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Jednym ze zjawisk zwiÈzanych zbprocesem starzenia siÚ spoïeczeñstw sÈ przemiany systemów gospodarczych zorientowane na produkcjÚ ib dystrybucjÚ dóbr ib usïug dla osób starszych, jak równieĝ dla
mïodszych grup wiekowych wb ramach ich przygotowania do staroĂci. Artykuï przybliĝa gïówne cechy
koncepcji „srebrnej gospodarki” wb kontekĂcie realizacji polityki aktywnego starzenia siÚ. Opracowanie
przedstawia typologiÚ modeli srebrnej gospodarki wb krajach Unii Europejskiej na poziomach krajowym
ib regionalnym na podstawie wykorzystania porównañ indeksu aktywnego starzenia siÚ (Active Ageing
Index) do typologii zróĝnicowañ ib kultur kapitalizmu oraz typologii pañstw dobrobytu. W podsumowaniu
przybliĝono wnioski dla dziaïañ praktycznych oraz propozycje dalszych kierunków badañ.
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Andrzej Klimczuk

1. Wprowadzenie
Starzenie siÚ ludnoĂci to proces charakteryzujÈcy siÚ wzrostem dïugoĂci
ĝycia ludzkiego, który sprzyja rozwojowi produktów ib usïug dla starszych
konsumentów ib starzejÈcych siÚ spoïeczeñstw. Coraz wiÚcej uwagi wb tym
kontekĂcie zdobywa koncepcja „srebrnej gospodarki”, przez którÈ moĝna
rozumieÊ system opierajÈcy siÚ na dostosowaniu produkcji ibdystrybucji produktów ib usïug do osób starszych, ab wb konsekwencji do wszystkich grup
wiekowych. Produkty ibusïugi dla wszystkich grup wiekowych (age-friendly),
zwiÈzane zbwykorzystaniem gerontechnologii ibinnowacji spoïecznych mogÈ
byÊ traktowane jako centralna czÚĂÊ srebrnej gospodarki. RozwiÈzania przyjazne dla wszystkich bez wzglÚdu na wiek sÈ komplementarne zbkoncepcjÈ
„spoïeczeñstwa dla ludzi wb kaĝdym wieku” Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ib zb realizacjÈ jej „MiÚdzynarodowego Planu Dziaïania nt.
Aktywnego Starzenia siÚ” (Madrid International Plan of Action on Ageing,
MIPAA). Ten przyjÚty wb 2002 r. dokument stanowi zestaw zobowiÈzañ
ib wytycznych do zarzÈdzania strategicznego wb obszarze polityki spoïecznej
wobec staroĂci ib wobec ludzi starych (ïÈcznie: polityki wobec starzenia siÚ;
ageing policy lub public policy on ageing) wb poszczególnych krajach czïonkowskich ONZ (por. Szatur-Jaworska, 2006; BïÚdowski, 2012).
Indeks aktywnego starzenia siÚ zb2012 ib2014 (Active Ageing Index, AAI)
opracowany przez EuropejskÈ KomisjÚ GospodarczÈ ONZ (EKG ONZ,
UNECE) ib KomisjÚ EuropejskÈ stanowi praktyczne narzÚdzie do monitorowania wdraĝania MIPAA ib wyraěnie pokazuje, ĝe starzenie siÚ spoïeczeñstw jest nie tylko zróĝnicowane wb kategoriach demograficznych, ale
takĝe wb wielu obszarach spoïeczno-gospodarczych, które majÈ kluczowe
znaczenie dla rozwoju srebrnej gospodarki na poziomie krajowym ib regionalnym. Istnieje jednak potrzeba pogïÚbienia wyjaĂnieñ dotyczÈcych grupowania krajów wb indeksach czÈstkowych, które dotyczÈ poszczególnych
obszarów, aby wspieraÊ rozwój krajowych ib regionalnych gospodarek oraz
by zaspokajaÊ potrzeby starzejÈcych siÚ spoïeczeñstw.
GïównÈ tezÈ niniejszego artykuïu jest twierdzenie, ĝe indeks aktywnego
starzenia siÚ poprzez porównania do grupowania krajów zgodnie zb(1) typologiami zróĝnicowañ ibkultur kapitalizmu ib(2) typologiami pañstw opiekuñczych moĝe byÊ wykorzystany do wyjaĂnienia wyïaniajÈcych siÚ zróĝnicowañ
modeli srebrnej gospodarki wbkrajach Unii Europejskiej (UE). Metodologia
tego artykuïu opiera siÚ na analizie literatury ibstudiach przypadków. Analiza
skupia siÚ na identyfikacji krajowych ib regionalnych czynników zwiÈzanych
zbrozwojem srebrnej gospodarki ibefektami polityki aktywnego starzenia siÚ.
Pierwsza czÚĂÊ artykuïu zawiera przeglÈd koncepcji teoretycznych zwiÈzanych ze srebrnÈ gospodarkÈ ibrealizacjÈ strategii ONZ ibUE wobec starzenia
siÚ spoïeczeñstw. Druga czÚĂÊ koncentruje siÚ na porównaniach AAI ibjego
indeksów skïadowych (tematycznych) do róĝnych typologii krajów. Trzecia
czÚĂÊ zawiera wybrane wyniki pogïÚbionej analizy wybranych przypadków
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regionalnych modeli srebrnej gospodarki. Podsumowanie zawiera praktyczne
zalecenia dla instytucji zaangaĝowanych wbpolitykÚ wobec starzenia siÚ spoïeczeñstw oraz rekomendacje dotyczÈce dalszych kierunków badañ1.

