 

Rysunek 5.9: Różnice dotyczące płci w dochodach osób starszych w wieku 65+ w odniesieniu 
do jednoosobowych gospodarstw domowych (1) (różnica bezwzględna pomiędzy wskaźnikiem 
względnej mediany dla mężczyzn i dla kobiet) 

 

(1) Wskaźnik względnej mediany dochodu to stosunek mediany wyrównanego dochodu osób 

w wieku 65+ mieszkających w jednoosobowych gospodarstwach domowych do mediany 

wyrównanego dochodu osób w wieku 0-64 mieszkających w jednoosobowych gospodarstwach 

domowych. 
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(2) Dane szacunkowe, 2005 r. 

(3) Brak danych dla 2005 r. 

(4) Przerwa w serii, 2008 r. 

(5) Dane niepełne,  2009 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc_pnp10) 

Układ dochodów w całym kraju może posłużyć do analizy nierówności. Wskaźnik oparty na 

całkowitym wyrównanym dochodzie do dyspozycji w najwyższym kwintylu dochodów 
(najwyższe 20 %) w porównaniu do dochodów w najniższym kwintylu (najniższe 20 %) jest 

często nazywany wskaźnikiem różnicy w dochodach. Zgodnie z danymi przedstawionymi na 
rysunku 5.10 w 2009 r. nierówność dochodów (na podstawie tego wskaźnika) była bardziej 
powszechna wśród całej populacji UE-27 niż wśród osób w wieku 65 lat i starszych. Jedynymi 

wyjątkami od tej reguły były: Słowenia, Francja oraz Cypr. W tym przypadku również należy 
zwrócić uwagę na fakt, że wskaźniki dochodów opierają się wyłącznie na dochodach i nie 
uwzględniają majątku (np. oszczędności czy posiadanych nieruchomości). W związku z tym 

szereg wskaźników dotyczących deprywacji materialnej (o których mowa w kolejnym 
podrozdziale) może również okazać się przydatny. 

Rysunek 5.10: Różnice w dochodach, 2009 r. (wskaźnik) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc di11) 



 106 

Tabela 5.4: Odsetek ludności wyrażającej określone opinie dotyczące sytuacji finansowej ich 

gospodarstw domowych, UE-27, maj-czerwiec 2009 r. (%) 

Obecna sytuacja 
Zmiana w stosunku do sytuacji 

sprzed pięciu lat 
Oczekiwania dotyczące 

najbliższych 12 miesięcy 
 

Dobra Zła 
Nie 

wiem 
Lepiej 

Bez 
zmian 

Gorzej 
Nie 

wiem 
Lepiej 

Bez 
zmian 

Gorzej 
Nie 

wiem 
W wieku 15+ 66 32 2 20 43 35 2 19 59 19 3 
W wieku 15-24 lat 70 25 5 28 40 25 7 30 53 12 5 
W wieku 25-39 lat 65 33 2 33 34 32 1 29 49 19 3 
W wieku 40-54 lat 63 36 1 19 40 40 1 17 59 21 3 
W wieku 55+ 65 33 2 7 53 39 1 7 68 23 2 

Źródło: Komisja Europejska, Special Eurobarometer No. 315 – Social climate (Sytuacja społeczna) 

Dane dotyczące zagrożenia ubóstwem przygotowano na podstawie odsetka osób z wyrównanym 
dochodem do dyspozycji poniżej progu 60 % krajowej mediany wyrównanego dochodu. 

W 2009 r. ok. 17,8 % całkowitej ludności UE-27 było zagrożone ubóstwem. Wskaźnik ten wzrósł 
do 17,8 % wśród osób w wieku 65 lat i starszych oraz 20,3 % wśród osób powyżej 75 roku życia. 
W 2009 r. ok. 13,9 % emerytów płci męskiej z krajów UE-27 uznawano za zagrożonych 

ubóstwem, a wśród kobiet na emeryturze odsetek ten wynosił 16,6 %. Najwyższy odsetek 
emerytów zagrożonych ubóstwem w 2009 r. zaobserwowano w bałtyckich państwach 

członkowskich, na Cyprze oraz w Bułgarii. 

Rysunek 5.11: Emeryci zagrożeni ubóstwem, 2009 r. (%) 

 

(1) Dane niedostępne, 2005 r. 
Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc_pns6) 

5.5 Deprywacja materialna 
Zestaw uzgodnionych wspólnie unijnych wskaźników społecznych dotyczących deprywacji 

materialnej może być wykorzystany jako uzupełniające wskaźniki dotyczące dochodów podczas 
analizy ubóstwa. Deprywacja materialna dotyczy posiadania środków w gospodarstwie 
domowym na określone artykuły; rozróżnia się osoby, których nie stać na określone towary lub 

usługi oraz osoby, które nie posiadają ich z innych względów, np. ponieważ ich nie chcą lub nie 
potrzebują. 
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Wskaźnik deprywacji materialnej to odsetek ludności niespełniającej (nie z własnej woli) 

przynajmniej trzech z dziewięciu punktów (w przypadku głębokiej deprywacji materialnej – 
przynajmniej czterech punktów) w wymiarze obciążeń ekonomicznych oraz artykułów trwałego 

użytku. Do dziewięciu wspomnianych punktów należą: 1) zaległości z tytułu hipoteki lub opłat 
czynszowych, rachunków bieżących, pożyczek powiązanych z zakupami lub innych kredytów; 2) 
środki na jednotygodniowy urlop poza domem raz do roku; 3) środki na posiłki składające się 

z mięsa, drobiu, ryby (lub odpowiednika wegetariańskiego) co drugi dzień; 4) środki na 
nieprzewidziane wydatki (kwota odpowiadająca miesięcznej wysokości krajowego progu 
zagrożenia ubóstwem w poprzednim roku); 5) telefon w gospodarstwie domowych (włącznie 

z telefonem komórkowym); 6) kolorowy telewizor w gospodarstwie domowym; 7) pralka 
w gospodarstwie domowym; 8) samochód w gospodarstwie domowym; 9) zdolność 

gospodarstwa domowego do opłacenia ogrzewania. 

Wskaźniki dotyczące deprywacji materialnej oraz głębokiej deprywacji materialnej 

w odniesieniu do osób w wieku 65 lat i starszych w krajach UE-27 w 2009 r. były niższe niż 
w odniesieniu do innych grup wiekowych przedstawionych na rys. 5.12. Około 14,3 % osób 
w wieku 65 lat i starszych w krajach UE-27 nie stać na przynajmniej trzy z dziewięciu wyżej 

wymienionych punktów, a 6,7 % osób w tej grupie wiekowej nie stać przynajmniej na cztery 
z punktów. Różnice dotyczące płci w odniesieniu do wskaźników deprywacji materialnej osób 

w wieku 65 lat i starszych były większe niż w przypadku całej populacji. Podczas gdy głęboka 
deprywacja materialna dotknęła 7,6 % kobiet w wieku 65 lat i starszych w krajach UE-27, 
odsetek mężczyzn w takiej samej sytuacji był o 2,1 pp. niższy. Dla porównania ok. 8,3 % 

wszystkich kobiet w UE-27 zmagało się z głęboką deprywacją materialną, czyli o 0,5 pp. więcej 
niż mężczyzn. 

Rysunek 5.12: Wskaźniki dotyczące deprywacji materialnej (obciążenia ekonomiczne oraz 
artykuły trwałego użytku), UE-27 (1) (%) 

 

(1) Dane szacunkowe, 2009 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc_sip8)  

Najwyższe wskaźniki dotyczące deprywacji materialnej wśród osób w wieku 65 lat i starszych 
odnotowywano zazwyczaj w państwach członkowskich, które wstąpiły do UE w 2004 r. lub 
w 2007 r., szczególnie w Bułgarii i Rumunii. W 2009 r. w Bułgarii większość ludności w wieku 
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65+ sklasyfikowano jako żyjącą w głębokiej deprywacji materialnej. Z kolei w 12 państwach 

członkowskich w głębokiej deprywacji materialnej żyło mniej niż 3 % ludności w wieku 65+. 
Najniższą częstotliwość występowania głębokiej deprywacji materialnej zarejestrowano 

w Luksemburgu (0,2 %), Holandii (0,4 %), Szwecji (0,5 %) oraz w Danii (0,9 %). 

Wskaźnik dotyczący głębokiej deprywacji materialnej dla całej ludności UE-27 w 2009 r. 

wynosił 8,1 %, czyli o 1,4 pp. więcej niż ten sam wskaźnik dla osób w wieku 65 lat i starszych. 
Taki model nie powtórzył się we wszystkich państwach członkowskich. W dziesięciu państwach 
zarejestrowano wyższy wskaźnik dotyczący głębokiej deprywacji materialnej dla osób w wieku 

65 lat i starszych niż dla całej populacji – osiem z tych państw członkowskich przystąpiło do UE 
w 2004 r. i w 2007 r., a dwa pozostałe to Grecja i Portugalia. 

Rysunek 5.13: Wskaźnik dotyczący głębokiej deprywacji materialnej (obciążenia ekonomiczne 
oraz artykuły trwałego użytku), 2009 (%) 

 

(1) Dane szacunkowe. 

(2) Dane niepewne. 
Źródło: Eurostat (kod danych online: ilc sip8) 

Na rys. 5.15 oraz w tabeli 5.7 przedstawiono informacje dotyczące braku poszczególnych 

artykułów trwałego użytku oraz obciążeniach ekonomicznych poszczególnych grup społecznych 
w odniesieniu do ich zdolności radzenia sobie z szeregiem zagrożeń finansowych. W pewnym 
stopniu statystyki te odzwierciedlają charakterystykę gospodarstw domowych – są pewne 

korzyści skali wynikające ze wspólnego mieszkania. Po części wyjaśnia to, dlaczego więcej 
samotnie mieszkających osób w wieku 65+ (w porównaniu do osób mieszkających z drugą 
osobą dorosłą) zmaga się z trudnościami dotyczącymi jakości życia. 

W 2009 r. stosunkowo niewiele osób mieszkających w UE-27 w gospodarstwie domowym 

z jedną osobą w wieku 65+ miało trudności z zakupieniem kolorowego telewizora (1,1 %), 
telefonu (2,1 %) czy pralki (3,0 %). Poziom obciążenia ekonomicznego był wyższy w przypadku 
zakupu komputera (6,8 % osób nie mogło sobie na niego pozwolić) czy samochodu (8,0 %). 
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Jak wynika z porównania tych wskaźników w odniesieniu do osób w wieku 65+ mieszkających 

samotnie ze wskaźnikami dla osób mieszkających w dwuosobowych gospodarstwach 
domowych (w których przynajmniej jedna z osób jest w wieku 65 lat lub starsza), brak 

określonych artykułów trwałego użytku zawsze był bardziej charakterystyczny dla pierwszej 
grupy ludności. Najmniejsze różnice dotyczyły drogich towarów, tj. samochód czy komputer, 
przy czym znacznie więcej osób mieszkających samotnie w wieku 65 lat i starszych cierpiało na 

brak telefonu lub kolorowego telewizora. 

