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WPŁYW MIGRACJI OSÓB STARSZYCH
NA RYNEK PRACY W OBSZARACH
ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE W POLSCE 1
Streszczenie: Migracje osób starszych w krajach Europy Zachodniej i USA od dawna uznaje się za istotny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, a napływający emeryci generują
powstawanie nowych miejsc pracy. Celem artykułu jest wskazanie głównych obszarów migracji emerytów, ich atrakcji turystycznych oraz tego, jaki wpływ migracja wywiera na lokalny rynek pracy w Polsce, obszarze jeszcze mało zbadanym. Osoby po 60. roku życia różnią się w znaczący sposób pod względem przyczyn migracji od osób młodych czy w wieku
średnim. Wybierają przede wszystkim tereny, gdzie znajdą lepszy standard życia i poprawią
swoje zdrowie. Takie czynniki, jak: małżeństwo, edukacja czy praca, mają marginalne znaczenie. Wybierając tereny atrakcyjne turystycznie i jeszcze dziewicze, emeryci często
wpływają na powstawanie miejsc pracy i sami tę pracę tam znajdują.
Słowa kluczowe: migracje seniorów, rynek pracy, kierunki migracji.

1. Wstęp
Zmiany w strukturze ludności znajdują szerokie odbicie w funkcjonowaniu społeczeństwa. Jednym z obszarów, w którym przemiany te są szczególnie istotne, jest
rynek pracy. Wzrost liczby osób starych oznacza zmiany w proporcji osób w wieku
produkcyjnym i poprodukcyjnym, które mogą powodować niedostateczną podaż
zasobów pracy.
Starość jest procesem wpisanym w ludzkie życie i polega na akceptowaniu
osobowości i własnego życia dzięki mądremu zrozumieniu jego biegu. Definicja
starości mówi, że starzenie się to zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres
1
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego –SGP WSL” Priorytetu VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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środowiskowy, pojawiając się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne
i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Dlatego zgodnie z powyższą definicją
wiele osób w wieku starszym wybiera obszary o czystym środowisku i dużych
walorach turystycznych, aby przeżyć tam swoje ostatnie lata i ustrzec się stresu
środowiskowego. Celem artykułu jest określenie głównych obszarów migracji
emerytów, atrakcyjności turystycznej tych miejsc oraz wskazanie, jaki wpływ migracja seniorów wywiera na lokalny rynek pracy.
Migracje i proces starzenia się ludności w literaturze były przedmiotem badań
m.in. Z. Strzeleckiego i J. Witkowskiego [1990]. Autorzy stwierdzili nikłe znaczenie migracji zagranicznych, natomiast podkreślili rolę migracji wewnętrznych
(ze wsi do miast) w starzeniu się ludności wsi. Dotyczy to zwłaszcza obszarów
depopulacyjnych oraz gmin położonych z dala od ośrodków miejsko-przemysłowych, a także głównych ciągów komunikacyjnych. Wskazali również, że migracje międzynarodowe nie odgrywają większej roli w procesie starzenia się ludności,
ale mogą być istotne w przypadku mniejszych populacji.
W literaturze zagranicznej zjawisko migracji wewnętrznych było szeroko
omawiane. Duży dorobek naukowy w tym zakresie mają kraje zachodniej Europy
oraz Stany Zjednoczone. Na uwagę zasługują prace takich autorów, jak Stillwell,
Ress i Boden [1992 A, 1992 B], którzy analizowali przemieszczenia ludności na
terenie Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem struktur ludności oraz
przyczyn przemieszczeń. Ponadto migracjami wewnętrznymi zajmował się Rogers
[1990], zwłaszcza w kontekście zjawiska suburbanizacji, jakie dokonywało się
w krajach o zawansowanym rozwoju gospodarczym i społecznym.
Badania poświęcone problemom migracji seniorów w Polsce nie doczekały się
zbyt wielu opracowań. Realizowane były w latach 60., 70. i 80. [Rosset 1959,
Latuch 1977, Stolarczyk 1985, 1986, Frątczak 1984, Frąckiewicz 2002]. Ostatnie
ćwierćwiecze to okres, w którym literatura geograficzna, demograficzna i gerontologiczna pomijała proces przemieszczeń seniorów. Obecnie tymi zagadnieniami
zajmuje się Kałuża [2006, 2008]. W literaturze światowej poruszany problem jest
szerzej traktowany i piszą o nim: Bean i inni [1994], Longino i Bradley [2001],
Charles i Longino [2001], Uren i Goldring [2007], King, Warners i Wiliams [1998]
oraz Quandango [2002].