2. Relacje pomiÚdzy politykÈ aktywnego starzenia siÚ
ib koncepcjÈ srebrnej gospodarki
Wedïug ¥wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2002, s. 12), aktywne
starzenie moĝna zdefiniowaÊ jako „proces optymalizacji moĝliwoĂci wbzakresie zdrowia, partycypacji ib bezpieczeñstwa wb celu poprawy jakoĂci ĝycia
wraz zb wiekiem”. Takie podejĂcie zwraca szczególnÈ uwagÚ na starzenie
siÚ zgodnie zb perspektywÈ biegu ĝycia, na róĝnorodnoĂÊ osób starszych
ib na holistyczne podejĂcie do determinantów starzenia, wb tym: przekrojowych czynników kultury ib pïci, zdrowia ib systemu spoïecznego, czynników
behawioralnych, czynników osobistych, Ărodowiska fizycznego, Ărodowiska
spoïecznego oraz czynników ekonomicznych (WHO, 2002, s. 19–32).
Koncepcja aktywnego starzenia siÚ zwraca równieĝ szczególnÈ uwagÚ na
potrzebÚ polityki ukierunkowanej na ograniczanie kosztów opieki zdrowotnej
ibkosztów ubezpieczeñ spoïecznych zwiÈzanych zbchorobami niezakaěnymi,
które sÈ bardziej powszechne wĂród osób starszych, jak np. rak, cukrzyca,
choroby serca, choroby pïuc ibróĝne typy demencji (WHO, 2002, s. 14,b42).
WystÚpowanie wielu chorób niezakaěnych moĝe zostaÊ ograniczone lub
opóěnione poprzez promocjÚ zdrowia, profilaktykÚ chorób przewlekïych,
promowanie zdrowego stylu ĝycia ib bezpieczeñstwa wb pracy, które zmniejszajÈ ryzyko niepeïnosprawnoĂci oraz sïuĝÈ promocji samodzielnego ĝycia
ibstarzenia siÚ wbmiejscu zamieszania (ageing in place). Wszystkie te obszary
wymagajÈ upowszechniania ib stosowania odpowiednich produktów ib usïug
nie tylko dla osób starszych, ale takĝe osób mïodych ib wb wieku Ărednim,
które starzejÈ siÚ ib wb przyszïoĂci takĝe bÚdÈ ĝyÊ wb okresie staroĂci.
Co wiÚcej, wspóïczeĂnie postÚp technologiczny umoĝliwia szersze zastosowanie rozwiÈzañ, które czÚĂciowo uzupeïniajÈ niedobory siïy roboczej
zwiÈzane ze zmianami demograficznymi (zwïaszcza starzeniem siÚ spoïeczeñstwa ibspadkiem liczby ludnoĂci) poprzez wzrost wydajnoĂci pracy oraz
zastÈpienie wielu czynnoĂci pracy fizycznej przez pracÚ maszyn, automatów
ib robotów (Ervik, 2009). JednoczeĂnie nieuwzglÚdnianie efektów dostÚpnoĂci ibwykorzystania nowych technologii moĝe prowadziÊ do nowej formy
wykluczenia cyfrowego, wb UE okreĂlanego juĝ wb literaturze jako „wykluczenie robotyczne/podziaï robotyczny” (Ervik, 2009). Ta uwaga prowadzi
nas do koncepcji „srebrnej gospodarki”, która wciÈĝ nie jest jeszcze spójnie
okreĂlona ib zoperacjonalizowana wb literaturze przedmiotu (zob. European
Commission, 2007; 2015; Klimczuk, 2011; 2012; 2015).
Srebrna gospodarka jest czÚsto rozumiana wb wÈskim znaczeniu jako
„srebrny rynek”, który obejmuje towary ibusïugi dla osób starszych ibrozwiÈzania dla starszych pracowników. Jednak takie podejĂcie moĝe prowadziÊ
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tylko do zmian wb marketingu (gïównie do tworzenia marek dla osób starszych), podczas gdy zachodzi potrzeba skupienia siÚ równieĝ na rozwiÈzaniach, które bÚdÈ zmniejszaÊ dyskryminacjÚ ze wzglÚdu na wiek (ageism) oraz
na rozwiÈzaniach zbzakresu projektowania przestrzeni publicznych, domów
ibmieszkañ przyjaznych dla wszystkich grup wiekowych (np. zbwykorzystaniem
koncepcji projektowania uniwersalnego ibtechnologii asystujÈcych). Tak wiÚc,
szersze podejĂcie do srebrnej gospodarki obejmuje równieĝ edukacjÚ, prace
badawczo-rozwojowe, miÚdzysektorowe zestawienia towarów ib usïug zb juĝ
istniejÈcych sektorów oraz moĝliwoĂci kariery wb „srebrnych przemysïach”
(European Commission, 2007, s. 96). Srebrne przemysïy wb powiÈzaniu
zb segmentami srebrnego rynku obejmujÈ: opiekÚ zdrowotnÈ, inteligentne
ĝycie (technologie smart), adaptacje mieszkañ ib usïugi wspomagajÈce ĝycie
coraz bardziej oparte na technologiach informacyjnych ib telekomunikacyjnych (ICT), edukacjÚ ibkulturÚ, ICT ibmedia, robotykÚ usïugowÈ, rozwiÈzania
na rzecz mobilnoĂci, wypoczynek ib podróĝe, fitness ib odnowÚ biologicznÈ,
ubrania ib modÚ, usïugi opiekuñcze, ubezpieczenia oraz usïugi finansowe
(Enste, Naegele ib Leve, 2008, s. 330–331; Moody ib Sasser, 2012, s. 464).
Za kluczowe elementy wspólne dla wymienionych obszarów srebrnej
gospodarki mogÈ zostaÊ uznane gerontechnologia oraz innowacje spoïeczne
dla starzejÈcych siÚ spoïeczeñstw. Pierwsze pojÚcie odnosi siÚ do badañ
nad technologiami oraz produktami ib usïugami dedykowanymi dla osób
starszych, które pomagajÈ im wbniemal kaĝdym aspekcie ĝycia, szczególnie
wb utrzymaniu zdrowia ib poczucia wïasnej wartoĂci, wb poprawie warunków
mieszkaniowych ibĝyciu codziennym, wbmobilnoĂci ibtransporcie, wbkomunikacji ibzarzÈdzaniu oraz wbpracy ibwypoczynku (Burdick, 2007, s. 627–629).
Na przykïad gerontechnologia odnosi siÚ do projektowania elektronicznych
pomocy ĝycia codziennego, takich jak rozwiÈzania zbzakresu telepracy, czujniki, alarmy, urzÈdzenia do poprawy sïuchu ib wÚchu, systemy ïazienkowe
ib inteligentne domy. PojÚcie innowacji spoïecznych natomiast odnosi siÚ
ogólnie do nowych strategii, koncepcji, produktów, usïugi ibform organizacyjnych, które majÈ na celu zaspokojenie potrzeb pojawiajÈcych siÚ zwïaszcza
na pograniczach róĝnych sektorów systemu spoïecznego (O’Sullivan, Mulgan
ibVasconcelos, 2010). SÈ to na przykïad innowacje wyïaniajÈce siÚ na styku
wspóïpracy lub konkurencji sektora publicznego ib sektora komercyjnego,
sektora komercyjnego ibsektora pozarzÈdowego, sektora komercyjnego oraz
sektora ekonomii spoïecznej lub sektora nieformalnego. Takie innowacje
majÈ spoïeczne cele ib Ărodki oraz generujÈ nowe relacje spoïeczne ib wiÚzi
kooperacyjne pomiÚdzy jednostkami, grupami ib organizacjami. Przykïady
takich innowacji obejmujÈ m.in. kreatywne wykorzystanie nowych technologii dla osób starszych ib przez osoby starsze, nowe modele opieki, wb tym
kombinacje formalnych ibnieformalnych form wsparcia, tworzenie przestrzeni
sprzyjajÈcych budowie relacji miÚdzypokoleniowych ib mobilizowanie sieci
zaufania (krÚgów wsparcia spoïecznego, grup samopomocowych).
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W tym miejscu naleĝy podkreĂliÊ, ĝe na poziomie krajowym ib regionalnym moĝna zaobserwowaÊ róĝne bariery rozwoju srebrnej gospodarki