Jednoosobowe gospodarstwa domowe składające się z osoby w wieku 65 lat lub starszej miały 

również trudność (w porównaniu z osobami mieszkającymi w dwuosobowych gospodarstwach 
domowych z przynajmniej jedną osobą w wieku 65+) w ogrzaniu domu lub opłaceniu wyjazdu 

wakacyjnego, w pozwoleniu sobie na posiłek bogaty w białko czy też w poradzeniu sobie 
z niespodziewanymi wydatkami. Szczególne trudności dotyczyły opłacenia tygodniowego 
urlopu poza domem oraz poradzenia sobie z niespodziewanymi wydatkami. W 15 państwach 

członkowskich ponad połowa osób w wieku 65+ mieszkających samotnie nie mogła sobie 
pozwolić na opłacenie tygodniowego wyjazdu wakacyjnego. 

Rysunek 5.14: Odsetek ludności cierpiącej z powodu braku określonych artykułów trwałego 
użytku, UE-27 (% ludności cierpiącej z powodu braku określonych artykułów trwałego użytku) 

 

Źródło: Eurostat (kody danych online: ilc_mddu01, ilc_mddu02, ilc_mddu03, ilc_mddu04 oraz 
ilc_mddu05)  
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Tabela 5.5: Odsetek ludności z określonymi ograniczeniami i trudnościami finansowymi, 

według rodzaju gospodarstwa domowego, 2009 r. (% ludności z określonymi ograniczeniami i 
trudnościami finansowymi) 

Niezdolność do: Zaległości z tytułu: 

ogrzania domu 
opłacenia 

tygodniowego urlopu 
poza domem 

opłacenia posiłku 
zawierającego mięso, 

drób, rybę (lub 
odpowiednik 

wegetariański) co 
drugi dzień 

poradzenia sobie z 
niespodziewanymi 

wydatkami 

hipoteki lub czynszu, 
rachunków bieżących 

lub pożyczek 
powiązanych z 

zakupami 

 

Osoby 
samotne w 
wieku 65+ 

Dwuosobo
we 

gospodarst
wa 

domowe, w 
których 
mieszka 

przynajmn
iej jedna 
osoba w 

wieku 65+ 

Osoby 
samotne w 
wieku 65+ 

Dwuosobo
we 

gospodarst
wa 

domowe, w 
których 
mieszka 

przynajmn
iej jedna 
osoba w 

wieku 65+ 

Osoby 
samotne w 
wieku 65+ 

Dwuosobo
we 

gospodarst
wa 

domowe, w 
których 
mieszka 

przynajmn
iej jedna 
osoba w 

wieku 65+ 

Osoby 
samotne w 
wieku 65+ 

Dwuosobo
we 

gospodarst
wa 

domowe, w 
których 
mieszka 

przynajmn
iej jedna 
osoba w 

wieku 65+ 

Osoby 
samotne w 
wieku 65+ 

Dwuosobo
we 

gospodarst
wa 

domowe, w 
których 
mieszka 

przynajmn
iej jedna 
osoba w 

wieku 65+ 
UE-27 11,7 7,4 43,6 31,2 13,1 7,4 40,0 25,0 4,7 3,9 
BE 7,0 3,1 42,6 23,7 6,2 2,7 27,0 11,8 2,3 0,6 
BG 77,2 72,5 90,3 82,4 75,7 59,0 90,4 80,2 29,3 27,6 
CZ 8,1 5,6 60,4 45,3 17,3 11,6 52,5 33,3 1,4 1,2 
DK 2,5 1,0 13,3 6,7 1,3 0,9 24,3 9,6 0,3 0,8 
DE 5,8 1,6 27,1 12,0 13,8 5,4 36,6 17,1 2,3 1,9 
EE 4,4 2,1 64,1 54,3 11,5 7,7 38,2 21,4 1,5 2,0 
IE 5,1 2,5 40,9 25,5 1,7 1,0 46,4 31,6 4,7 2,5 
EL 25,0 14,3 69,8 53,9 12,3 7,5 54,7 29,9 24,2 18,6 
ES 9,9 6,1 49,2 38,6 2,9 2,0 48,2 33,2 1,4 1,6 
FR 6,9 3,8 42,6 27,7 9,9 5,2 33,7 18,4 3,2 1,2 
IT 14,0 9,2 51,6 40,1 8,9 6,5 40,4 28,1 5,3 5,1 
CY 38,2 25,0 68,4 56,6 15,1 6,8 73,4 59,6 5,6 7,5 
LV 28,4 17,5 77,3 69,1 40,7 28,6 90,6 75,9 8,4 6,9 
LT 30,1 23,5 60,3 49,5 39,2 25,7 77,2 55,8 4,6 4,1 
LU 0,0 0,4 13,0 6,1 0,0 0,9 18,0 10,1 0,2 0,4 
HU 14,7 8,0 79,4 68,8 37,6 23,1 75,6 60,5 5,7 5,8 
MT 15,9 12,5 74,0 60,4 15,7 8,9 46,8 27,2 3,3 3,3 
NL 1,7 0,6 20,7 12,7 2,8 0,8 19,0 11,2 0,5 0,9 
AT 5,5 2,0 29,2 18,2 18,1 9,0 33,1 13,9 2,8 2,2 
PL 29,1 19,8 77,5 67,3 28,2 21,0 70,0 54,8 6,8 6,1 
PT 44,1 31,6 75,8 68,3 8,9 3,9 38,6 27,9 1,0 3,6 
RO 31,1 21,6 92,1 87,8 40,1 271 54,3 42,7 21,7 18,2 
SI 8,1 6,6 54,1 36,9 24,3 15,3 60,9 39,4 3,0 5,9 
SK 8,7 5,2 79,2 70,5 41,6 30,7 51,6 34,3 10,6 11,3 
FI 3,6 0,7 20,7 11,2 3,3 2,0 34,1 16,6 2,2 1,2 
SE 2,1 0,8 19,3 7,2 3,8 1,3 22,3 6,6 2,0 1,5 
UK 5,0 5,0 22,7 13,3 4,0 1,7 25,5 15,7 : : 
IS 0,7 0,9 12,2 2,5 4,2 0,9 32,1 17,6 1,3 2,2 
NO 0,0 0,1 7,1 1,0 0,8 0,0 5,9 1,8 2,3 0,7 
CH 7,6 4,5 25,7 13,7 3,6 1,1 20,6 9,5 1,4 2,2 

Źródło: Eurostat (kody danych online: ilc_mdes01, ilc_mdes02, ilc_mdes03, ilc_mdes04 oraz 

ilc_mdes05) 
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6. Uczestnictwo w życiu społecznym 
Przewiduje się znaczący wzrost liczby osób starszych w UE w nadchodzących dziesięcioleciach, 

co prowadzi do zainteresowania wkładem, jaki osoby starsze wnoszą do społeczeństwa teraz 
i w przyszłości. Z perspektywy społeczeństwa zwiększenie zaangażowania osób starszych może 

przynieść dodatkowe korzyści gospodarcze i społeczne. Aktywne uczestnictwo osób starszych 
można promować za pomocą szeregu inicjatyw, takich jak: zachęcanie osób na emeryturze do 
podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin, angażowanie osób starszych w inicjatywy 

społeczne oraz wolontariat, czy też dostosowanie systemu podatkowego, aby uwzględnić 
nieformalną opiekę sprawowaną nad innymi przez osoby starsze (na przykład zajmowanie się 
dziećmi). 

W badaniu Eurobarometru przeprowadzonym we wrześniu i październiku 2011 r. ustalono, że 
23% mieszkańców UE-27 w wieku 15 lat i starszych nie przejmowało się w ogóle tym, że liczba 

osób w wieku od 65 lat wzrośnie, a kolejne 32% niezbyt się tym przejmowało. 

Kapitał społeczny to koncepcja, w której kładzie się nacisk na stosunki w społeczeństwie 
poprzez promowanie współpracy; często interpretuje się go jako tworzone kolektywnie dobro 
publiczne powstałe dzięki działaniom społeczności i sieci społecznych. Członkostwo 

w organizacjach, pokładanie zaufania w innych czy głosowanie w wyborach można uważać za 
wspieranie kapitału społecznego. 

W tym samym badaniu Eurobarometru stwierdzono, że 70% mieszkańców UE-27 w wieku 15 lat 
i starszych sądziło, że osoby w wieku od 55 lat pełniły ważną rolę, działając w społeczności 

lokalnej. Niemal tyle samo (około 71%) mieszkańców UE-27 zgodziło się, że ludzie w wieku 55 
lat i starsi grali ważną rolę w polityce (poprzez uczestnictwo bądź głosowanie). 

Jeżeli chodzi o relacje bardziej osobiste, uważa się, że kontakty społeczne i stosunki z innymi 
mają duży, pozytywny wpływ na dobrostan i zdrowie jednostki. Ciągłe uczestnictwo osób 
starszych w życiu społecznym może przyczynić się do utrzymania przez nich poczucia własnej 

wartości i uniknięcia dzięki temu ryzyka związanego z izolacją, utratą wiary w siebie czy 
zmniejszeniem poczucia własnej wartości. 

6.1 Solidarność międzypokoleniowa 
Starsi ludzie, oprócz angażowania się w całej społeczności, mogą wspierać rodzinę, na przykład 
pomagać rodzicom w opiece nad dziećmi, aby rodzice mogli pozostać na rynku pracy – w ten 

sposób zwiększa się solidarność rodzinna. 

Jednak wydaje się, że mało jest okazji do spotkań i wymiany idei pomiędzy ludźmi starszymi 
i młodymi we współczesnym społeczeństwie. Niemal dwie trzecie (63,8%) mieszkańców UE-27 
(w wieku od 15 lat), przepytanych w marcu 2009 r., zgodziło się, że ludzie starsi i młodsi mają za 

mało okazji do spotykania się i wspólnej pracy w stowarzyszeniach i przy inicjatywach na rzecz 
społeczności lokalnej (zob. rys. 6.1). 

Ten brak kontaktu i interakcji może zwiększyć ryzyko konfliktu międzypokoleniowego: młodsi 
mogą czuć się obciążeni koniecznością płacenia za emerytury i opiekę długoterminową dla 

rosnącej liczby ludzi starszych, podczas gdy starsi mogą uważać, że zmiany w społeczeństwie 
zagrażają im lub ich marginalizują (na przykład poprzez szybki postęp technologiczny). Badanie 



 112 

przeprowadzone w marcu 2009 r. wykazało jednak, iż ze stwierdzeniem, że ludzie starsi 

stanowią obciążenie dla społeczeństwa, zgadzało się 13.3% mieszkańców UE-27 (w wieku od 15 
lat), podczas gdy 61,6% zdecydowanie sprzeciwiało się temu poglądowi (rys. 6.3). 

