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niekompletna strategia

• Rząd ogłosił Strategię Demograficzną 2040, która ma być odpowiedzią na problem starzejącego się spo-
łeczeństwa i spadającej dzietności. 

• Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że zaprezentowane w niej instrumenty są niewystarczające 
i nie zburzą prawdziwej bariery stojącej na drodze do posiadania dzieci: instytucjonalnej niepewności.

• Zmiany w kodeksie pracy zapowiedziane w Strategii mogą osiągnąć efekt odwrotny do zamierzonego, 
wypychając młodych ludzi z rynku pracy bądź zmniejszając ich pensje.

Rząd ogłosił Strategię Demograficzną 2040, która ma być odpowiedzią na problem starzejącego się społeczeń-
stwa i spadającej dzietności. Warsaw Enterprise Institute stoi na stanowisku, że instrumenty zaprezentowane  
w Strategii w dużej mierze chybiają celu, gdyż nie burzą prawdziwej bariery stojącej na drodze do posiadania dzieci: 
instytucjonalnej niepewności wywołanej m.in. skrajnie niepewnym prawem, niejasnym systemem fiskalnym oraz 
dysfunkcyjnym sądownictwem.

Na rządową strategię składają się głównie znane już świadczenia socjalne (500+, 300+, maluch+ itd.), dopłaty 
do mieszkań zapowiedziane już w Polskim Ładzie (mieszkanie bez wkładu własnego, bony mieszkaniowe) oraz 
obietnice rozbudowy infrastruktury żłobkowej czy wspierania rodziny. Jedyne prawdziwe novum stanowi zapowiedź 
zmian w kodeksie pracy, polegających na zapewnieniu większej elastyczności pracy młodym rodzicom, skróceniu 
łącznego czasu stosowania umów terminowych w przypadku osób młodych do 15 miesięcy oraz ochrona młodych 
rodziców przed zwolnieniem w ciągu roku po przyjściu dziecka na świat.

Instrumenty te mają zniwelować materialną niepewność młodych ludzi, którą ci wskazują w sondażach jako istotną 
barierę dla posiadania dzieci. Niestety, jak pokazujemy w opublikowanych niedawno „Zeszytach Gospodarczych”, 
tego rodzaju polityki w żadnym kraju nie przyniosły zmian dzietności wartych swoich kosztów – czyli takich, które 
wywindowałyby wskaźnik dzietności do co najmniej 2,1 (dziecka na kobietę w wieku rozrodczym). Wpływ poszcze-
gólnych polityk socjalnych, czy infrastrukturalnych na dzietność jest marginalny i ma znacznie większą użyteczność 
polityczną (konsoliduje elektorat) niż demograficzną. Sytuacji demograficznej nie poprawią, a mogą nawet pogorszyć, 
zapowiedziane zmiany w prawie pracy, zwłaszcza ochrona zatrudnienia młodych rodziców w rok po narodzeniu 
dziecka. Dzisiaj ochrona zatrudnienia przysługuje kobietom ciężarnym i już samo to powoduje, że pracodawcy 
unikają zatrudniania młodych kobiet ze względu na potencjalne koszty – tak samo, jak unikają zatrudniania osób 
w wieku przedemerytalnym, również chronionych przed zwolnieniem. Te koszty wzrosną (także w przypadku męż-
czyzn), a więc wzrośnie niechęć do zatrudniania młodych ludzi. Nawet jeśli zostanie ona przezwyciężona w wyniku 
ogólnego deficytu rąk do pracy, pracodawcy pokryją zwiększone koszty niepewności z niższych pensji wypłacanych 
pracownikom. Słowem, Polacy będą bogacić się wolniej. 

Znacznie lepszym niż rozdawnictwo i regulacje sposobem na zmniejszenie materialnej niepewności wśród młodych 
będzie zapewnienie Polsce dynamicznego rozwoju gospodarczego, a drogą ku temu jest uproszczenie i ustabili-
zowanie prawa gospodarczego, podatkowego i prawa pracy. Chodzi o to, by wszyscy Polacy, a nie tylko wybrane 
grupy, czuli, że ich status materialny ulega poprawie, a niepewność przyszłości maleje. Słowem, chodzi o głęboką 
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reformę instytucjonalną. Dobre prorozwojowe instytucje sprzyjają dzietności – np. wskaźnik dzietności Polek  
w Wielkiej Brytanii szacowany był w 2011 r. (jedyne dostępne dane) na aż 2,1 (w Polsce wynosił w tym czasie 1,3).

Strategia Demograficzna w ogóle nie podnosi powyższych kwestii. Oczywiście, doceniać należy niektóre jej elementy 
– jak np. wspomnianą rozbudowę infrastruktury żłobkowej – ale sprowadza się ona do wymieniania podzespołów  
w zepsutym samochodzie z pominięciem najważniejszego z nich, tj. silnika. Nowy silnik, a więc dynamiczny rozwój 
gospodarczy, pozwoliłby też na ograniczenie emigracji z Polski. Jako że z Polski emigrują głównie osoby młode, 
automatycznie przełożyłoby się to na większą dzietność. Wysoki wzrost gospodarczy przyciągnąłby także większą 
rzeszę chętnych pracować w Polsce imigrantów, którzy także – o ile stworzylibyśmy sprzyjający im system – zakła-
daliby u nas rodziny. Kwestia imigracji, niestety, również nie została ujęta w Strategii. 