(Klimczuk, 2011). Na przykïad przeszkodÈ wb rozwoju tego systemu produkcji ib dystrybucji dóbr ib usïug dla starzejÈcej siÚ populacji moĝe byÊ
maïe zainteresowanie podmiotów gospodarczych ich rozwojem ibwdraĝaniem
wb niektórych regionach. PrzeszkodÈ moĝe byÊ takĝe skupienie siÚ firm na
towarach ibusïugach dla zamoĝnych osób starszych. BarierÈ mogÈ byÊ takĝe
niekorzystne wzorce konsumpcji osób starszych (np. zorientowanie na produkty zaspokajajÈce potrzeby podstawowe ib zdrowotne, nieufnoĂÊ wobec
nowoĂci). Ponadto niektóre regiony mogÈ ukierunkowaÊ rozwój srebrnej
gospodarki na przyciÈganie starszych wiekiem imigrantów ib turystów, ale
strategia ta moĝe nie przynosiÊ oczekiwanych efektów rozwojowych zbuwagi
na np. niskÈ atrakcyjnoĂÊ wzglÚdem obszarów metropolitarnych lub niedostatki infrastruktury spoïecznej.
Polityka UE wobec starzenia siÚ spoïeczeñstw uwzglÚdnia juĝ szereg
obszarów interwencji ibkoncentruje siÚ na wïÈczeniu problematyki starzenia
siÚ (mainstreaming ageing) do gïównego nurtu polityki publicznej, wb tym
polityk szczegóïowych, takich jak: polityka zatrudnienia (w tym wdraĝanie
zarzÈdzania wiekiem wb organizacjach), polityka równoĂci szans, polityka
innowacyjna ib naukowa oraz polityka ksztaïcenia przez caïe ĝycie (European Commission, 2005; 2009; 2011; 2012). Rozwój srebrnej gospodarki
wymaga jednak zwiÚkszenia zakresu koordynacji polityk, wspóïpracy pomiÚdzy inicjatywami odgórnymi iboddolnymi (takimi jak sieÊ regionów srebrnej
gospodarki „SEN@ER”, 2014; Enste, Naegele ib Leve, 2008, s. 330; Ferry
ib in., 2006, s. 31–33, 80–90), spójnoĂci dokumentów strategicznych, wielopoziomowego wspóïzarzÈdzania (multilevel governance), rozwoju wskaěników statystycznych, integracji ibreorganizacji usïug publicznych wbkierunku
rozwoju koprodukcji usïug zb obywatelami (coproduction of public services)
oraz tworzenia struktur ib form dialogu miÚdzy spoïecznoĂciami lokalnymi
ib administracjÈ (Katsarova, 2008).
Naleĝy przy tym podkreĂliÊ, iĝ dopiero wb 2015 r. Komisja Europejska
ogïosiïa prace nad strategiÈ wb zakresie rozwoju srebrnej gospodarki oraz
wsparïa miÚdzynarodowy sondaĝ, który ma pozwoliÊ m.in. na doprecyzowanie koncepcji srebrnej gospodarki, rozpoznanie dobrych praktyk oraz
uszczegóïowienie celów ibdziaïañ, szczególnie wbkontekĂcie wsparcia inteligentnych technologii zwiÈzanych zbpotrzebami starzejÈcych siÚ spoïeczeñstw
(http://www.smartsilvereconomy.eu, 18.05.2016). Na efekty tych prac naleĝy
jednak jeszcze poczekaÊ. Jednakĝe niniejszy artykuï sugeruje, ĝe regionalne
srebrne gospodarki mogÈ byÊ równieĝ zwiÈzane ze strategiami inteligentnych specjalizacji wbramach polityki spójnoĂci na lata 2014–2020, poniewaĝ
wbniektórych regionach UE istniejÈ juĝ silne oĂrodki rozwojowe gerontechnologii ib innowacji spoïecznych dla starzejÈcych siÚ spoïeczeñstw (Foray
ib in., 2012).
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3. Indeks aktywnego starzenia siÚ wb kontekĂcie zróĝnicowañ
kapitalizmu ib typologii pañstw dobrobytu
Indeks aktywnego starzenia siÚ (AAI) zawiera porównania pomiÚdzy
28bpañstwami czïonkowskimi UE wedïug wskaěników podzielonych na dwa
wymiary ib cztery obszary tematyczne, ab nastÚpnie analizowane dodatkowo
wedïug pïci osób starszych. Pierwszym wymiarem sÈ „rzeczywiste doĂwiadczenia aktywnego starzenia siÚ”, które obejmujÈ obszary: zatrudnienie,
uczestnictwo wbĝyciu spoïecznym – aktywnoĂÊ spoïeczna oraz niezaleĝnoĂÊ,
zdrowie ib bezpieczeñstwo. Drugim wymiarem ib zarazem czwartym obszarem jest „zdolnoĂÊ ib przygotowanie otoczenia do wykorzystania potencjaïu
starzejÈcego siÚ spoïeczeñstwa” (Zaidi, 2013, s. 6). Kraje, które cechujÈ
najniĝsze wyniki wbogólnym indeksie AAI, niekiedy wykazujÈ wyĝszÈ aktywnoĂÊ od pozostaïych wb wybranych dziedzinach. Na przykïad WÚgry majÈ
jednÈ zb najniĝszych ocen wb ogólnym rankingu, ale radzÈ sobie relatywnie
dobrze wb dziedzinie samodzielnego ĝycia, zdrowia ib bezpieczeñstwa osób
starszych. Ponadto wskaěniki we wszystkich trzech domenach dotyczÈcych
rzeczywistych doĂwiadczeñ aktywnego starzenia siÚ sÈ dodatnio skorelowane
zbindeksem zdolnoĂci ibprzygotowania otoczenia do wykorzystania potencjaïu
starzejÈcego siÚ spoïeczeñstwa (Zaidi, 2013, s. 26, 29, 32). Innymi sïowy,
kraje, które sÈ lepiej przygotowane do starzenia siÚ pod wzglÚdem zarówno
infrastruktury, jak ib kapitaïu ludzkiego oraz kapitaïu spoïecznego, lepiej
radzÈ sobie zb rozwiÈzywaniem wyzwañ zwiÈzanych ze starzeniem siÚ ich
spoïeczeñstw. Ponadto badacze odpowiedzialni za przygotowanie indeksu
odnotowali dodatniÈ korelacjÚ AAI zbpoziomem PKB per capita, co sugeruje,
ĝe kraje ob relatywnie wyĝszym standardzie ĝycia tworzÈ wiÚkszÈ zdolnoĂÊ
do wykorzystania potencjaïu aktywnego starzenia siÚ, ab co za tym idzie
takĝe warunki sprzyjajÈce dalszemu rozwojowi ib aktywnoĂci spoïecznej na
ostatnim etapie ĝycia (Zaidi, 2013, s. 21).
Jednak AAI tylko czÚĂciowo pozwala nam na wyjaĂnienie róĝnic miÚdzy potencjalnymi modelami srebrnych gospodarek wbUE, poniewaĝ indeks
ten nie zawiera m.in. wskaěników zwiÈzanych bezpoĂrednio zb konsumpcjÈ,
produkcjÈ, badaniami ibrozwojem czy teĝ wzornictwem przemysïowym produktów ibusïug dla starzejÈcych siÚ spoïeczeñstw. Tak wiÚc, indeks ten wciÈĝ
moĝe zostaÊ rozbudowany, chociaĝby poprzez dodanie do niego elementów
zb typologii pañstw opiekuñczych (modeli/systemów/reĝimów polityki spoïecznej) ib typologii zróĝnicowañ kapitalizmu.
JednÈ zbnajbardziej znanych typologii róĝnych modeli pañstw dobrobytu
zaproponowaï Gosta Esping-Andersen (1990) na podstawie sporzÈdzonego
przez siebie indeksu „dekomodyfikacji” (odtowarowienia, uniezaleĝnienia
dostÚpu do Ăwiadczeñ ibusïug spoïecznych od rynku) oraz wpïywu Ăwiadczeñ
ibusïug spoïecznych na zakres stratyfikacji spoïecznej. Teoria ta wyjaĂnia, ĝe
wbkrajach obreĝimie socjaldemokratycznym istnieje wysoki poziom dekomodyfikacji, usïugi opiekuñcze ibpielÚgnacyjne sÈ powszechnie Ăwiadczone przez
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podmioty publiczne, zakres wymiany wynagrodzeñ na Ăwiadczenia spoïeczne
jest wysoki, wdraĝana jest polityka peïnego zatrudnienia oraz istnieje silna