2. Starzenie się ludności
Zjawisko starzenia się ludności jest procesem demograficznym, o niespotykanej
wcześniej skali i natężeniu, obejmującym społeczeństwa Europy i innych wysoko
rozwiniętych krajów świata. Proces ten, polegający na zmianach w strukturze wieku ludności powodujących zwiększanie się liczebności i udziału roczników starszych, a zmniejszanie się roczników młodszych, jest zjawiskiem nieuchronnymi
nieodwracalnym, niosącym wiele społeczno-ekonomicznych konsekwencji (rys. 1).
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Rys. 1. Liczba ludności powyżej 60. roku życia w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Proces starzenia się jest powszechny i dotyczy wszystkich społeczeństw. Jednakże
to Europa wiedzie tu prym, ponieważ na naszym kontynencie jest najniższy przyrost naturalny.

3. Specyfika migracji osób starszych
Migracje osób po 60. roku życia różnią się w istotny sposób od migracji osób
w innych przedziałach wiekowych. Dla seniorów takie powody, jak zawarcie małżeństwa czy poszukiwanie pracy mają dużo mniejsze znaczenie. Na podstawie
badań prowadzonych w Europie Zachodniej czy USA można stwierdzić, że główne
przyczyny migracji seniorów dotyczą podniesienia standardu życia przez migrantów „młodszych”, a w latach późniejszych związane są z pogarszającym się stanem
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Rys. 2. Migracje wewnętrzne w Polsce (zameldowania w promilach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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zdrowia i koniecznością powrotu do rodziny lub zamieszkania w domu pomocy
społecznej. Zmiana miejsca zamieszkania jest ściśle związana z wiekiem. Wpierw
rośnie, osiągając maksimum wśród osób w grupie wieku 20-29 lat, a następnie
zmniejsza się do późnej starości. Osoby po 60. roku życia stanowią jedynie 6,4%
wszystkich migrantów w Polsce (2008 r.).
Analiza danych dowodzi, iż maleje mobilność przestrzenna osób starszych
(rys. 2). Seniorzy pochodzenia imigracyjnego dysponują dużym potencjałem
i kompetencjami, przede wszystkim jeśli chodzi o ich wkład społeczny, np. w ramach działalności charytatywnej. Ich potencjał dotyczy również sfery kulturowej
i ekonomicznej, dlatego są oni szczególnie ważni dla rynku turystycznego.
Sprostanie zmianom demograficznym stanowi jedno z największych wyzwań
nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej i równocześnie jest kluczowym elementem łączenia warstwy ekonomicznej i społecznej. Dane statystyczne przemian
demograficznych wskazują na poważny spadek liczby młodszych ludzi w ciągu
kolejnych 20 lat, idący w parze ze wzrastającym udziałem osób w przedziale wiekowym 65-79 lat.