Rysunek 6.1: Odsetek mieszkańców w wieku od 15 lat wyrażających opinię, że ludzie starsi 
i młodsi mają za mało okazji do spotykania się i wspólnej pracy w stowarzyszeniach i przy 

inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej, marzec 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, badanie Flash Eurobarometer nr 269 – Intergenerational solidarity 

(Solidarność międzypokoleniowa) 

Rysunek 6.2: Odsetek mieszkańców wyrażających daną opinię na temat dyskryminacji ze 

względu na wiek, UE-27, luty-marzec 2008 r. (%) 
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Źródło: Komisja Europejska, Special Eurobarometer No. 296 - Discrimination in the European 

Union (Dyskryminacja w Unii Europejskiej) 

Rysunek 6.3: Odsetek ludności podzielającej opinię, że ludzie starsi stanowią obciążenie dla 
społeczeństwa, UE-27, marzec 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, badanie Flash Eurobarometer nr 269 – Intergenerational solidarity 

(Solidarność międzypokoleniowa) 

W traktacie lizbońskim (15) solidarność międzypokoleniowa jest wprost wymieniona jako cel 

funkcjonowania UE. Zwróceniu uwagi na ten cel miało również służyć ogłoszenie przez grupę 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego Europejskiego Dnia Solidarności 
Międzypokoleniowej na dzień 29 kwietnia każdego roku. Solidarność międzypokoleniową 

można promować różnymi kanałami, na przykład poprzez społeczeństwo obywatelskie, media 
i środowisko naukowe. Krajowe badania (na przykład w Irlandii czy Holandii) pokazują, że 

dzieci dają starszym rodzicom opiekę i pomoc, a w drugim kierunku, od osób starszych do ich 
dzieci, płyną pieniądze. Należy zauważyć, że nie musi to dotyczyć wszystkich państw 
członkowskich – w szczególności spośród tych, które przystąpiły do UE w 2004 r. czy w 2007 r. 

W marcu 2009 r. ponad 9 na 10 (91,6%) mieszkańców UE-27 w wieku od 15 lat zgadzało się 
z poglądem, że władze lokalne powinny wspierać stowarzyszenia i inicjatywy promujące 

silniejsze związki pomiędzy młodszymi a starszymi (zob. rys. 6.4). Jednak niemal we wszystkich 
państwach UE – jedynymi wyjątkami były Litwa i Belgia – mniej niż połowa mieszkańców 

uważała, że rząd dobrze pełni swoją rolę we wspieraniu lepszego porozumienia pomiędzy 
młodymi a starszymi (rys. 6.5). 

                                                           
15 Art. 3.3, dostępny pod adresem http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2007%3A306%3ASOM%3APL%3AHTML. 
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Rysunek 6.4: Odsetek mieszkańców w wieku od 15 lat wyrażających pogląd, że władze lokalne 

powinny wspierać stowarzyszenia i inicjatywy promujące silniejsze związki pomiędzy 
młodszym a starszym pokoleniem, marzec 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 269 - Intergenerational solidarity 

(Solidarność międzypokoleniowa) 

Możliwe konflikty między pokoleniami były przedmiotem badania przeprowadzonego w 2007 r., 
z którego wynikało, że około 17,7% mieszkańców UE-27 uważało, iż pomiędzy ludźmi młodymi 
i starszymi występują spore napięcia. Więcej niż jedna czwarta badanych na Węgrzech, 

w Luksemburgu i Rumunii zgodziła się z tym stwierdzeniem, zaś na Malcie, w Szwecji, Finlandii, 
na Cyprze i w Danii mniej niż jedna osoba na 10 (rys. 6.6). 

Rysunek 6.5: Odsetek mieszkańców w wieku od 15 lat wyrażających opinię, że rząd dobrze 
pełni swoją rolę we wspieraniu lepszego porozumienia pomiędzy młodymi a starszymi, marzec 

2009 r. (%). 
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Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 269 - Intergenerational solidarity 

(Solidarność międzypokoleniowa) 

Rysunek 6.6: Odsetek osób, które sądzą, że w ich kraju pomiędzy ludźmi młodymi a starszymi 
występują duże napięcia, 2007 r. (%) 

 

Źródło: European quality of life survey (Badanie jakości życia w Europie) – 2007, © Europejska 
Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). 

Rysunek 6.7: Odsetek mieszkańców w wieku od 15 lat wyrażających opinię, że rząd powinien 
wspierać poprawę stosunków pomiędzy młodymi a starszymi, marzec 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 269 - Intergenerational solidarity 

(Solidarność międzypokoleniowa) 
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Rysunek 6.8: Odsetek mieszkańców w wieku od 15 lat wyrażających opinię, że ludzie, którzy 

muszą opiekować się w domu starszymi członkami rodziny, otrzymują odpowiednie wsparcie od 
służb socjalnych, marzec 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, badanie Flash Eurobarometer nr 269 – Intergenerational solidarity 
(Solidarność międzypokoleniowa) 

Jak wspomniano powyżej, jedną z dziedzin, w jakich osoby starsze mogą pomóc młodszym 
pokoleniom, jest opieka nad dziećmi. W tabeli 6.1 przedstawiono wyniki badania 
przeprowadzonego we wrześniu 2008 r., z którego wynika, że ponad jedna trzecia (36,9%) 

mieszkańców UE-27 w wieku od 15 lat zgodziła się z poglądem, że pomoc dziadków lub innych 
krewnych to najlepszy rozwiązanie, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, które jeszcze nie chodzą 

do szkoły. 

Tabela 6.1: Odsetek mieszkańców, którzy uważają, że dane sposoby organizowania opieki nad 

dziećmi niechodzącymi jeszcze do szkoły są najlepsze, UE-27, wrzesień 2008 r. (w procentach, 
można było wybrać wiele opcji) 

 

Żłobek 
publiczny 

lub 
prywatny / 

świetlica dla 
dzieci / 

przedszkole 

Opiekun 
dziecka w 
domu lub 

au-pair 

Certyfikowa
na opieka 

nad dziećmi 
zorganizow
ana w domu 
prywatnym 

Matka 
opiekująca 

się 
dzieckiem 

Ojciec 
opiekujący 

się 
dzieckiem 

Dziadkowie 
lub inni 
krewni 

opiekujący 
się 

dzieckiem 

Inne Żadne 
Nie wiem/ 

brak 
odpowiedzi 

15 lat i więcej 64,5 15,5 13,5 51,3 29,5 36,9 0,7 0,5 1,6 
15-24 lat 64,3 17,1 12,0 49,5 30,8 40,6 0,4 0,2 1,1 
25-39 lat 62,6 16,9 13,1 51,4 31,4 38,4 0,7 0,4 1,3 
40-54 lat 66,5 16,0 14,5 52,0 31,2 32,7 0,7 0,5 1,3 
55 lat i więcej 64,5 13,4 13,7 51,6 26,0 37,9 1,0 0,7 2,4 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 247 - Family life and the needs of an 
ageing population (Życie rodzinne i potrzeby starzejącej się populacji) 
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Rysunek 6.9: Odsetek mieszkańców w wieku od 15 lat uważających, że pomoc finansowa ze 

strony rodziców i dziadków jest ważna dla młodych ludzi zakładających własne gospodarstwa 
i rodziny, marzec 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 269 - Intergenerational solidarity 

(Solidarność międzypokoleniowa) 

6.2 Kontakty społeczne 
Społeczeństwo obywatelskie składa się z różnego rodzaju organizacji, na przykład 
charytatywnych, organizacji non-profit, grup wspólnotowych, organizacji religijnych, 
stowarzyszeń zawodowych czy biznesowych, związków zawodowych, klubów sportowych czy 

grup ludzi spotykających się celem uprawiania sportów i praktykowania rozrywek lub hobby. Te 
sieci społeczne są głównym czynnikiem wspomagającym uczestnictwo w społeczeństwie, dają 
one ludziom starszym możliwość dalszego uczenia się i dzielenia się wiedzą oraz 

doświadczeniem, a jednocześnie spędzania czasu z przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami 
i przedstawicielami młodszych pokoleń. 

Na rys. 6.10 przedstawiono (na podstawie danych z września i października 2011 r.) przegląd 
różnych rodzajów działalności ochotniczej podejmowanej przez osoby w wieku od 15 lat oraz 

przez 55-latków i starszych. Udział mieszkańców UE-27 w wieku od 55 lat w takiej działalności 
zasadniczo odpowiadał średniej dla całej populacji osób dorosłych. W obu grupach wiekowych 
najpopularniejszą formą działalności była praca w organizacji sportowej lub rekreacyjnej, 

aczkolwiek reprezentacja osób w wieku od 55 lat była tutaj nieco niższa od średniej, osoby te za 
to częściej uczestniczyły w działalności organizacji religijnych czy kościelnych, charytatywnych 

i zajmujących się pomocą społeczną, czy też działały w stowarzyszeniach rekreacyjnych dla osób 
starszych. 
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Rysunek 6.10: Odsetek mieszkańców biorących aktywny udział w jednej z wymienionych 

działalności lub pracujących na rzecz danej organizacji, UE-27, wrzesień – październik 2011 r. 
(%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Special Eurobarometer No. 378 - Active ageing (Aktywne starzenie 

się) 

Samotność i izolacja społeczna zwiększają ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym, takich 

jak depresja czy skłonności samodestrukcyjne; osoby starsze, które nie wychodzą z domu, 
częściej mogą odczuwać takie dolegliwości. W badaniu przeprowadzonym w 2007 r. ustalono, że 

niemal jedna dziesiąta (9,6%) mieszkańców UE-27 w wieku od 65 lat czuła się wyrzucona poza 
nawias społeczeństwa (zob. rys. 6.11). Odsetek ten był nieco wyższy niż dla innych grup 
społecznych, różnice te jednak były niewielkie – najmniejszy odsetek osób odczuwających brak 

zainteresowania ze strony społeczeństwa występował w grupie wiekowej 18-34 lat (8,0%). 
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Rysunek 6.11: Odsetek osób w wieku 65+ zgadzających się lub zdecydowanie zgadzających się 

ze stwierdzeniem, że czują się wyrzuceni poza nawias społeczeństwa, 2007 r. (%) 

 

Źródło: European quality of life survey (Badanie jakości życia w Europie) – 2007, © Europejska 
Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). 

Rysunek 6.12: Odsetek mieszkańców regularnie biorących udział w rozrywkach takich jak 
sport, kino, koncerty; UE-27, 2009 r. (1) (%) 

 

(1) Szacunkowo. 