pozycja zwiÈzków zawodowych. Przykïad stanowiÈ kraje skandynawskie.
W systemie konserwatywno-korporacyjnym pañstwo zaĂ wspiera rodziny,
ubezpieczenia spoïeczne sÈ uzaleĝnione od pozycji jednostek na rynku pracy,
zabezpieczenie spoïeczne jest zaleĝne od opïacanych skïadek, zaĂ pomoc
spoïeczna ib opieka pielÚgnacyjna sÈ dostarczane gïównie przez opiekunów
nieformalnych, organizacje pozarzÈdowe ib spoïecznoĂci lokalne. Administracja publiczna interweniuje czÚsto dopiero, gdy wskazane podmioty nie
sÈ wb stanie same poradziÊ sobie zb problemami (zasada subsydiarnoĂci).
Przykïady stanowiÈ Austria, Francja, Niemcy, Wïochy ib Japonia.
Ostatnia grupa krajów wbtypologii Esping-Andersena reprezentuje reĝimy
liberalne, które charakteryzuje indywidualizm wb dziedzinie zabezpieczenia
spoïecznego, niski poziom dekomodyfikacji ibĂwiadczeñ socjalnych, uzaleĝnienie Ăwiadczeñ ib usïug od dochodów, powszechna komercjalizacja usïug
opiekuñczych ib pielÚgniarskich, konkurencja miÚdzy róĝnymi dostawcami
oraz maïa rola zwiÈzków zawodowych. Przykïady stanowiÈ Wielka Brytania
ib Stany Zjednoczone.
Typologia Esping-Andersena byïa wielokrotnie sprawdzana, krytykowana ib modyfikowana przez wielu badaczy (zob. Arts ib Gelissen, 2006).
Na potrzeby tego artykuïu przywoïana zostanie modyfikacja zaproponowana
przez Yuriego Kazepova (2010, s. 52–63), który rozszerzyï przywoïany model
ob dwa rodzaje pañstw opiekuñczych. Teoria Kazepova koncentruje siÚ na
„przeskalowaniu” (rescaling) ibwspóïzarzÈdzaniu (governance) politykÈ spoïecznÈ, tak aby uwzglÚdniaïa ona nie tylko decentralizacjÚ usïug, czyli przekazywanie ich wdraĝania od podmiotów centralnych pañstwa do lokalnych,
ale takĝe by byïa jeszcze bardziej ukierunkowana na rozwój mieszanych
form opieki spoïecznej (welfare mix) na poziomie regionalnym ib lokalnym,
czyli do wdraĝania usïug spoïecznych wbramach róĝnego rodzaju partnerstw
miÚdzysektorowych.
Pierwszy zaobserwowany przez Kazepova wbtym kontekĂcie system okreĂlony zostaï jako „familistyczny” ibkoncentruje siÚ na uĝyciu mniejszej iloĂci
zasobów, które sÈ ukierunkowane gïównie na politykÚ rodzinnÈ. CechÈ tego
modelu jest wbefekcie przeciÈĝenie rodzin obowiÈzkami opiekuñczymi, segmentacja rynku pracy wedïug pïci, lokalne zróĝnicowanie partykularnych
interesów ib róĝnych form wspóïzarzÈdzania problemami spoïecznymi oraz
sïabe zapobieganie ubóstwu. Przykïady stanowiÈ Hiszpania ib Wïochy.
Drugi dodatkowy model pañstw dobrobytu dotyczy krajów przechodzÈcych transformacjÚ systemowÈ ibdotyczy modelu, który wyïania siÚ wbwiÚkszoĂci krajów Europy Centralnej ib ¥rodkowo-Wschodniej. W krajach tych
podejmowane sÈ reformy polityki spoïecznej zachodzÈce wb kontekĂcie
ograniczeñ finansowych ibprzynoszÈce ambiwalentne efekty. Niektóre kraje
wbramach tej grupy skupiajÈ siÚ na prywatyzacji Ăwiadczeñ ibusïug spoïecznych (np. reformy systemów emerytalnych), podczas gdy inne inwestujÈ
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gïównie wb skoordynowanie usïug rynkowych ib publicznych. CechÈ wspólnÈ
tych krajów jest wdraĝanie znaczÈcych reform administracji terytorialnej
zorientowanych na odchodzenie od centralnej regulacji usïug ib Ăwiadczeñ
do ich decentralizacji, co wywoïuje dalsze pogïÚbienie róĝnic regionalnych
ib lokalnych.
W tabeli 1 zaprezentowano porównanie dziedzin AAI dla wybranych krajów reprezentujÈcych poszczególne typy pañstw opiekuñczych. Zestawienie
to pokazuje, ĝe skrajnie odmienne modele – model socjaldemokratyczny
oraz model liberalny – znaczÈco lepiej radzÈ sobie zb rozwiÈzywaniem problemów zwiÈzanych ze starzeniem siÚ spoïeczeñstwa niĝ pañstwa reprezentujÈce modele konserwatywno-korporacyjny, familistyczny ib przechodzÈce
transformacjÚ systemowÈ.
PogïÚbienie wyjaĂnieñ dotyczÈcych tych róĝnic jest moĝliwe poprzez analizÚ osiÈgniÚÊ ib wyzwañ wybranych krajów reprezentujÈcych poszczególne
modele pañstw dobrobytu przedstawionych wb„Sprawozdaniu podsumowujÈcym wdraĝanie MIPAA wbregionie EKG ONZ” (UNECE, 2012). WiÚkszoĂÊ
pañstw liberalnych, socjaldemokratycznych ibkonserwatywno-korporacyjnych
zrealizowaïo zobowiÈzania 1 (wprowadzanie tematyki starzenia do gïównego
nurtu polityk publicznych), 4 (dostosowanie systemów zabezpieczenia spoïecznego do zmian demograficznych) ib7 (zapewnienie wysokiej jakoĂci ĝycia
wb kaĝdym wieku ib utrzymanie niezaleĝnego ĝycia). W przypadku wyzwañ
kraje socjaldemokratyczne majÈ zwykle problemy zb realizacjÈ zobowiÈzañ
2 (zapewnienie peïnej integracji ibuczestnictwa osób starszych) ib7, podczas
gdy reĝimy konserwatywno-korporacyjne zb osiÈgniÚciem zobowiÈzañ 4 ib 7.
W przypadku krajów liberalnych nie stwierdzono ĝadnego wspólnego wzoru
wyzwañ, jakim muszÈ sprostaÊ. Reĝimy familistyczne majÈ tendencjÚ do
osiÈgania zobowiÈzañ 4 ib 5 (dostosowanie rynku pracy do starzenia siÚ
ludnoĂci), ale zobowiÈzanie 7 stanowi wyzwanie. Reĝimy znajdujÈce siÚ
wb transformacji ustrojowej majÈ tendencjÚ do osiÈgania zobowiÈzania 1,
podczas gdy 4 ib7 sÈ gïównymi wyzwaniami. Tym samym kraje transformacji
wykazujÈ tu pewne podobieñstwa do krajów konserwatywno-korporacyjnych,
co moĝna tïumaczyÊ bliskoĂciÈ geograficznÈ ibbyÊ moĝe zwiÈzanÈ zbniÈ dyfuzjÈ oraz adaptacjÈ zbliĝonych regulacji ibpraktyk. Podobieñstwo to zdaje siÚ
potwierdzaÊ teĝ zbliĝona wb AAI sïaboĂÊ systemów konserwatywno-korporacyjnych ib przechodzÈcych transformacjÚ wb zakresie skutecznej promocji
zatrudnienia wĂród osób starszych.
Typologie pañstw dobrobytu wb zestawieniu zb AAI pozwalajÈ na wyjaĂnienie róĝnic miÚdzy potencjalnymi modelami srebrnej gospodarki, szczególnie wbodniesieniu do Ăwiadczeñ ibusïug spoïecznych. Zasadne jest jednak
uwzglÚdnienie teĝ zróĝnicowañ czynników spoïeczno-kulturowych, które
oddziaïujÈ na praktykÚ gospodarczÈ wbposzczególnych krajach ibtym samym
na realizowanÈ wbnich politykÚ gospodarczÈ. W odniesieniu do teorii Petera
A. Halla ib Davida W. Soskice (2001) moĝemy zawÚziÊ opis potencjalnych
modeli srebrnej gospodarki wb UE do trzech gïównych typów. Naleĝy przy
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Zatrudnienie
Modele
pañstwa dobrobytu
indeks