4. Kierunki migracji
Na świecie wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa ruchliwość osób starszych prowadzi do skupiania się ich w najłagodniejszych strefach klimatycznych.
Badania przeprowadzone przez King, Warners i Wiliams [1998] wskazują, iż w
zdecydowanej większości (87%) przeprowadzka była konsekwencją wcześniejszych wakacyjnych pobytów. Najczęściej wybierane przez seniorów kierunki to:
Sun Belt w USA, Costa del Sol w Hiszpanii, Algarve w Portugalii i wyspa Wight
w Wielkiej Brytanii.
W Polsce napływ migracyjny seniorów również prowadzi do obszarów o dużych walorach przyrodniczych i czystym powietrzu. W analizowanych latach
1999-2011 najwyższy napływ seniorów obserwujemy do województwa lubuskiego.
Jednak jego skala, podobnie jak w pozostałych województwach, maleje, średnio
o 0,5 promila. Kolejne dwa miejsca zajmują województwa zachodniopomorskie
i warmińsko-mazurskie (rys. 3), o wybitnych walorach turystycznych i mikroklimacie korzystnym dla seniorów.
W województwach lubuskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim
również obserwujemy duże wymeldowania (rys. 4.). Może to potwierdzać tezę
D. Kałuży [2008], że „Hierarchia kierunków przemieszczeń najmłodszych seniorów z wielkich miast nie różni się od analogicznej hierarchii młodszych generacji
zamieszkujących pozostałem miasta w Polsce. Większość osób w wieku 60-69 lat
emigrowała z wielkich miast na obszary wiejskie swojego województwa. Obser-
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Rys. 3. Napływ seniorów do poszczególnych województw w Polsce w promilach
Źródło: opracownie własne na podstawie danych GUS.

Rys. 4. Odpływ seniorów do poszczególnych województw w Polsce (w promilach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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wowana od dłuższego czasu tendencja osiedlania się mieszkańców miast na terenach podmiejskich jest wynikiem po części zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych (zmian na rynku pracy), jak również urbanizacji tych terenów”.

5. Migracje zewnętrzne
Największy napływ z zagranicy, znacząco przekraczający poziom innych województw, odnotowało we wszystkich analizowanych latach województwo opolskie
(rys. 5). Wynika to z reemigracji osób z Niemiec. Większość województw odnotowuje napływ w przedziale 0,1-0,2 promila, co świadczy o małej atrakcyjności Polski jako kraju imigracyjnego dla seniorów.

Rys. 5. Odpływ seniorów za granicę z poszczególnych województw (w promilach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Województwo opolskie dominuje również w odpływie migracyjnym – jego
wartości są znacznie wyższe niż w pozostałych województwach (rys. 6). W opolskim odpływ kształtuje się na poziomie 2 promili, a w pozostałych województwach
ok. 0,3 promila. Świadczy to, iż polscy seniorzy nie przenoszą się na starość do
innych krajów, wybierając Polskę.
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Rys. 6. Odpływ seniorów za granicę z poszczególnych województw w promilach
Źródło: opracownie własne na podstawie danych GUS.
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Rys. 7. Zameldowania i wymeldowania zagraniczne seniorów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Województwa opolskie i śląskie posiadają tak duży odpływ migracyjny, iż patrząc globalnie, mimo bardzo niskiego odpływu w innych województwach, w Polsce dominuje odpływ seniorów za granicę, a we wszystkich analizowanych latach
wystąpiło ujemne saldo migracji zagranicznych (rys. 7).
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6. Atrakcyjność województw napływowych
Seniorzy w latach 1999-2011 wybierali jako cel migracji przede wszystkim trzy
województwa: lubuskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Wybór seniorów potwierdzają wskaźniki charakteryzujące analizowane województwa. Jednym z nich jest powierzchnia lasów w procentach. W województwie lubuskim
wynosi ona 49%, w zachodniopomorskim 35%, a w warmińsko-mazurskim 30%.
Województwa te przodują w kraju pod względem powierzchni lasów, co dla seniorów ma bardzo duże znaczenie.

Rys. 8. Emisja zanieczyszczeń powietrza – pyły (2011 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rys. 9. Odpady komunalne ogółem (2011 r.)
Źródło: opracownie własne na podstawie danych GUS.

Kolejnym wskaźnikiem wpływającym na poprawę jakości życia migrantów jest
emisja zanieczyszczeń powietrza. Analizowane województwa charakteryzują się
jedną z najniższych emisji w kraju (rys. 8).
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Podobnie sytuacja wygląda, jeśli analizie poddamy odpady komunalne. Województwa te charakteryzują się najniższa ilością produkowanych odpadów komunalnych (rys. 9).