Źródło: Eurostat (EU-SILC 2009, moduł: niedostatek materialny) 

Mimo że organizowano ogólnounijne kampanie mające na celu zwiększenie uczestnictwa 
w sporcie i aktywności fizycznej, inicjatyw skierowanych konkretnie do starszych pokoleń było 

niewiele. Wydaje się jednak, że aktywność fizyczna może pełnić ważną rolę w poprawieniu 
jakości życia osób starszych, jako że regularne ćwiczenia mogą poprawić kondycję fizyczną 

i psychiczną. 

Głównym czynnikiem determinującym odsetek populacji osób regularnie uprawiających sport 

bądź działalność rekreacyjną był wiek (rys. 6.12). Ponad połowa (56,8%) badanych 
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mieszkańców UE-27 w wieku od 18 do 64 lat twierdziła, że w 2009 r. regularnie uprawiała sport 

lub chodziła do kina czy na koncerty – odsetek ten był dużo niższy wśród osób w wieku 65 lat 
i starszych (35,3%). 

Według badania Eurobarometru przeprowadzonego w październiku 2009 r. około 40% 
mieszkańców UE-27 w wieku od 15 lat ćwiczyło lub uprawiało sport z jakąś regularnością. 

Odsetek ten był niższy wśród osób w wieku od 70 lat (21% kobiet i 23% mężczyzn) (rys. 6.13). 
Podobne pytanie w tym samym badaniu dotyczyło aktywności fizycznej innej niż sport. Niemal 
dwie trzecie (65%) mieszkańców UE-27 w wieku od 15 lat stwierdziło, że byli aktywni fizycznie 

(inaczej niż uprawiając sport). W tym przypadku również odsetek osób w wieku 70 lat 
i starszych uprawiających z jakąś regularnością aktywność fizyczną inną niż uprawianie sportu 

był niższy od średniej (54% kobiet i 63% mężczyzn). 

Na podstawie badania przeprowadzonego w październiku 2009 r. ustalono odsetek 

mieszkańców będących członkami klubów sportowych bądź fitness (zob. rys. 6.14). W całej UE-
27 członkostwo w tych klubach spadało wraz z wiekiem, ponadto więcej mężczyzn niż kobiet 
należało do klubów sportowych. 

Rysunek 6.13: Odsetek mieszkańców twierdzących, że ćwiczą bądź uprawiają sporty 
z określoną częstotliwością, UE-27, październik 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Special Eurobarometer No. 334 – Sport and physical activity (Sport 

i aktywność fizyczna) 

Około 7% mężczyzn w wieku od 70 lat w UE-27 było członkami klubu sportowego – o trzy 
punkty procentowe więcej niż w przypadku kobiet w tej grupie wiekowej; 2% populacji w wieku 
od 70 lat (mężczyzn i kobiet) należało do klubów fitness. W tym samym badaniu dowiedziono, 

że osoby w wieku 70 lat i starsze, które nie były członkami klubu, zazwyczaj podejmowały 
aktywność fizyczną w parku lub w sąsiedztwie swoich domów (na przykład spacery lub jazda na 
rowerze na trasie dom – sklepy). 

Przykładami aktywności fizycznej, którą osoby starsze mogą uprawiać codziennie, są spacery, 
chodzenie po schodach, zajmowanie się domem i ogrodem. W tabeli 6.2 pokazano, że w całej UE-
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27 w październiku 2009 r. nieco ponad dwie trzecie mężczyzn i kobiet w wieku od 70 lat 

uprawiających sport bądź aktywność fizyczną czyniło to dla poprawy swego stanu zdrowia. 
W tym samym badaniu stwierdzono, że 42% populacji osób w wieku od 15 lat nie było 

zainteresowanych aktywnością fizyczną – odsetek ten wśród osób 70-letnich i starszych 
wzrastał do 50%. 

Rysunek 6.14: Odsetek osób twierdzących, że są członkami klubów, w których podejmuje się 
sportową lub rekreacyjną aktywność fizyczną, UE-27, październik 2009 r. (%, możliwa była 
więcej niż jedna odpowiedź) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Special Eurobarometer No. 334 – Sport and physical activity (Sport 
i aktywność fizyczna) 

Na rys. 6.15 przedstawiono odsetek mieszkańców UE-27 spotykających się z przyjaciółmi bądź 

rodziną co najmniej raz w miesiącu. Wśród ludności w wieku produkcyjnym (od 18 do 64 lat) 
około trzy czwarte populacji przynajmniej raz w miesiącu wychodziło z domu, aby się czegoś 
napić lub zjeść. Niemal sześć na dziesięć osób w wieku 65 lat lub starszych spotykało się 

towarzysko z innymi co najmniej raz w miesiącu, a 13,7% jako powód braku aktywności 
towarzyskiej podawało kwestie finansowe (niemal tyle samo, co w innych grupach wiekowych); 
ponad jedna czwarta (26,7%) populacji w wieku 65 lat i starszych nie udzielało się towarzysko z 

innego powodu. 
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Tabela 6.2: Powody uprawiania sportu lub aktywności fizycznej, UE-27, październik 2009 r. 

(% osób, które uprawiają sport lub aktywność fizyczną; możliwa więcej niż jedna odpowiedź) 

  
Poprawa 

stanu 
zdrowia 

Poprawa 
kondycji 

Rozrywka Relaks 
Poprawa 
wyglądu 

Poprawa 
sprawnoś

ci 
fizycznej 

Kontrola 
wagi 

Spędzanie 
czasu z 

przyjaciół
mi 

Przeciwd
ziałanie 
efektom 

starzenia 
się 

Ogółem 15 lat i więcej 61 41 31 39 24 24 24 22 15 
15-24 lat 51 47 57 34 35 37 19 43 6 
25-39 lat 56 42 40 45 27 26 24 28 9 
40-54 lat 58 43 31 43 21 25 26 21 15 
55-69 lat 64 41 22 37 13 21 23 17 24 

Mężczyźni 

70 lat i więcej 67 34 22 35 8 16 15 13 28 
15-24 lat 53 43 39 33 35 25 29 27 5 
25-39 lat 62 40 28 42 34 22 29 18 9 
40-54 lat 64 43 27 42 25 23 30 17 14 
55-69 lat 67 40 23 35 14 21 24 19 26 

Kobiety 

70 lat i więcej 68 36 22 30 11 19 15 15 29 

Źródło: Komisja Europejska, Special Eurobarometer No. 334 - Sport and physical activity (Sport i 
aktywność fizyczna) 

Rysunek 6.15: Odsetek osób spotykających się z przyjaciółmi / rodziną (krewnymi) na drinka 
lub posiłek przynajmniej raz w miesiącu, UE-27, 2009 r. (1) 

 

(1) Szacunkowo. 

Źródło: Eurostat (EU-SILC 2009, moduł: niedostatek materialny) 

Wyjazd na wakacje to dla osób starszych okazja do zaprzyjaźnienia się z nowymi osobami, 
spędzenia czasu w towarzystwie innych, uprawiania sportu czy rekreacji, czy też poszerzania 

horyzontów kulturowych i wiedzy. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem standardu życia, 
przybyło osób starszych, które na emeryturze korzystają z możliwości podróżowania. Zmiana ta 
może też być związana między innymi z dłuższym średnim trwaniem życia, szerszym 

rozpowszechnieniem samochodów prywatnych oraz spadającymi relatywnymi kosztami 
podróży na duże odległości. 

Według danych dla 20 państw członkowskich UE osoby w wieku od 65 lat stanowiły 18,2% 
wszystkich dorosłych wyjeżdżających na wakacje w 2009 r. (zob. tabela 6.3). Wśród osób 

starszych, w wieku od 65 lat, popularne były wyjazdy krajowe – w większości państw 
członkowskich stanowiły one ponad połowę wyjazdów wakacyjnych w tej grupie wiekowej; 
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wyjątki to Belgia, Irlandia, Cypr, Luksemburg i Holandia (wszystkie te państwa mają względnie 

małą powierzchnię). 

Tabela 6.3: Liczba wyjazdów wakacyjnych, 2009 r. 

Liczba wyjazdów 
Analiza rodzaju celu podróży turystów w 

wieku 65+ 

 
Osoby w wieku 15+ 

(tys.) 
Osoby w wieku 65+ 

(tys.) 

Osoby w wieku 65+ 
(jako procent 

wyjazdów osób w 
wieku 15+) 

Krajowe Zagraniczne 

BE 7 022 945 13,5 20,8 79,2 
BG 2 993 : : : : 
CZ 10 453 : : : : 
DK : : : : : 
DE 105 907 25 611 24,2 54,8 45,2 
EE 485 : : : : 
IE 5 080 999 19,7 30,0 70,0 
EL 7 720 1 275 16,5 95,0 5,0 
ES 39 567 5 208 13,2 91,5 8,5 
FR 95 285 20 630 21,7 85,1 14,9 
IT 39 349 5 648 14,4 82,4 17,6 
CY 897 67 7,5 27,3 72,7 
LV 832 91 10,9 75,7 24,3 
LT 1 061 76 7,2 71,7  
LU 820 119 14,5  100,0 
HU 6 060 772 12,7 91,8 8,2 
MT : : : : : 
NL 19 078 3 183 16,7 46,9 53,1 
AT 9 284 : : : : 
PL 16 025 1 377 8,6 83,0 17,0 
PT 4 326 723 16,7 83,5 16,5 
RO 5 420 : : : : 
SI 1 697 179 10,5 54,2 45,8 
SK 4 347 340 7,8 71,6 28,4 
FI 7 315 888 12,1 71,8 28,2 
SE 12 393 1 681 13,6 65,4 34,6 
UK 69 060 11 319 16,4 58,9 41,1 
NO 6 849 : : : : 
CH 9 176 1 453 15,8 41,9 58,1 
HR 3 335 267 8,0 70,7 29,3 

 
Źródło: Eurostat (kod danych online: tour_dem_ttage) 
 
W tabeli 6.4 zamieszczono analizę liczby nocy spędzonych na wyjazdach wakacyjnych w 2009 r. 
Ponad jedna piąta (20,9%) nocy spędzonych na wyjazdach wakacyjnych przypadała na osoby 
w wieku od 65 lat (na podstawie danych dla tych samych 20 państw członkowskich UE, co 
w tabeli 6.3). Wyższy odsetek zarejestrowano w Niemczech, Grecji, Francji, Portugalii i Irlandii, 
z czego wynikałoby, że mieszkańcy tych krajów w wieku od 65 lat wyjeżdżali na dłuższe wakacje 
niż przeciętnie lub czynili to częściej. 
Turyści w wieku od 65 lat większość noclegów wykupili na rynkach krajowych. I rzeczywiście, 
w Grecji, Hiszpanii, Francji, Polsce, Włoszech i na Węgrzech ponad 8 na 10 noclegów na 

wyjazdach wakacyjnych osób w wieku od 65 lat przypadało na podróże krajowe. Jednak ponad 
trzy czwarte nocy, jakie na wakacjach spędzili 65-letni i starsi podróżni z Luksemburga, Belgii, 
Irlandii i Cypru, przypadało na podróże zagraniczne; liczba nocy, które podróżni w tej grupie 

wiekowej z Niemiec, Holandii, Słowenii i Wielkiej Brytanii spędzili za granicą, również stanowiła 
ponad 50%. 
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Tabela 6.4: Liczba nocy spędzonych na wyjazdach wakacyjnych oraz cel podróży, 2009 r. 