ranking

indeks

ranking

indeks

ranking

indeks

ranking

Ogóïem

indeks

ranking

2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014
Liberalny
(Wielka Brytania)

35,5 35,8

3

4

20,0 20,0

11

11

75,7 73,7

6

11

61,4 61,3

5

5

39,3 39,2

4

5

Socjaldemokratyczny
(Szwecja)

41,0 43,4

1

1

22,6 22,6

4

4

78,7 78,6

2

4

69,5 69,2

1

1

44,0 44,8

1

1

Konserwatywno-korporacyjny
(Francja)

21,0 24,1

21

16

22,4 22,4

5

5

74,6 75,9

9

6

57,8 59,1

9

9

34,2 35,7

12

9

Familistyczny
(Wïochy)

20,9 23,0

22

19

24,1 24,1

2

2

69,9 69,0

19

17

52,8 53,4

15

15

33,3 34,0

15

14

PrzechodzÈcy transformacjÚ
19,8 22,4
(Polska)

24

20

12,2 12,2

27

28

67,5 64,9

21

24

46,7 47,9

22

22

27,3 28,2

27

27

EU27 (2012)/EU28 (2014) 27,1 27,9

–

–

18,1 18,1

–

–

71,7 70,6

–

–

54,2 54,4

–

–

33,8 34,0

–

-–
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Tab. 1. Porównanie indeksu aktywnego starzenia siÚ ib wybranych modeli europejskich pañstw dobrobytu. ½ródïo: opracowanie na podstawie
A. Zaidi, K. Gasior, M.M. Hofmarcher, O. Lelkes, B. Marin, R. Rodrigues, A. Schmidt, P. Vanhuysse ib E. Zolyomi. (2013). Active Ageing Index
2012: Concept, Methodology and Final Results: Methodology Report Submitted to European Commission’s DG Employment, Social Affairs and
Inclusion, and to Population Unit, UNECE, for the project: ‚Active Ageing Index (AAI). Geneva: UNECE; A.b Zaidi. (2014). Policy Brief: AAI 2014:
Active Ageing Index for 28 European Union Countries. Pozyskano z: www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/76287849/Policy_Brief_
AAI_2014_November2014_FINAL.PDF (06.06.2015); Y. Kazepov. (2010). Rescaling Social Policies towards Multilevel Governance in Europe: Some
Reflections on Processes at Stake and Actors Involved. W: Y. Kazepov (red.), Rescaling Social Policies. Towards Multilevel Governance in Europe
(s. 35–72). Farnham, Burlington: Ashgate, s. 35–72.
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tym podkreĂliÊ, ĝe typologia Halla ib Soskice, podobnie jak przywoïywane
typologie Esping-Andersena ib Kazepova, podkreĂla wpïyw poziomu indywidualizmu ib aktywnoĂci zwiÈzków zawodowych na róĝnice miÚdzy pañstwamib UE.
Europejskie liberalne modele polityki spoïecznej (wraz zbAustraliÈ ibStanami Zjednoczonymi) odpowiadajÈ „liberalnym srebrnym gospodarkom”,
które charakteryzujÈ siÚ: mechanizmami rynkowymi ibrelacjami miÚdzy przedsiÚbiorstwami opartymi na konkurencyjnoĂci, równowagÈ osiÈganÈ poprzez
popyt/podaĝ ib hierarchiÚ potrzeb, bezpoĂredniÈ konkurencjÈ produktów,
kompletnym ibformalnym kontraktowaniem, swobodnym przepïywem zasobów ib nakïadów na inwestycje, segmentacjÈ rynku pracy, tj. zatrudnieniem
wb peïnym wymiarze godzin wb przypadku umiejÚtnoĂci ogólnych ib zatrudnieniem krótkoterminowym wb przypadku umiejÚtnoĂci specjalistycznych,
ustalaniem pïac na poziomie firm, skupieniem siÚ na edukacji formalnej
wb szkoïach ib uczelniach, niskim poziomem uzwiÈzkowienia, nierównÈ dystrybucjÈ dochodów, ukierunkowaniem na innowacje radykalne, przewagami
komparatywnymi uzyskiwanymi poprzez nakïady na wysokie technologie
ib rozwój usïug oraz politykami na rzecz deregulacji, praktyk antymonopolowych ib ustanawiajÈcymi zwolnienia podatkowe.
WiÚkszoĂÊ pañstw socjaldemokratycznych ibkonserwatywno-korporacyjnych
(wraz zb JaponiÈ) odpowiada modelowi okreĂlonemu przez Halla ib Soskice
jako „skoordynowane gospodarki rynkowe”. Tak wiÚc, moĝna przyjÈÊ, ĝe systemy „koordynowanych srebrnych gospodarek” cechujÈ: oparcie na relacjach
innych niĝ rynkowe (silna rola pañstwa ibsamorzÈdu gospodarczego), równowaga osiÈgana jest poprzez strategiczne interakcje miÚdzy przedsiÚbiorstwami
ibinnymi podmiotami, dominacja wspólnych wiÚzi, sojuszów ibrelacji miÚdzyorganizacyjne, zróĝnicowana produkcja skupiona na obszarach niszowych,
system prawny, który jest niekompletny, abkontraktowanie opiera siÚ na relacjach nieformalnych, liczne instytucje monitorujÈce ib kontrolne, rynek pracy
zróĝnicowany ze wzglÚdu na dïugoĂÊ czasu pracy, tj. mniej godzin pracujÈ
osoby ob specyficznych umiejÚtnoĂciach, wiÚcej zaĂ zatrudnione na nieruchomych stanowiskach pracy, ustalanie pïac na poziomie poszczególnych sektorów gospodarki, praktyczna nauka zawodu skupiajÈca siÚ na przekazywaniu
umiejÚtnoĂci branĝowych, wysoki poziom uzwiÈzkowienia, stosunkowo równy
podziaï dochodów, gospodarka zorientowana na innowacje przyrostowe, przewaga komparatywna osiÈgana poprzez jakoĂÊ produkcji oraz polityki publiczne
skoncentrowane na zachÚcaniu firm do wspóïpracy.
Hall ib Soskice twierdzÈ, ĝe trzeci model kapitalizmu moĝe pojawiÊ siÚ
wb krajach basenu Morza ¥ródziemnego, które cechujÈ siÚ duĝym sektorem rolniczym, wpïywem nierynkowej koordynacji wb dziedzinie finansów
korporacyjnych (podmioty gospodarki spoïecznej, jak np. przedsiÚbiorstwa
spoïeczne, banki spóïdzielcze, kooperatywy, spóïdzielnie iborganizacje pozarzÈdowe prowadzÈce dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ) oraz liberalnymi zasadami
wbstosunkach pracy. Tym samym odpowiednio trzeci model srebrnej gospo50
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darki posiadaïby cechy specyficzne dla gospodarki spoïecznej, rozwiÈzania
oparte na ideach samopomocy ibsamoorganizacji oraz zwiÈzane zbwykorzystaniem atutów obszarów wiejskich (np. turystyka, rekreacja, usïugi uzdrowiskowe oraz rehabilitacji medycznej ib geriatrycznej).
Niemniej naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe Hall ib Soskice wb swojej typologii nie
uwzglÚdniajÈ wbogóle krajów przechodzÈcych transformacjÚ ustrojowÈ. LukÚ
tÚ pozwala uzupeïniÊ modyfikacja tej typologii zaproponowana przez Andreasa Nölke ibArjana Vliegentharta (2009). Badacze ci sugerujÈ, ĝe wbkrajach
transformacji systemowej moĝna zaobserwowaÊ pojawienie siÚ „zaleĝnych
gospodarek rynkowych” ib co za tym idzie moĝna tu wyróĝniÊ teĝ „zaleĝne
srebrne gospodarki”, które charakteryzujÈ siÚ: uzaleĝnieniem relacji miÚdzy
firmami od hierarchii wzglÚdem korporacji transnarodowych, bezpoĂrednimi
inwestycjami zagranicznymi ib zagranicznymi bankami, sterowaniem dziaïalnoĂci firm, oddziaïów przez centrale przedsiÚbiorstw transnarodowych,
zaspokojeniem popytu na wykwalifikowanÈ siïÚ roboczÈ, ukïadami zbiorowymi na poziomie firm, ograniczeniem wydatków na rozwój dalszych kwalifikacji wĂród pracowników, transferem dochodów ib technologii wewnÈtrz
przedsiÚbiorstw transnarodowych oraz centrami montaĝowymi dla Ărednio
zestandaryzowanych towarów przemysïowych.
PogïÚbienie wiedzy obwyróĝnionych modelach srebrnej gospodarki wbkontekĂcie analizy wyników AAI moĝe zostaÊ równieĝ oparte na wykorzystaniu teorii róĝnic kultur narodowych autorstwa Charlesa Hampdena-Turnera
ibFonsa Trompenaarsa (2000). Model ten jest stosowany zwïaszcza wbobszarze zarzÈdzania zasobami ludzkimi wb odniesieniu do ustanawiania kultur
organizacyjnych, wykorzystania róĝnorodnoĂci kadr ib wspóïpracy miÚdzykulturowej oraz zawiera siedem dychotomicznych wymiarów. W wymiarze
uniwersalizm–partykularyzm prawie wszystkie kraje UE charakteryzujÈ siÚ
pierwszym wymiarem, który koncentruje siÚ na standaryzacji ibracjonalizacji
dziaïañ, towarów ibusïug. W wymiarze indywidualizm–komunitaryzm moĝemy
zaïoĝyÊ, ĝe reĝimy liberalne, socjaldemokratyczne ib znajdujÈce siÚ wb transformacji podkreĂlajÈ indywidualne zachowania, podczas gdy inne modele
koncentrujÈ siÚ na dziaïaniach grupowych. W wymiarze analiza–synteza
systemy liberalne ib wb transformacji koncentrujÈ siÚ na analizie zjawiska
poprzez gromadzenie szczegóïowych informacji, abnie na integracji wiedzy.
Na przykïad gospodarki sÈ tu zorientowane na rozwój róĝnych technologii
wspomagajÈcych niĝ na budowÚ nielicznych, ale zïoĝonych wewnÚtrznie robotycznych rozwiÈzañ dla osób starszych. W wymiarze neutralne–emocjonalne
reĝimy liberalne, socjaldemokratyczne ibkonserwatywno-korporacyjne wydajÈ
siÚ neutralne wbwyraĝaniu emocji, abrelacje biznesowe sÈ zazwyczaj traktowane instrumentalnie. W reĝimach wbokresie transformacji ibfamilistycznych
spoïeczeñstwa sÈ zaĂ emocjonalne, co jest np. waĝne podczas negocjacji.
Modele srebrnej gospodarki wbkrajach UE moĝna podzieliÊ teĝ wbwymiarze
osiÈganych–otrzymanych stanowisk. Systemy liberalne ibsocjaldemokratyczne
majÈ tendencjÚ do promowania indywidualnych osiÈgniÚÊ ibawansów, podczas
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gdy konserwatywno-korporacyjne, familistyczne ibwbtransformacji sÈ bardziej
hierarchiczne. W wymiarze wewnÈtrz- ibzewnÈtrzsterownoĂci spoïeczeñstwa
UE wydajÈ siÚ bardziej zorientowane na samodzielne kontrolowanie swojego
otoczenia niĝ bycie kontrolowanymi przez wpïywy zbzewnÈtrz, co jest cechÈ
szczególnÈ gïównie spoïeczeñstwa japoñskiego. Duĝa zgodnoĂÊ widoczna
jest równieĝ wbprzypadku wymiaru sekwencyjne–synchroniczne postrzeganie
czasu, gdyĝ wszystkie spoïeczeñstwa UE posïugujÈ siÚ linearnÈ koncepcjÈ
czasu, która pozwala na wykonanie czynnoĂci wbmoĝliwie najkrótszym czasie.
Tymczasem na skrajnym biegunie znajduje siÚ spoïeczeñstwo japoñskie, gdzie
uznanie cyklicznej koncepcji czasu pozwala na planowanie dïugoterminowe.
W tym miejscu musimy podkreĂliÊ, ĝe choÊ typologia ta wskazuje na podobieñstwa kultur narodowych wb UE, to jednoczeĂnie ĂciĂle odróĝnia je od
krajów azjatyckich, szczególnie od Japonii, która jest powszechnie uznawana
za najstarszy ludnoĂciowo kraj na Ăwiecie, wb którym srebrny rynek wyïoniï
siÚ juĝ wb latach 70. XX w. (Coulmas, 2008).
Powyĝsze rozwaĝania pozwalajÈ na stwierdzenie, ĝe wbUE moĝemy obserwowaÊ rozwój co najmniej czterech modeli srebrnej gospodarki: liberalnego
(w liberalnych pañstwach dobrobytu), koordynowanego (w reĝimach socjaldemokratycznych ibkonserwatywno-korporacyjnych), mieszanego/hybrydowego
(w reĝimach familistycznych) oraz zaleĝnego (w pañstwach przechodzÈcych
transformacjÚ). Jednakĝe moĝna zaïoĝyÊ, ĝe dalsze róĝnicowanie siÚ modeli
moĝe zachodziÊ na poziomie regionalnym.