Rys. 10. Zakłady opieki zdrowotnej na 1000 mieszkańców (2011 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ważnym wskaźnikiem jest liczba zakładów opieki zdrowotnej przypadająca na
1000 mieszkańców. Analiza danych dowodzi, iż badane województwa posiadają
wysokie wartości tego wskaźnika: ok. 0,5 na 1000 mieszkańców (rys. 10).

7. Wpływ migracji na rynek pracy
Rozpatrując grupę osób w wieku poprodukcyjnym jako możliwe źródło zaspokojenia
zapotrzebowania na prace na obszarach recepcji turystycznej, należy rozważyć, jakie
czynniki mogą skłaniać osoby z tej grupy wiekowej do wydłużania aktywności zawodowej. Zapewne główną motywacją jest uzyskiwanie dochodów. W związku
z tym, że wysokość świadczeń emerytalnych zależy od stażu pracy oraz od dochodów w wybranym okresie, emerytury pozostają na niskim poziomie. Niemal co
siódmy emeryt łączy pobieranie emerytury i pracę zarobkową. Pracujący emeryci to
nieco częściej kobiety (53% ogółu) oraz mieszkańcy miast (59%). Ponad jedna trzecia z nich jest w wieku 65-69 lat oraz legitymuje się przede wszystkim wykształceniem podstawowym. Osoby posiadające wykształcenie wyższe stanowią 25%. Ponad
70% jako główny powód podjęcia pracy podaje przyczyny zarobkowe, a 6,5% chce
wypracować wyższe świadczenia emerytalne [Lange 2011].
Patrząc z drugiej strony, wzrost udziału osób starszych w populacji Polski nie
pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie rynku pracy. Zmiany wielkości tej grup
osób mogą prowadzić do zwiększonego zapotrzebowania np. na usługi medyczne,
opiekuńcze czy rehabilitacyjne oraz produkty farmaceutyczne, a także na kulturę
i rozrywkę.
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8. Podsumowanie
Obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. reforma systemu emerytalnego, ostre kryteria
w przyznawaniu rent czy likwidacja zasiłków przedemerytalnych zmuszają nas
do utrzymywania dłuższej aktywności zawodowej. Starzenie się społeczeństwa
i zmniejszanie się liczby ludności w wieku produkcyjnym jednak nie zawsze muszą przynosić negatywne konsekwencje, gdyż faktyczne zasoby pracy zależą od
poziomu aktywności zawodowej w poszczególnych grupach wiekowych.
Aktywni seniorzy wpływają na rynek pracy, gdyż co siódmy emeryt łączy pracę zawodową z pobieraniem emerytury. Seniorzy chcą łączyć pracę z emeryturą
w miejscach, które mają piękną przyrodę i czyste powietrze, i gdzie mogą skorzystać z pomocy lekarskiej. Miejsca te seniorzy znajdują w Polsce, gdyż znaczenie
migracji zagranicznych jest niewielkie.
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RETIREES AND THEIR INFLUENCE ON THE LABOUR MARKET
IN TOURISTS AREAS IN POLAND
Summary: Migrations of the retirees in both Western Europe and the USA have been
perceived as the main factor of local and regional development. Migrating senior citizens
create new jobs, thus, the aim of the article is to indicate the main migration areas, their
tourist attractions and the impact the migration exerts on a local labour market in Poland, the
area hardly researched. When it comes to the reasons of migration, 60-year-olds and older
differ significantly from the young or middle-aged people. They choose, above all, areas
where they can find a better standard of living and improve their health. Such factors as:
marriage, education or employment are of marginal significance. By choosing the tourist
and still virgin areas, in many cases, the retirees affect creating new jobs there. They also
find jobs themselves there.
Keywords: migration of seniors, labor market, migration destinations.