Liczba nocy spędzonych na wyjazdach wakacyjnych Analiza rodzaju celu podróży turystów 
w wieku 65+ 

 Osoby w wieku 15+ 
(tys.) 

Osoby w wieku 
65+ (tys.) 

Odsetek osób w 
wieku 65+ w całej 
populacji 15+ (%) 

Krajowe 
(%) 

Zagraniczne 
(%) 

BE 76 973 11 734 15,2 16,9 83,1 
BG 24 645 : : : : 
CZ 88 065 : : : : 
DK : : : : : 
DE 967 158 256 131 26,5 48,1 51,9 
EE 4 971 : : : : 
IE 46 382 9 727 21,0 21,0 79,0 
EL 90 648 22 877 25,2 95,9 4,1 
ES 422 770 76 715 18,1 93,7 6,3 
FR 962 003 241 038 25,1 86,0 14,0 
IT 422 181 82 559 19,6 83,1 16,9 
CY 10 514 1 222 11,6 24,6 75,4 
LV 8 925 979 11,0 61,3 38,7 
LT 8 907 617 6,9 64,9  
LU 8 046 1 298 16,1 : 100,0 
HU 47 826 6 395 13,4 82,0 18,0 
MT : : : : : 
NL 202 885 35 274 17,4 36,4 63,6 
AT 79 972 : : : : 
PL 154 164 18 921 12,3 87,2 12,8 
PT 43 977 9 749 22,2 79,7 20,3 
RO 41 678 : : : : 
SI 14 117 1 571 11,1 45,1 54,9 
SK 37 011 3 329 9,0 64,8 35,2 
FI 58 554 8 136 13,9 56,1 43,9 
SE 108 493 14 753 13,6 54,9 45,1 
UK 702 543 114 160 16,2 39,8 60,2 
NO 63 875 : : : : 
CH 94 136 14 361 15,3 : : 
HR 28 177 2 670 9.5 73.3 26.7 

 

Tabela 6.5: Najważniejszy powód odbycia większej podróży wakacyjnej wśród osób, które 
przynajmniej raz wyjechały na wakacje, UE-27, 2009 r. (%) 

 
Słońce/ 

plaża 

Dla 
poprawy 
samopoc

zucia/ 
zdrowia 

Wypoczy
nek/ 

rekreacj
a 

Wyciecz
ki do 
miast 

Sport 
Przyrod

a 
Kultura/ 

religia 

Odwiedz
iny u 

przyjaci
ół/ 

krewnyc
h 

Nie 
wiem/ 
brak 

odpowie
dzi 

15 lat i więcej  19 3 37 7 4 6 6 17 1 
15-24 lat  24 1 34 7 7 3 4 20 1 
25-39 lat  20 2 42 6 3 4 4 18 1 
40-54 lat  21 3 40 6 4 7 5 14 1 
55 lat i więcej 13 6 33 9 3 9 9 17 1 
Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 291 - Survey on the attitudes of European towards tourism 
(Badanie dotyczące nastawienia Europejczyków wobec turystyki)  
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Tabela 6.6: Środki transportu na głównych podróżach wakacyjnych wśród osób, które 

przynajmniej raz wyjechały na wakacje, UE-27, 2009 r. (%) 

 Samolot Statek Pociąg Autobus 
Samochód/ 

motocykl 
Rower Inne 

15 lat i więcej  35 2 7 6 48 0 1 
15-24 lat  39 2 9 9 40 1 1 
25-39 lat  36 2 7 3 51 0 1 
40-54 lat  34 2 4 3 55 0 1 
55 lat i więcej 34 3 8 11 43 0 2 
Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 291 - Survey on the attitudes of European towards tourism 

(Badanie dotyczące nastawienia Europejczyków wobec turystyki)  

Tabela 6.7: Najważniejsze czynniki wpływające na planowanie podróży, UE-27, luty 2010 r. (%) 

 15 lat i więcej 15-24 lat 25-39 lat 40-54 lat 55 lat i więcej 

Własne doświadczenia 18,2 15,3 16,3 18,1 20,8 
Rekomendacje przyjaciół i znajomych 29,7 32,2 33,6 29,8 25,9 
Przewodniki i magazyny (komercyjne) 4,8 3,4 3,7 5,0 6,0 
Katalogi, broszury (niekomercyjne) 5,5 3,0 3,6 4,4 8,7 
Internet 24,3 33,3 32,1 27,7 12,8 
Agencje podróży/turystyczne 11,1 8,2 8,4 10,3 14,7 
Media (gazety, radio, TV) 3,3 3,7 1,3 2,8 4,7 
Nie wiem/ brak odpowiedzi 3,1 0,8 1,0 1,9 6,3 
Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 291 - Survey on the attitudes of European towards tourism 
(Badanie dotyczące nastawienia Europejczyków wobec turystyki) 

Wolontariat można uważać za ważną część aktywności obywatelskiej – wsparcie dla spójności 
społecznej i włączenia społecznego. Aspekty te podkreślano podczas Europejskiego Roku 

Wolontariatu w 2011 r. Popularność wolontariatu w UE jest bardzo różna: przykładowo 
w Holandii i Wielkiej Brytanii wolontariat ma długą tradycję, podczas gdy w wielu krajach, które 

przystąpiły do UE w 2004 r. i 2007 r., sektor wolontariatu jest mniej rozwinięty. 

Istnieją dowody na to, że praca na zasadzie wolontariatu poprawia kondycję umysłową osób 

starszych. Praca ochotnicza może również przyczynić się do wymiany doświadczeń między 
pokoleniami, na przykład gdy ludzie starsi w przedszkolu czytają książki młodym. W badaniu 
przeprowadzonym w marcu 2009 r. okazało się, że 78% mieszkańców UE-27 w wieku od 15 lat 

uważało, że ludzie starsi pełnią ważną rolę jako wolontariusze w organizacjach charytatywnych 
i społecznych (zob. rys. 6.17). 

Tabela 6.8: Osoby, które na emeryturze rozważałyby pracę na rzecz społeczności lub 
wolontariat, wrzesień 2008 r. (%) 

 Osoby przed emeryturą: brały 
taką pracę pod uwagę 

Osoby na emeryturze: robiły to Osoby na emeryturze: 
planowały taką pracę 

UE-27 72,8 33,8 10,1 
BE 64,4 28,3 9,2 
BG 53,1 11,8 10,8 
CZ 27,7 12,0 12,6 
DK 78,4 32,6 24,2 
DE 83,1 45,0 7,2 
EE 52,6 20,0 8,5 
IE 88,8 37,8 11,0 
EL 71,8 18,7 18,7 
ES 73,5 19,8 10,4 
FR 83,1 44,4 10,5 
IT 76,2 32,2 13,4 
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 Osoby przed emeryturą: brały 
taką pracę pod uwagę 

Osoby na emeryturze: robiły to Osoby na emeryturze: 
planowały taką pracę 

CY 71,3 20,8 17,4 
LV 38,1 20,6 8,3 
LT 44,8 22,0 14,6 
LU 80,2 45,4 9,3 
HU 61,3 22,8 15,3 
MT 68,0 24,5 7,1 
NL 79,4 52,2 6,3 
AT 73,4 36,8 9,8 
PL 45,5 21,5 10,3 
PT 78,7 18,4 12,5 
RO 45,0 16,7 12,0 
SI 64,9 34,8 13,3 
SK 50,6 14,2 11,1 
FI 82,0 50,3 10,5 
SE 83,5 36,7 12,3 
UK 82,5 42,0 6,7 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 247 - Family life and the needs of an 
ageing population (Życie rodzinne i potrzeby starzejącej się populacji) 

Rysunek 6.16: Aktywne uczestnictwo (lub praca na zasadzie wolontariatu) w co najmniej jednej 

organizacji, UE-27, maj 2010 r. (%) 

 

(1) Podano listę 15 rodzajów organizacji, w tym zajmujących się: solidarnością i pomocą 
humanitarną, ochroną zdrowia, środowiskiem, sportem, ochroną praw człowieka, włączeniem 
społecznym, edukacją i szkoleniami.  

Źródło: Komisja Europejska, Standardowy Eurobarometr nr 73  
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Rysunek 6.17: Odsetek mieszkańców uważających, że ludzie starsi pełnią ważną rolę jako 

wolontariusze w organizacjach charytatywnych i społecznych, UE-27, marzec 2009 r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Flash Eurobarometer No. 269 - Intergenerational solidarity 

(Solidarność międzypokoleniowa) 

6.3 Edukacja 
Na szczeblu społecznym starzenie się ludności prawdopodobnie spowoduje zmniejszenie się siły 

roboczej w UE w nadchodzących dziesięcioleciach. Prowadzi to do wniosku, że dobrobyt 
gospodarczy uda się utrzymać tylko wtedy, jeżeli znacznie wzrośnie produktywność: jednym ze 
środków osiągnięcia tego celu są inwestycje w kapitał ludzki. 

Komisja Europejska w październiku 2006 r.(16) wydała komunikat dotyczący kształcenia 

dorosłych, po którym w maju 2008 r. ministrowie edukacji wszystkich państw członkowskich 
przyjęli plan działania. Wiele wskazanych kwestii odnosiło się do osób starszych i do szerzej 
pojętych problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. W planie działania wzywano 

do: 

• aktualizowania umiejętności, aby można było zaspokoić potencjalne potrzeby rynku 

pracy związane ze zmniejszaniem się siły roboczej na skutek zmian demograficznych; 

• działań mających na celu zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez 
promocję uczenia się osób dorosłych w celu poprawienia ich umiejętności i zwiększenia 
niezależności osobistej; 

• zwiększenia uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie, w szczególności wśród 
pracowników starszych, jako że średni wiek aktywności zawodowej w Europie w ciągu 

nadchodzących dziesięcioleci najprawdopodobniej wzrośnie. 