4. Charakterystyka wybranych regionalnych modeli
srebrnejb gospodarki
Niniejsza czÚĂÊ artykuïu koncentruje siÚ na syntezie rozproszonych
opisów wybranych przypadków regionalnych modeli srebrnej gospodarki
wb krajach UE.
Wyniki badañ dotyczÈcych „kurczÈcych siÚ regionów” (ulegajÈcych depopulacji ibjednoczeĂnie starzeniu siÚ ludnoĂci) przeprowadzonych na wniosek
Parlamentu Europejskiego sugerujÈ, ĝe istniejÈ „dwie Europy demograficzne” podzielone na cztery podtypy krajów (Katsarova, 2008, s. 18–19).
Wszystkie stare pañstwa czïonkowskie UE (z wyjÈtkiem Irlandii) charakteryzujÈ siÚ koncentracjÈ mieszkañców wb wieku 30–45 lat oraz wzrostem
Ăredniej dïugoĂci ĝycia. Kraje „zachodnie stare” (rejon Morza ¥ródziemnego,
Niemcy ib Austria) charakteryzujÈ siÚ spadkiem liczebnoĂci ludzi mïodych
ib niewystarczajÈcÈ skalÈ uzupeïniania ubytków ludnoĂci przez migracje.
Kraje „zachodnie mïode” obejmujÈ natomiast regiony póïnocno-zachodnie,
zbniĝszym spadkiem liczebnoĂci osób mïodych ibwysokim poziomem imigracji. Dla porównania „wschodnie” kraje UE (z IrlandiÈ) charakteryzujÈ siÚ
gïównie dwiema grupami wieku: 45–55 ib 20–35. Jednak mïoda populacja
gwaïtownie maleje wbwyniku emigracji do Europy Zachodniej. WĂród krajów
tych wyróĝnia siÚ spoïeczeñstwa „wschodnie stare” (kraje baïtyckie, WÚgry,
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Czechy ib Buïgaria) oraz „wschodnie mïode” (Polska, Sïowacja, Rumunia,
Malta, Cypr ibIrlandia) (Katsarova, 2008, s. 18). Ponadto kraje „wschodnie”
ibobszary peryferyjne UE cechujÈ siÚ wiÚkszÈ iloĂciÈ kurczÈcych siÚ regionów
niĝ kraje „zachodniej” czÚĂci UE ib zlokalizowane wb centrum. KurczÈce siÚ
regiony wydajÈ siÚ znacznie biedniejsze ibosiÈgajÈ niĝszy rozwój gospodarczy
niĝ przeciÚtna UE, przy czym sÈ teĝ bardziej zaleĝne od pïatnoĂci transferowych wbpostaci bezpoĂredniej pomocy regionalnej, solidarnoĂci miÚdzyludzkiej (np. transferów pieniÚĝnych pochodzÈcych od emigrantów; remittances)
oraz inwestycji publicznych wbinfrastrukturÚ ibpodstawowe usïugi (Katsarova,
2008, s. 48–50). Ponadto kurczÈce siÚ regiony czÚsto charakteryzujÈ siÚ
wysokim udziaïem rolnictwa, usïug osobistych ibdziaïalnoĂci niekomercyjnej
lub stanowiÈ dawne tereny przemysïowe (w Polsce ibRumunii). Zatem takie
regiony majÈ jednoczeĂnie mniej podmiotów istotnych dla prac badawczorozwojowych wb obszarze srebrnej gospodarki ib wb konsekwencji przypuszczalnie najwiÚcej barier wb stworzeniu spójnego systemu takiej gospodarki.
WyjÈtki – zdaniem autorów przywoïywanego raportu – stanowiÈ jedynie
wyludniajÈce siÚ obszary zachodnich Niemiec ib Republiki Czeskiej.
Powyĝsze obserwacje potwierdzajÈ ib uzupeïniajÈ wyniki badañ projektu
„Regiony dla wszystkich grup wiekowych” (Ferry ib in., 2006, s. 14–19).
Analizy demograficzne przeprowadzone na potrzeby tego projektu pokazujÈ, ĝe wb UE zachodzi takĝe polaryzacja na osi obszary miejskie–obszary
wiejskie. WiÚkszoĂÊ regionów miejskich cechuje pozytywny rozwój demograficzny spowodowany migracjami przychodzÈcymi, które sprawiajÈ ĝe gïównym wyzwaniem tych obszarów jest integracja migrantów na rynku pracy
ibwbobszarze ĝycia publicznego. Obszary wiejskie zaĂ dokïadnie na odwrót,
cechujÈ siÚ wbtym zakresie zazwyczaj negatywnymi tendencjami (Ferry ibVironen, 2010, s. 4). Regiony wbliberalnych pañstwach opiekuñczych, takich jak
Wielka Brytania ib Irlandia skupiajÈ swojÈ politykÚ zwiÈzanÈ ze starzeniem
siÚ spoïeczeñstwa gïównie na rynku pracy, opiece zdrowotnej ib zmniejszaniu negatywnych postaw wobec starzenia. Wedïug przywoïywanych badañ
strategie krajowe dotyczÈce polityki wobec starzenia siÚ wb tych pañstwach
czÚsto majÈ niewielki wpïyw na zapisy znajdujÈce siÚ wbdokumentach regionalnych. Regiony pañstw socjaldemokratycznych skupiajÈ siÚ zaĂ na walce
zb dyskryminacjÈ (ze wzglÚdu na wiek, pïeÊ itd.), na promocji elastycznych
warunków pracy dla osób starszych oraz na oferowaniu bezpïatnego doradztwa dla przedsiÚbiorstw wb dziedzinie polityki starzenia siÚ. Ponadto kraje
te oferujÈ zasoby instytucjonalne ibfinansowe dla regionów obrozproszonym
osadnictwie, czyli takich, wbktórych dostarczanie usïug opiekuñczych dla osób
starszych jest znacznie utrudnione. Pañstwa konserwatywno-korporacyjne
skupiajÈ siÚ na krajowych reformach systemów zabezpieczenia spoïecznego
(np. podwyĝszanie wieku emerytalnego), podczas gdy polityki na poziomie
regionalnym sÈ sfragmentaryzowane ibbrak im koordynacji. Regiony wbreĝimach familistycznych koncentrujÈ swojÈ politykÚ wobec starzenia siÚ na
Ăwiadczeniu usïug opiekuñczych, zwiÚkszeniu niezaleĝnoĂci osób starszych
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ibna osïabianiu zachÚt do wczeĂniejszego przechodzenia na emeryturÚ. Pañstwa przechodzÈce transformacjÚ skupiajÈ siÚ na restrukturyzacji gospodarek
narodowych. Rozwój sformalizowanych polityk wobec starzenia siÚ zarówno
na poziomie krajowym, jak ib regionalnym zyskaï tu na znaczeniu gïównie
dopiero wraz zbobchodami Europejskiego Roku AktywnoĂci Osób Starszych
ib SolidarnoĂci MiÚdzypokoleniowej wb 2012 r.
Ponadto dalsze studia przypadków (tabela 2) pozwalajÈ na opisanie czynników, które przyczyniïy siÚ do skutecznego wdraĝania regionalnych interwencji wobec starzenia siÚ ludnoĂci. Czynniki te stanowiÈ: wola polityczna
ib demokratyczna legitymacja wïadzy, przygotowanie gruntu pod wdraĝanie
programów wbpostaci badañ oraz utworzenia stosownych baz danych, autonomia finansowa samorzÈdów oraz zgoda wïadz regionalnych na przeprowadzenie ewaluacji (Ferry ib in., 2006, s. 46–47). Na postawie przeglÈdu
przytoczonych studiów przypadku moĝemy równieĝ dodaÊ, ĝe czynnikiem
sprzyjajÈcym realizacji programów wobec starzenia siÚ jest wysoka jakoĂÊ
kapitaïu ludzkiego ibkapitaïu spoïecznego liderów wbregionach. Zasoby te sÈ
kluczowe wbbudowie otoczenia biznesu na rzecz rozwoju srebrnej gospodarki.
Badania europejskiego projektu „4-Listna Koniczyna: model jakoĂci sektora usïug dla seniorów” potwierdzajÈ powyĝsze obserwacje ibpozwalajÈ na
dodanie kilku dodatkowych wniosków co do zróĝnicowania regionalnych
modeli srebrnej gospodarki wb UE. Z raportu koñcowego tego projektu,
powstaïego wbwyniku porównañ usïug opiekuñczych we wszystkich krajach
UE, wynika, ĝe moĝna je dodatkowo podzieliÊ na trzy rodzaje systemów
opieki spoïecznej (AMU Nordjylland, 2014, s. 10–17). Reĝimy socjaldemokratyczne cechuje zróĝnicowanie usïug, zazwyczaj Ăwiadczonych na podstawie
wczeĂniejszych przedpïat wb postaci podatków. W krajach konserwatywnokorporacyjnych ibliberalnych obecny jest model mieszany, wbktórym opieka
jest traktowana jako obowiÈzek zarówno wïadz publicznych, szczególnie
lokalnych ibpodmiotów prywatnych, jednakĝe rekrutacja ibksztaïcenie opiekunów podlega reguïom rynkowym. Tymczasem wbkrajach obmodelach familistycznych ib wb transformacji mniejszy nacisk kïadziony jest na publiczny
system opieki spoïecznej. Gïównym problemem usïug opiekuñczych dla
osób starszych wb prawie wszystkich regionach UE jest – wb Ăwietle tego
raportu – szara strefa pracy opiekunów, która nie opiera siÚ na ĝadnych
normach prawnych ibwymogach wobec szkolenia personelu. Regiony wbkrajach liberalnych, socjaldemokratycznych ib konserwatywno-korporacyjnych
skupiajÈ siÚ na wspieraniu niezaleĝnego ĝycia, usïugach opieki domowej,
usïugach wsparcia dostarczanego wb miejscu zamieszkania osób starszych
oraz na korzystaniu zb technologii informacyjno-komunikacyjnych. Profile
zawodowe wbdziedzinie opieki wbtych krajach majÈ tendencjÚ stanowiÊ mieszane kombinacje zadañ tradycyjnych, kompleksowych ib profesjonalnych.
Regiony wbkrajach familistycznych oraz wbkrajach transformacji skupiajÈ siÚ
na wykorzystaniu sieci spoïecznych, nieformalnej opieki oraz na podziale
zadañ zb zakresu pomocy ib opieki na wiele róĝnych profili zawodowych.
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Status
administracyjny
podmiotów
koordynujÈcych