                                                           
16 „Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę, KOM(2006) 614, dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:PL:PDF. 
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W UE-27 było w 2009 r. około 1,67 mln studentów w wieku 40 lat i starszych, co stanowiło 1,8% 

całej populacji studentów (zob. rys. 6.18, gdzie przedstawiono dane z wyłączeniem kształcenia 
na poziomie podstawowym i średnim I stopnia). Odsetek studentów w wieku od 40 lat wśród 

wszystkich studiujących był bardzo różny – w Belgii, Finlandii, Portugalii i Szwecji ponad 5%, 
zaś na Cyprze, w Niemczech, Irlandii, Włoszech czy Luksemburgu poniżej 0,5% (zob. rys. 6.19). 

Rysunek 6.18: Odsetek studentów w wieku 40+ wśród wszystkich studiujących, podział na 
szczeble kształcenia, UE-27 (1) (%) 

 

(1) Szacunkowo. 

(2) Brak danych dla 1999 r. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: educ_enrl1tl) 

Nieco ponad połowa (52,1%) wszystkich studentów w wieku od 40 lat w UE-27 uczestniczyła w 
kursach na poziomie szkół wyższych. Jak można było oczekiwać, ci starsi studenci stanowili 

relatywnie dużą część (12,4%) osób biorących udział w studiach naukowych na 
zaawansowanym poziomie (doktoranckich). 

W większości państw członkowskich UE w ostatnich dekadach wzrosło uczestnictwo w edukacji, 
w związku z czym wśród przedstawicieli młodszych grup wiekowych generalnie więcej jest osób 

mających wykształcenie średnie II stopnia oraz wyższe niż w poprzednich pokoleniach (zob. rys. 
6.20). Tendencja ta była szczególnie widoczna w odniesieniu do względnie niskiego poziomu 
wykształcenia kobiet w wieku od 55 do 64 lat. 
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Rysunek 6.19: Odsetek studentów w wieku 40+, 2009 r. (1) (% liczby studentów ogółem) 

 

(1) Brak danych dla Grecji, Francji, Polski i Rumunii.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: educ_enrl1tl) 

Rysunek 6.20: Osoby z wykształceniem średnim II stopnia lub wyższym, podział na grupy 
wiekowe, UE-27 (%) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: edat_lfse_08) 

W 22 państwach członkowskich w 2010 r. wśród starszych kobiet było mniej osób 

z wykształceniem średnim II stopnia oraz wyższym niż wśród mężczyzn w tym samym wieku; 
wyjątki to Łotwa, Irlandia, Estonia, Finlandia i Bułgaria. W Rumunii, na Cyprze, w Grecji, 
Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i na Malcie mniej niż połowa populacji kobiet w wieku od 55 do 

64 lat miała wykształcenie średnie II stopnia lub wyższe – w populacji mężczyzn w tej grupie 
wiekowej jednak odsetek osób z wykształceniem średnim II stopnia bądź wyższym również był 

względnie niski (w pięciu spośród tych państw członkowskich poniżej 50% – zob. tabela 6.9). 
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Tabela 6.9: Osoby z wykształceniem średnim II stopnia lub wyższym, w podziale na grupy 

wiekowe, 2010 r. (%) 

 Ogółem Mężczyźni Kobiety 

 25-64 lat 45-54 lat 55-64 lat 25-64 lat 45-54 lat 55-64 lat 25-64 lat 45-54 lat 55-64 lat 

UE-27 72,7 71,1 61,6 73,7 72,6 66,5 71,8 69,6 56,9 
BE 70,5 66,2 54,5 70,0 65,5 56,8 71,0 66,9 52,2 
BG 79,4 82,2 70,5 79,3 81,5 70,2 79,6 82,9 70,8 
CZ 91,9 91,6 86,3 94,8 95,1 92,8 89,1 88,0 80,3 
DK 76,5 72,5 66,0 77,8 74,0 73,0 75,1 70,9 59,1 
DE 85,8 86,5 83,1 88,3 88,9 89,0 83,3 84,0 77,5 
EE 89,2 93,8 85,1 86,3 91,5 82,5 91,8 95,8 87,0 
IE 73,5 67,3 50,5 70,5 63,3 48,0 76,4 71,3 53,0 
EL 62,5 58,9 41,9 60,8 58,1 44,7 64,3 59,6 39,3 
ES 52,6 47,5 32,1 51,5 48,5 36,0 53,7 46,4 28,5 
FR 70,8 66,8 55,7 72,1 68,6 60,1 69,6 65,2 51,5 
IT 55,2 51,1 38,2 54,3 50,6 41,7 56,0 51,7 34,9 
CY 74,1 72,7 52,5 75,2 73,4 57,6 73,0 72,0 47,6 
LV 88,5 93,5 85,1 85,1 91,3 80,2 91,6 95,5 88,8 
LT 92,0 96,7 87,1 91,0 95,7 87,6 93,0 97,5 86,7 
LU 77,7 74,7 69,1 80,7 78, 8 76,3 74,6 70,4 61,5 
HU 81,3 80,5 74,5 84,3 84,5 82,0 78,4 76,7 68,2 
MT 28,7 22,5 139 31,4 28,1 17,5 26, 0 16, 8 10,4 
NL 72,3 70,4 60,1 73,9 71,8 68,1 70,8 68,9 52,1 
AT 82,5 81,6 73,0 87,6 87,6 82,8 77,5 75,6 63,7 
PL 88,7 88,8 79,2 88,8 89,4 81,1 88,5 88,3 77,5 
PT 31,9 22,3 15,7 28,6 20,1 16,7 35,1 24,5 14,8 
RO 74,3 76,6 58,9 78,5 81,2 70,8 70,2 72,1 48,4 
SI 83,3 80,8 72,2 85,2 83,6 79,4 81,4 78,0 65,1 
SK 91,0 90,6 83,3 92,8 93,0 89,4 89,1 88,3 77,9 
FI 83,0 84,6 69,6 80,8 81,1 68,4 85,2 88,0 70,8 
SE 81,6 81,3 69,6 81,6 81,3 71,6 81,5 81,4 67,6 
UK 76,1 74,3 68,1 78,9 77,5 76,6 73,4 71,1 60,0 
IS 66,5 64,4 55,0 67,0 66,8 62,6 66,1 62,0 47,1 
NO 80,9 78,0 79,1 81,4 79,2 81,4 80,5 76,7 76,8 
CH 85,8 85,3 80,7 88,9 88,6 87,3 82,6 81,9 74,1 
HR 76,4 75,8 66,6 81,5 80,9 76,3 71,7 71,1 58,1 
MK 62,5 61,2 52,7 69,7 69,4 63,2 55,1 52,7 42,7 
TR 28,4 21,5 14,7 34,7 28,1 20,7 22,0 14,9 9,0 

Źródło: Eurostat (kod danych online: edat_lfse_08) 

 

Program uczenia się przez całe życie (LLP) Komisji Europejskiej służy umożliwieniu brania 

udziału w edukacji i szkoleniach osobom na wszystkich etapach życia. Jednym z głównych celów 
programu jest zapobieganie erozji umiejętności wśród osób w wieku produkcyjnym – na 

przykład wyposażanie starszych członków siły roboczej w umiejętności konieczne do pozostania 
na rynku pracy. 

W 2008 r. ogłoszono aktualizację strategicznych ram współpracy europejskiej w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia (17), w której ustanowiono długoterminowe cele polityczne. Obejmują one 
zestaw wskaźników odniesienia: jeden z celów związany jest ze zwiększeniem udziału osób 

dorosłych w wieku od 25 do 64 lat w uczeniu się przez całe życie do co najmniej 15% w 2020 r. 

                                                           
17 KOM(2008) 865, dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0865:FIN:PL:PDF 
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Coraz więcej ludzi starszych korzysta z możliwości uczenia się nowych rzeczy czy odświeżenia 

wiedzy na poszczególne tematy, uczęszczając na kursy uniwersyteckie i w innych instytucjach 
edukacyjnych. Uczenie się dorosłych wykracza jednak poza działalność związaną z pracą – 

obejmuje również, w ramach edukacji formalnej, systemów szkolenia czy innych form 
kształcenia, umiejętności osobiste, obywatelskie i społeczne. Może się okazać, że wraz z wiekiem 
rośnie prawdopodobieństwo, że udział w edukacji i szkoleniach będzie służył samorealizacji (na 

przykład kursy komputerowe czy językowe) lub kontaktom społecznym. 

Około 9,2% mieszkańców UE-27 w wieku od 25 do 64 lat w 2009 r. brało udział (w ciągu 

czterech tygodni poprzedzających ankietę wśród siły roboczej) w edukacji lub szkoleniach; przy 
czym w przypadku ludzi w wieku od 55 do 64 lat odsetek ten stanowił połowę średniej – 4,6%. 

W Danii niemal jedna czwarta (24,4%) mieszkańców w wieku od 55 do 64 lat brała w 2009 r. 
udział w edukacji lub szkoleniach. To znacznie więcej niż w pozostałych państwach 
członkowskich – jedynie w Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii odsetek pozostawał 

dwucyfrowy (zob. rys. 6.21). 

Rysunek 6.21: Udział w edukacji lub szkoleniach, 2009 r., (1) (% osób w danej grupie wiekowej) 

 

(1) W ciągu czterech tygodni poprzedzających badanie. 

(2) Dane dla grupy wiekowej 55-64 lat są niepewne. 

(3) Brak danych dla grupy wiekowej 55-64 lat.  

Źródło: Eurostat (kod danych online: trng_lfs_01) 
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Rysunek 6.22: Udział w edukacji lub szkoleniach, UE-27 (% osób w danej grupie wiekowej) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: trng_lfs_09) 

Rysunek 6.23: Liczba znanych języków obcych (wg deklaracji), UE-27, 2007 r. (% osób w danej 

grupie wiekowej) 

 

Źródło: Eurostat (kod danych online: edat_aes_l22) 
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6.4 Transport 
Komisja Europejska w 2011 r. ogłosiła Białą Księgę na temat konkurencyjnego 

i zasobooszczędnego systemu transportu (18). Jedną z zawartych tam inicjatyw – pod hasłem 
jakości i wiarygodności usług – jest poprawa jakości transportu i dostępności infrastruktury dla 

osób starszych i pasażerów o ograniczonej zdolności poruszania się. 

Ludzie starsi zazwyczaj podróżują mniej niż młodsi, częściowo jest to związane z tym, że nie 

muszą codziennie jeździć do szkoły ani do pracy. Mimo że podróżują oni mniej regularnie, 
a średnie pokonywane odległości są mniejsze, w aktywnym starzeniu się kluczową rolę pełni 
mobilność – wzmacnia ona niezależność osób starszych. W miarę starzenia się rośnie ryzyko 

problemów zdrowotnych ograniczających mobilność – w najpoważniejszych przypadkach mogą 
one doprowadzić do zależności od innych. 

Rola samochodu w mobilności osób starszych jest szczególnie istotna na obszarach wiejskich, 
ponieważ w większych i mniejszych miastach sieci transportu publicznego są zazwyczaj bardziej 

rozwinięte. Problemy z podróżowaniem osób starszych obejmują: obawy o dostępność, wygodę 
terminali transportowych, szereg kwestii bezpieczeństwa (takie jak odczuwane i rzeczywiste 
zagrożenie przemocą w środkach transportu publicznego, słabe oświetlenie dróg, szybko jadące 

czy źle zaparkowane pojazdy). Osoby starsze, gdy podróżują, muszą ponadto zdawać sobie 
sprawę z możliwości spadku z wiekiem ich własnych umiejętności sensorycznych, czasu reakcji 

czy sprawności fizycznej. 

Rysunek 6.24: Najważniejsze środki transportu używane na co dzień, UE-27, październik 2010 

r. (%) 

 

Źródło: Komisja Europejska, badanie Flash Eurobarometer nr 312 – Future of transport (Przyszłość 
transportu) 
                                                           
18 KOM(2011) 144, dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF. 
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Na rys. 6.24 przedstawiono dane z października 2010 r. na temat najważniejszych środków 

transportu używanych przez mieszkańców UE na co dzień. Widać, że najczęściej używanym 
środkiem transportu wśród dorosłych mieszkańców UE-27 w wieku od 24 lat był samochód. 

W miarę zbliżania się badanych do wieku średniego samochód był dla nich coraz bardziej 
istotny – niemal dwie trzecie (63,5%) osób w wieku od 40 do 54 lat twierdziło, że jest to ich 
główny środek transportu. Wśród ludzi starszych – w wieku od 55 lat – tendencja była inna, 

polegali oni na większej liczbie środków transportu. Nieco mniej niż połowa (47,0%) starszych 
mieszkańców UE-27 podawała samochód jako swój główny środek transportu. Częściej niż 
przeciętnie korzystali oni za to głównie z transportu publicznego (21,5%) lub chodzili pieszo 

(17,2%); należy zauważyć, że 4,0% osób starszych odpowiedziało, że nie podróżują regularnie. 

Na rys. 6.25 przedstawiono dane dotyczące liczby ofiar śmiertelnych wypadków transportowych 
w UE-27 na 2009 r. Porównanie z analogicznymi danymi z 1999 r. wykazuje, że liczba ofiar 
śmiertelnych znacznie spadła – dotyczyło to obu płci we wszystkich grupach wiekowych. 

Wypadki transportowe, w których brali udział mężczyźni w wieku od 65 lat, pochłonęły w UE-
27 w 2009 r. 5813 ofiar śmiertelnych – mniej niż wypadki wśród mężczyzn w wieku od 15 do 24 
lat. Dane dotyczące kobiet były nieco inne: znacznie mniej kobiet ogółem (w porównaniu 

z mężczyznami) ginęło w wypadkach transportowych w UE-27 w 2009 r. – dotyczyło to 
wszystkich grup wiekowych. Jednak liczba ofiar śmiertelnych wypadków transportowych wśród 

kobiet była najwyższa w grupie wiekowej od 75 do 84 lat. 

Rysunek 6.25: Ofiary śmiertelne wypadków transportowych w UE-27, 2009 r. (1) (liczba) 

 

(1) Szacunkowo. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: hlth_cd_anr) 

6.5 Srebrni surferzy: społeczeństwo informacyjne 
Komisja Europejska w połowie 2007 r. przyjęła komunikat „Komfortowe funkcjonowanie osób 
starszych w społeczeństwie informacyjnym" (19). Przedstawiono tam plan działania w sprawie 

technologii teleinformatycznych (ICT) i starzenia się społeczeństwa, mający na celu 
przyspieszenie wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych wspomagających: 

                                                           
19 KOM(2007) 332, dostępny pod adresem: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0332:FIN:PL:PDF 
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• komfortowe funkcjonowanie osób starszych w pracy: pozostawanie dłużej aktywnymi 

i produktywnymi poprzez rozwijanie e-umiejętności i e-learningu; 

• komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie: pozostawanie 
aktywnymi i twórczymi poprzez stosowanie rozwiązań ICT dla potrzeb tworzenia sieci 
kontaktów społecznych, jak również dostępu do usług publicznych i handlowych, a przez 

to poprawienie jakości życia i zmniejszenie społecznej izolacji;  

• komfortowe funkcjonowanie osób starszych w domu: korzystanie dłużej ze zdrowszego 

życia lepszej jakości dzięki pomocy technologii, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiego stopnia niezależności i autonomii. 

Z wyzwaniami demograficznymi, z którymi UE prawdopodobnie będzie musiała się zmierzyć 
w nadchodzących dekadach, można sobie radzić poprzez wprowadzenie szerokiego wachlarza 

inicjatyw ICT na trzech różnych szczeblach: 

• na szczeblu społeczeństwa: ICT można wykorzystać do bardziej efektywnego 

zarządzania oraz do świadczenia osobom starszym kluczowych usług, na przykład opieki 
zdrowotnej i społecznej; 

• na szczeblu przedsiębiorstwa: innowacje w zakresie nowych produktów opartych na ICT 
oraz rynku usług odpowiadających na potrzeby tego rosnącego segmentu populacji, 

i rozwijanie ich, mogą stanowić duży potencjał dla biznesu; 

• na szczeblu jednostki: ICT można wykorzystać do zapobiegania problemom zdrowotnym 
i poprawy jakości życia, na przykład do pomocy w przeciwdziałaniu problemom 
związanym z pamięcią, wzrokiem, słuchem czy sprawnością ruchową, które z wiekiem 

występują częściej. 

Tabela 6.10: Korzystanie z Internetu i wykonywane tam czynności w zależności od grupy 

wiekowej, UE-27 (% osób) 

Cała 
populacja 

55-64 lat 65-74 lat 
 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 
Częstotliwość korzystania: co najmniej raz w tygodniu 43 65 26 46 10 25 
Częstotliwość korzystania: codziennie 29 53 17 36 5 17 
Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy do: 
celów związanych ze szkoleniami i edukacją : 39 : 22 : 10 
szukania informacji o edukacji, szkoleniach lub oferowanych kursach : 23 : 10 : 3 

kursu online (na dowolny temat) : 4 : 2 : 1 
czytania/ pobierania gazet online/ czytania wiadomości 17 34 10 24 3 14 
zapisania się na serwis z wiadomościami lub produktami w celu 
regularnego ich otrzymywania 

: 6 : 4 : 2 

poszukiwania informacji dotyczących zdrowia 16 34 11 26 5 15 
wysyłania/ otrzymywania e-maili 42 61 26 43 10 24 
grania w gry lub ich pobierania, ściągania obrazów, filmów lub 
muzyki 

16 28 4 11 1 6 

szukania informacji o towarach i usługach 39 56 24 40 9 22 
szukania pracy lub wysłania aplikacji 10 15 2 4   
pobierania oprogramowania 13 21 7 11 3 6 
rozmów telefonicznych lub wideotelefonicznych : 19 : 10 : 5 
słuchania radia internetowego lub oglądania internetowej telewizji 10 26 3 13 1 6 
wysyłania stworzonej przez siebie treści na dowolną stronę : 22 : 10 : 5 
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internetową w celu jej udostępnienia 
pisania wiadomości na stronach mediów społecznych lub używania 
komunikatorów 

: 32 : 10 : 4 

Źródło: Eurostat (kod danych online: isoc_bde15cua) 

Dziedziną, w której można się spodziewać znacznego wzrostu, są tak zwane „inteligentne domy". 

Są to siedziby, w których sieć komunikacyjna podłączona jest do kluczowych urządzeń 
zasilanych energią elektryczną, co pozwala na zdalną kontrolę lub monitoring mieszkań osób 

starszych i tym sposobem zapewnienie im bezpieczeństwa, co może być konieczne dla ich 
samodzielnego zamieszkiwania. Wykorzystanie ICT w ogólności spada z wiekiem w każdym 
państwie członkowskim, tendencja ta jest szczególnie zauważalna wśród starszych kobiet, 

spośród których wiele mieszka samotnie w gospodarstwach jednoosobowych. Europejska 
Agenda Cyfrowa (20), jedna z inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020, ma na celu promocję 
niezależnego i bezpiecznego życia osób starszych oraz zachęcanie ich do zaangażowania 

w społeczeństwie. W Agendzie Cyfrowej ustanowiono cel, aby wśród osób, które znajdują się 
w niekorzystnej sytuacji społecznej, w 2015 r. 60% regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) 

korzystało z Internetu (podzbiorem tej grupy są osoby w wieku od 55 do 74 lat). W 2010 r. 
około 17% mieszkańców UE-27 w wieku od 65 do 74 lat codziennie korzystało z Internetu – 
o 36 punktów procentowych mniej niż średnia dla wszystkich grup wiekowych (tabela 6.10). 

Czynności, które w Internecie najczęściej wykonywały osoby w wieku od 65 do 74 lat (w ciągu 
trzech miesięcy poprzedzających badanie), to m.in.: wysyłanie i otrzymywanie e-maili; szukanie 
informacji na temat towarów i usług; szukanie informacji dotyczących zdrowia; czytanie gazet 

i serwisów informacyjnych online. Większość osób w wieku od 55 do 74 lat, które już miały 
doświadczenie w posługiwaniu się Internetem, twierdziła, że poziom ich umiejętności w tym 

zakresie w 2010 r. był niski (zob. tabela 6.11). Mieszkańcy UE-27 w wieku od 65 do 74 lat 
również relatywnie rzadziej używali urządzeń mobilnych umożliwiających dostęp do Internetu 
(zob. rys. 6.26). Można to przynajmniej częściowo wyjaśnić faktem, że osoby starsze, 

a w szczególności emeryci, spędzają znacznie więcej czasu w domu i mogą nie odczuwać 
potrzeby posiadania mobilnego urządzenia dającego dostęp do Internetu. 