Liberalny
Niewybierane organy
North West (Anglia, samorzÈdowe,
Wielka Brytania)
agencje rozwoju
ib organizacje
wolontariackie

Liberalny
Walia (Wielka
Brytania)

Wybierany zespóï
zb ograniczonymi
uprawnieniami
legislacyjnymi

Socjaldemokratyczny Wybierany
Kainuu (Finlandia) zarzÈd regionalny
zb ograniczonymi
uprawnieniami
legislacyjnymi
Konserwatywno-korporacyjny
Nadrenia
Póïnocna-Westfalia
(Niemcy)

Wybrany parlament
zb uprawnieniami
legislacyjnymi

Cele strategiczne

Zasady realizacji polityki

Kwestie kluczowe

Podnoszenie ĂwiadomoĂci
na temat starzenia siÚ
wb lokalnych organizacjach
ib rozwój strategii; skupienie
siÚ na zaangaĝowaniu
osób starszych;
produktywne starzenie;
przeprojektowanie
spoïecznoĂci lokalnych

Gïównie poprzez partnerstwa
zb organizacjami na szczeblu
regionalnym, ale takĝe
zwiÚkszanie nacisku na
koordynacjÚ dziaïañ na
poziomie regionalnym
ib subregionalnym

Èczenie wprowadzania tematyki starzenia
do gïównych polityk zb dziaïaniami na
rzecz podnoszenia ĂwiadomoĂci spoïecznej;
partnerstwo jako kluczowa zasada wb rozwoju
regionalnych odpowiedzi wobec starzenia
siÚ spoïeczeñstwa; uznanie za oczywiste
korzyĂci pïynÈcych zb decentralizacji zadañ,
ale wyzwaniem jest ich koordynacja na
wszystkich poziomach

Obywatelstwo, docenienie
wkïadu osób starszych;
rozwój zdolnoĂci osób
starszych do dalszej pracy;
zintegrowana opieka dla
osób starszych

PoïÈczenie podmiotów
regionalnych ib lokalnych
oparte na dobrowolnych
porozumieniach ib konsensusie
wb sprawie problemu starzenia
siÚ spoïeczeñstwa

Rola decentralizacji; skupienie siÚ
na promocji dziaïañ obywatelskich;
poïÈczenie dziaïañ odgórnych ib oddolnych;
rozszerzanie partnerstwa stanowi wyzwanie
dla koordynacji dziaïañ, zwïaszcza
wb zaangaĝowaniu sektora prywatnego

Opieka spoïeczna;
ograniczone inicjatywy
zwiÈzane zb rynkiem pracy

Kombinacja podmiotów
regionalnych ib lokalnych
oparta na dobrowolnych
porozumieniach ib konsensusie
wb sprawie wyzwañ starzenia siÚ
spoïeczeñstwa

Regionalizacja jako rozwiÈzanie dla
dostarczania usïug osobom starszym na
sïabo zaludnionych obszarach; wykorzystanie
ICT; wyzwaniem jest koordynacja na
poziomie krajowym ib regionalnym

Inicjatywy na rynku pracy; Gïównie realizacja polityk
srebrna gospodarka jako
landu poprzez urzÚdy
strategia wobec osób,
publiczne
które znajdujÈ siÚ na
emeryturze
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Silny nacisk na skoordynowanie zagadnieñ
rynku pracy, ale barierÚ stanowi dyskryminacja
na rynku pracy ib ograniczona elastycznoĂÊ
pracowników wb starszym wieku; innowacyjna
inicjatywa srebrnej gospodarki jako budowa
rynku produktów ib usïug dla osób starszych,
która jednak moĝe byÊ ograniczona tylko do
obszarów ob stosunkowo zamoĝnych seniorach
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cd. tab. 2

Modele
pañstwa
dobrobytu

Status
administracyjny
podmiotów
koordynujÈcych

KonserwatywnoWybierany zespóï
-korporacyjny
zb uprawnieniami
Brabancja Póïnocna legislacyjnymi
(Holandia)

Wybierany zespóï
zb ograniczonymi
uprawnieniami
legislacyjnymi
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PrzechodzÈcy
Propozycja
transformacjÚ
ustanowienia
Maïopolska (Polska) przedstawiciela
marszaïka
województwa
odpowiedzialnego
za budowÚ srebrnej
gospodarki

Zasady realizacji polityki

Kwestie kluczowe

Podnoszenie ĂwiadomoĂci
na temat starzenia siÚ
ib mainstreaming kwestii
zwiÈzanych ze starzeniem
siÚ do polityk regionalnych
ib lokalnych

Promocja prowadzona przez
region, jak równieĝ przez
projekty pilotaĝowe realizowane
na zasadzie dobrowolnoĂci
dotyczÈce regionu, samorzÈdów
ib stowarzyszeñ wolontariackich

UwzglÚdnianie starzenia
siÚ we wszystkich
politykach regionu;
skupienie siÚ na
Ăwiadczeniu pomocy
ib opiece spoïecznej

Regionalny dokument ramowy Innowacyjne podejĂcie integracyjne; sposób
realizowany wb partnerstwie
realizacji sprzyja strategicznemu podejĂciu do
zb gminami
starzenia siÚ wĂród gmin, rozszerza moĝliwoĂci
wspóïfinansowania; silna potrzeba kierowania
dziaïaniami na poziomie regionu, aby uniknÈÊ
ich fragmentacji

Inwestycje, takie jak
modernizacja szpitali,
starych zasobów
mieszkaniowych
ib uzdrowiskowych; rozwój
transportu ib komunikacji;
rozwój sieci „centrów
zdrowia seniorów”;
tworzenie „zdrowych miast”

Promocja prowadzona przez
region ib interesariuszy,
autonomiczne decyzje na
szczeblu lokalnym

Demonstrowanie wartoĂci dziaïañ
podnoszÈcych ĂwiadomoĂÊ wyzwañ
zwiÈzanych ze starzeniem; waĝne
zaangaĝowanie polityczne ib udziaï
zmotywowanych osób

Informowanie lokalnych decydentów
ob wyzwaniach starzenia spoïeczeñstwa;
wzmocnienie wspóïpracy regionalnej;
tworzenie rad konsultacyjnych do spraw
srebrnej gospodarki; stworzenie systemu
raportowania; promowanie koncepcji
srebrnej gospodarki za granicÈ wb centrach
polskich imigrantów

Tab. 2. Wybrane cechy regionalnych modeli srebrnej gospodarki. ½ródïo: opracowanie na podstawie M. Ferry, V. Novotný, V. Mancusi, T. Gross
ib J. Bachtler. (2006). Regions for All Ages: The Implications of Demographic Ageing for Regional Policy. Glasgow: European Policies Research
Centre, University of Strathclyde, s. IX; S. Golinowska. (red.). (2011). Maïopolskie Studia Regionalne. Challenges of Maïopolska in the Context of
an Aging Population. Cracow: Marshal Office of the Maïopolska Region.
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Familistyczny
Emilia-Romania
(Wïochy)

Cele strategiczne
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5. Podsumowanie
W artykule przybliĝono zagadnienie potencjalnego zróĝnicowania modeli
srebrnej gospodarki wbkrajach UE wbujÚciu porównawczym. Przeprowadzone
studia literaturowe skupiaïy siÚ zwïaszcza na zwróceniu uwagi na moĝliwoĂÊ
wykorzystania do analiz tego tematu indeksu aktywnego starzenia siÚ wbpowiÈzaniu zbtypologiami pañstw dobrobytu ibzróĝnicowaniem modeli/kultur kapitalizmu. Artykuï przybliĝyï podstawowe zagadnienia teoretyczne zwiÈzane
ze srebrnÈ gospodarkÈ ib realizacjÈ strategii ONZ ib UE wobec starzenia siÚ
spoïeczeñstw. W opracowaniu przedstawiono takĝe wnioski zb porównania
modeli srebrnej gospodarki wb wybranych krajach ib ich regionach.
Przeprowadzona analiza pozwala na sformuïowanie co najmniej czterech
praktycznych zaleceñ dla instytucji zaangaĝowanych wbpolitykÚ wobec starzenia siÚ wbPolsce ibpozostaïych krajach UE. Po pierwsze, zasadne jest dalsze
promowanie koncepcji srebrnej gospodarki, ale przy jednoczesnym ïÈczeniu
jej zbgospodarkÈ kreatywnÈ ibgospodarkÈ spoïecznÈ, które to systemy obejmujÈ innowacje spoïeczne, wykorzystanie ICT ibnowe rozwiÈzania zbzakresu
Ăwiadczenia usïug dla osób starszych (zob. Klimczuk, 2015). Po drugie,
istotne jest skupienie siÚ na dziaïaniach na rzecz rozwoju gerontechnologii
ibinnowacji spoïecznych dla starzejÈcych siÚ spoïeczeñstw, które moĝna uznaÊ
za centralne elementy srebrnej gospodarki. Po trzecie, indeks aktywnego
starzenia siÚ powinien zostaÊ wzbogacony obwskaěniki dotyczÈce dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek, relacji miÚdzypokoleniowych, wykorzystania nowych
technologii przez osoby starsze, udziaïu poszczególnych regionów wbpracach
badawczo-rozwojowych wbdziedzinie starzenia siÚ oraz dotyczÈcych wzorców
konsumpcji prezentowanych przez osoby starsze. Po czwarte, zasadne jest
stymulowanie rozwoju instytucji specjalizujÈcych siÚ we wspieraniu srebrnej
gospodarki oraz tworzeniu klastrów wb tym obszarze.
Moĝemy równieĝ zaproponowaÊ co najmniej szeĂÊ kierunków dalszych
badañ. Po pierwsze, zasadna jest dogïÚbna analiza regionalnych modeli srebrnej
gospodarki, wbtym ich powiÈzañ zbprzyjÚtymi inteligentnymi specjalizacjami. Po
drugie, moĝliwa jest analiza srebrnej gospodarki wb regionach zróĝnicowanych
kulturowo oraz wb„regionach kurczÈcych siÚ”. Trzecim kierunkiem badañ mogÈ
byÊ strategie ib programy zwiÈzane zb migracjami osób starszych do regionów,
które przyjÚïy koncepcjÚ srebrnej gospodarki. Czwartym kierunkiem mogÈ byÊ
badania srebrnej gospodarki wb kontekĂcie odmiennych modeli mieszanych
gospodarek dobrobytu, co wiÈĝe siÚ zb róĝnymi typami partnerstw miÚdzysektorowych ib sposobów zarzÈdzania wspólnym Ăwiadczeniem usïug spoïecznych
(welfare mix ib welfare pluralism). PiÈtym kierunkiem mogÈ byÊ badania nad
transferem technologii ib skalowaniem innowacji spoïecznych zwiÈzanych ze
starzeniem siÚ ludnoĂci. Ostatnim istotnym wbkontekĂcie tego artykuïu kierunkiem badañ mogÈ byÊ analizy dotyczÈce ksztaïtowania wspólnych standardów
(m.in. zarzÈdzania, marketingu, wzornictwa, produkcji, interoperacyjnoĂci usïug)
wĂród podmiotów zaangaĝowanych we wdraĝanie koncepcji srebrnej gospodarki.
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Przypisy
1

Punktem wyjĂcia do opracowania niniejszego artykuïu byï referat przygotowany na
potrzeby „MiÚdzynarodowego seminarium nt. indeksu aktywnego starzenia”, które
odbyïo siÚ 16–17 kwietnia 2015 r. wb Brukseli. Referat uzyskaï honorowÈ nagrodÚ
Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Spoïecznych
ib WïÈczenia Spoïecznego Komisji Europejskiej; Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Oxford Institute of Population Ageing.
Autor skïada takĝe podziÚkowania anonimowym recenzentom/recenzentkom za krytycznÈ lekturÚ wstÚpnej wersji artykuïu ib inspirujÈce uwagi.
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