Tabela 6.11: Umiejętności internetowe, UE-27 (% danej grupy wiekowej) 

 Osoby o różnym stopniu umiejętności 
internetowych (1) 

 Niskie Średnie Wysokie 
 2006 2010 2006 2010 2006 2010 
Wszystkie osoby 
Cała populacja 30 32 19 30 6 10 
55-64 lat 25 35 8 16 1 2 
65-74 lat 11 22 2 7 : : 
Wszystkie osoby, które używały Internetu 
Cała populacja 52 44 33 40 10 13 
55-64 lat 68 63 21 28 3 4 
65-74 lat 68 68 15 23 2 1 

(1) Umiejętności internetowe to część e-umiejętności i definiuje się je w odniesieniu do zestawu 

sześciu czynności: używanie wyszukiwarki w celu znalezienia informacji; wysyłanie e-maili 
z załącznikami (dokumentami, obrazkami etc.); wysyłanie wiadomości na czaty, grupy dyskusyjne 

czy internetowe fora dyskusyjne; używanie Internetu do rozmów telefonicznych; dzielenie się 
plikami w sieciach peer-to-peer w celu wymieniania się filmami, muzyką etc.; stworzenie strony 
internetowej. Niskie umiejętności internetowe definiuje się jako wykonywanie jednej lub dwóch 
                                                           
20 Informacje dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm. 
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z tych czynności; średnie umiejętności odpowiadają wykonywaniu trzech lub czterech z nich; 

wysokie natomiast to umiejętność wykonywania pięciu lub sześciu wymienionych czynności. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: isoc_bde15csk) 

Usługi internetowe, które mogą być dla osób starszych szczególnie atrakcyjne, to takie, które 

można wykorzystać, aby uniknąć codziennych zadań takich jak zakupy czy załatwianie spraw 
w banku. W tabeli 6.12 przedstawiono dane na temat popularności szeregu takich usług. 
Spośród tych, którzy używają Internetu, około 48% osób w wieku od 65 do 74 lat korzystała 

z bankowości internetowej – średnia dla wszystkich użytkowników Internetu (w wieku od 16 do 
74 lat) wynosiła 52%. Z kolei 46% starszych użytkowników Internetu robiło zakupy online, przy 
średniej 57%. Użytkownicy Internetu w wieku od 55 do 64 lat częściej niż przeciętnie 

rezerwowali online podróż lub noclegi na wakacje. 

Rysunek 6.26: Osoby używające urządzeń mobilnych do uzyskania dostępu do Internetu 
w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie, UE-27, 2010 r. (% danej grupy wiekowej) 

 

(1) Telefony komórkowe (lub smartfony), komputery kieszonkowe (palmtopy, PDA), komputery 
przenośne (laptopy) używane poza domem lub pracą.  

Źródło: Eurostat (kody danych online: isoc_bde15b_i oraz isoc_ci_ifp_iu) 

Tabela 6.12: Bankowość internetowa i e-handel, UE-27 (% danej grupy wiekowej) 

 
Bankowość 

internetowa (1) 

Sprzedaż 
produktów 
online (1) 

Zakupy online 
(2) 

Rezerwacja 
online podróży 
bądź noclegów 

wakacyjnych (2) 
 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Wszystkie osoby 
Cała populacja 19 36 6 13 24 40 8 21 
55-64 lat 13 27 3 7 14 27 6 16 
65-74 lat 5 13 1 3 5 14 2 8 
Wszystkie osoby, które używały Internetu 
Cała populacja 38 52 11 19 44 57 15 29 
55-64 lat 41 53 8 15 42 51 19 31 
65-74 lat 41 48 8 12 38 46 15 27 

(1) Dane dla wszystkich, którzy używali Internetu, odnoszą się do osób, które korzystały z Internetu 

w ciągu ostatnich trzech miesięcy.  

(2) Dane dla wszystkich, którzy używali Internetu, odnoszą się do osób, które korzystały z Internetu 

w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 

Źródło: Eurostat (kod danych online: isoc_bde15cbc) 
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6.6 Głosowanie i reprezentacja 
Kolejnym elementem aktywnego starzenia się jest ciągłość dostępu osób starszych do procesów 

politycznych i obywatelskich. Dzięki temu głos osób starszych może być słyszalny, a ich potrzeby 
wzięte pod uwagę, gdy na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym są dyskutowane kwestie 

polityczne, przyczynia się to też do zwiększenia uczestnictwa osób starszych w społeczeństwie. 

Aktywny udział ludzi starszych w życiu politycznym można mierzyć poprzez ich frekwencję 

wyborczą lub poprzez liczbę osób starszych, które są wyłonionymi w wyborach bezpośrednich 
przedstawicielami w organach ustawodawczych na szczeblu samorządowym, regionalnym, 
krajowym bądź unijnym. Mediana wieku członków Parlamentu Europejskiego (członkowie PE) 

w 2011 r. wynosiła 54 lata. Niemal połowa (49,6%) europarlamentarzystów miała co najmniej 
55 lat, odsetek MEP w wieku od 65 lat wynosił 13,6%, a od 75 lat – 1,5% (rys. 6.27). Wiek 

członków Parlamentu Europejskiego różni się znacznie dla przedstawicieli różnych państw 
członkowskich – mniej niż jedna trzecia MEP z Węgier, Finlandii, Holandii, Rumunii i Bułgarii ma 
55 lat lub więcej. 

Rysunek 6.27: Podział MEP na grupy wiekowe, koniec 2011 r. (1) (%) 

 

(1) Liczba MEP: 736.  

Źródło: Parlament Europejski 

Wszyscy obywatele UE (w wieku uprawniającym do głosowania) mają prawo głosowania 
i kandydowania w wyborach samorządowych, niezależnie od tego, w którym państwie 

członkowskim mieszkają. Frekwencja wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
w 2009 r. była najwyższa wśród osób w wieku od 55 lat: głosowała połowa mieszkańców UE-27 
z tej grupy wiekowej, podczas gdy wśród osób w wieku 18-24 lat odsetek ten wynosił 29%. Ta 
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tendencja starszych wyborców do częstszego chodzenia na wybory często jest widoczna 

również w wyborach krajowych i regionalnych. Skłonność osób starszych do głosowania może 
być przynajmniej w części wynikiem ich zainteresowania polityką. Jak wynika z danych w tabeli 

6.13, odsetek osób w wieku od 55 lat, które często dyskutują o lokalnych, krajowych bądź 
europejskich kwestiach politycznych, jest większy niż wśród pokoleń młodszych. 

Rysunek 6.28: Podział MEP na grupy wiekowe, koniec 2011 r. (% MEP z danego państwa) 

 

Źródło: Parlament Europejski 

Tabela 6.13: Częstotliwość dyskutowania kwestii politycznych z przyjaciółmi lub krewnymi, 
UE-27, maj 2010 r. (%) 

 Polityka lokalna Polityka krajowa Polityka na szczeblu 
europejskim 

 Często Czasami Nigdy Często Czasami Nigdy Często Czasami Nigdy 
15 lat i więcej 21 51 28 19 55 26 11 48 41 
15-24 lat 11 48 41 12 51 36 7 41 51 
25-39 lat 18 53 29 16 59 25 8 51 41 
40-54 lat 24 53 23 21 57 22 11 53 35 
55 lat i więcej 25 50 25 23 50 27 14 46 40 

Źródło: Komisja Europejska, Standard Eurobarometer No. 73 
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Symbole, skróty i akronimy 
: dane niedostępne lub poufne 

- nie dotyczy 

% Procent 

& Oraz 

UE-27 Unia Europejska składająca się z następujących 27 państw: Belgia, Bułgaria, Czechy, 

Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, 
Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, 
Słowacja, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania; należy zauważyć, że jeżeli nie podano 

inaczej, zbiorcze dane dla UE w niniejszej publikacji odnoszą się do wszystkich 27 
państw, jak gdyby państwa te były częścią UE w okresie przed 1 stycznia 2007 r. 

BE Belgia 

BG Bułgaria 

CZ Czechy 

DK Dania 

DE Niemcy 

EE Estonia 

IE Irlandia 

EL Grecja 

ES Hiszpania 

FR Francja 

IT Włochy 

CY Cypr 

LV Łotwa 

LT Litwa 

LU Luksemburg 

HU Węgry 

MT Malta 
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NL Holandia 

AT Austria 

PL Polska 

PT Portugalia 

RO Rumunia 

SI Słowenia 

SK Słowacja 

FI Finlandia 

SE Szwecja 

UK Wielka Brytania 

IS Islandia 

LI Liechtenstein 

NO Norwegia 

CH Szwajcaria 

ME Czarnogóra 

HR Chorwacja 

MK (21) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 

TR Turcja 

zakw. zakwaterowanie 

BMI indeks masy ciała 

EES Europejska Strategia Zatrudnienia (European Employment Strategy) 

EPI Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

UE Unia Europejska 

EUR euro 

EU-

SILC 

europejskie badanie warunków życia ludności 

                                                           
21 Tymczasowy kod ISO, nieprzesądzający w żaden sposób o ostatecznej nazwie tego kraju, która zostanie uzgodniona 
w toku negocjacji prowadzonych obecnie w tej sprawie na forum ONZ. 
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SILC 

PKB produkt krajowy brutto 

lekarz 
POZ 

lekarz pierwszego kontaktu 

ICT technologie informacyjno-komunikacyjne 

ISCED Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 

LLP program „Uczenie się przez całe życie” 

MEP członek Parlamentu Europejskiego 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

OMK Otwarta Metoda Koordynacji 

PAYE odliczanie podatku dochodowego od bieżącego wynagrodzenia (ang. pay-as-you-earn) 

PDA notes elektroniczny (Personal Digital Assistant) 

Dr doktor (stopień akademicki) 

PSN parytet siły nabywczej 

SGP pakt stabilności i wzrostu 

TV telewizja 

UMTS globalny system telefonii ruchomej 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia 

3G telefonia komórkowa trzeciej generacji 
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JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE 

Publikacje darmowe:  

• przez EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);  
• w przedstawicielstwach lub delegacjach UE. Ich dane kontaktowe można znaleźć 

w Internecie (http://ec.europa.eu) lub uzyskać wysyłając faks na numer +352 2929-
42758.  

Publikacje płatne:  

• przez EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).  
Płatne subskrypcje (np. roczniki Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i sprawozdania 
z przypadków rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej):  

• przez jednego z dystrybutorów handlowych Urzędu Publikacji Unii Europejskiej 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm).  
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Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa 

Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012 

Struktura społeczeństwa Unii Europejskiej zmienia się – starzeje się ono nieustannie. Na 

początku 2010 r. w UE było 87 milionów osób w wieku 65 lat i starszych, co stanowi ponad 17% 
całej populacji. 

W odpowiedzi na wyzwanie demograficzne, przed jakim stoi Europa, Unia Europejska ogłosiła 
rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.  

Celem ogólnym Roku Europejskiego jest ułatwienie powstania kultury aktywnego starzenia 
w Europie w oparciu o społeczeństwo otwarte na wszystkie grupy wiekowe. Obywatele Europy 
żyją coraz dłużej i są coraz zdrowsi, rządy państw europejskich szukają zatem nowych 

rozwiązań, dzięki którym osoby starsze będą bardziej angażować się w życie społeczeństwa 
i pozostaną aktywne. Z okazji Roku Europejskiego Eurostat publikuje niniejszą książkę 

poświęconą statystykom dotyczącym m. in. demografii, opieki zdrowotnej, emerytur, 
wolontariatu i uczenia się dorosłych. 

Pod każdą tabelą i rysunkiem znajdują się kody danych online, dzięki którym można uzyskać 
bezpośredni dostęp do najnowszych danych na stronie internetowej Eurostatu: 

http://ec.europa.eu/eurostat  

 

 

 

 

 

 

 

 


