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Dlaczego zagadnienia demograficzne są in-
teresujące? 

Mogłoby się wydawać – przynajmniej jeśli sądzić  
z doniesień prasowych i wypowiedzi polityków 
– że w problemie demograficznym chodzi wy-
łącznie o system emerytalny i finanse państwa.  
W końcu od wskaźnika dzietności czy liczby osób 
w wieku produktywnym zależy kondycja tych 
instytucji. 

W istocie jednak chodzi o coś więcej – o sam 
wzrost gospodarczy albo szerzej – o rozwój go-
spodarczy i społeczny. Istnieje związek pomię-
dzy spadkiem dzietności, którego jesteśmy dzi-
siaj świadkami a spowolnieniem wzrostu PKB, 
problemami na rynku pracy czy konsumpcją. 
Ignorowanie i niezrozumienie procesów demo-
graficznych i ich wpływu na gospodarkę kazało  
w ciągu ostatnich 150 lat zbudować politykom sys-
temy emerytalne, które teraz kruszeją i walą się 
pod rosnącym ciężarem kosztów. Wydaje się, że 
utrzymujemy je wyłącznie siłą przyzwyczajenia 
i z braku innych pomysłów oraz niesieni ideolo-
gią, w której to państwo powinno gwarantować 
dobrobyt obywateli. Genezę problemu śledzi 
w tej edycji „Zeszytów…” Tomasz Wróblewski, 
zwracając uwagę na fakt, że mimo iż od dekad 
ekonomiści bili na alarm, problem demograficzny 
był zamiatany pod dywan.

To fakt, że gospodarcze efekty zmian demogra-
ficznych nie są natychmiastowe, sprawiał, że 
przez wiele lat pozostawały one poza centrum 
powszechnego zainteresowania. Ważny był też 
czynnik polityczny – dla polityków istotne jest 
to, co emocjonuje wyborców. Tymczasem opinia 
publiczna nie dostrzegała radykalnie malejącej 
dzietności kobiet. W kontekście Polski było to  
o tyle zrozumiałe, że rezultaty tego spadku były 
jeszcze równoważone ostatnimi „boomami” de-
mograficznymi, takimi jak ten z lat 80. Trendy 
demograficzne w Polsce i ich przyczyny, a także 
to, dokąd nas prowadzą, niezwykle drobiazgowo 
opisuje w „Zeszytach…” w świetnej analizie prof. 
Irena Kotowska. Co ciekawe, profesor wskazuje 
także trendy pozytywne, np. fakt, że w miastach 

liczących 100 tys. i więcej mieszkańców syste-
matycznie rośnie dzietność, przede wszystkim 
wśród par, w których oboje rodziców chce łą-
czyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Prof.  
Kotowska zwraca uwagę, że dla dzisiejszych ko-
biet zatrudnienie – wbrew obiegowym opiniom 
– nie jest przeszkodą, a swego rodzaju warunkiem 
posiadania dzieci. Dla rządzących powinno być 
to ważną wskazówką.

W tej chwili znajdujemy się w momencie, w któ-
rym skutki poważnego, wieloletniego kryzysu 
demograficznego zaczynają być widoczne go-
łym okiem, szczególnie w danych dotyczących 
rynku pracy. Utrzymujący się już przez dekady 
niski przyrost naturalny w kombinacji z falami 
emigracji, po otworzeniu się państw Zachodu 
na polskich pracowników, spowodował, że w tej 
chwili problem ze znalezieniem kadr i zapełnie-
niem wakatów jest coraz dotkliwszą barierą dla 
prowadzenia biznesu w naszym kraju. Czy można 
z tymi problemami skutecznie walczyć, czy może 
należałoby się pogodzić z ich konsekwencjami, 
uznając je za nieuchronne? Jarema Piekutow-
ski dokonuje w swoim tekście przeglądu polityk 
demograficznych na przykładzie wybranych kra-
jów (Niemcy, Francja, Węgry, Czechy, Słowenia, 
Singapur), oceniając ich efekty i przekładając je 
na praktyczne lekcje dla Polski, która uruchamia 
przecież w ostatnich latach coraz więcej progra-
mów demograficznych.

Naturalnie, demografia przekłada się także na 
działanie wspomnianego już systemu ubezpieczeń 
społecznych. Mniejsza liczba osób w wieku pro-
dukcyjnym to mniejsza liczba osób opłacających 
składki ubezpieczeniowe. Kontrakt emerytalny jest 
jednym z ważniejszych kontraktów, jaki państwo 
zawiera z obywatelem, a potencjalnych rezultatów 
poważnego załamania systemu emerytalnego nie 
jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć. Zwięk-
szająca się liczba osób w wieku podeszłym stano-
wić będzie wyzwanie dla całego systemu usług 
publicznych, w tym w szczególności dla systemu 
opieki zdrowotnej. W sensie szerszym – dopóki ro-
botyzacja nie osiągnie poziomów przewidywanych 
w tej chwili w różnego rodzaju futurystycznych 

SŁOWO WSTĘPNE
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opowieściach, możemy założyć, że m.in. od liczby 
ludności będzie zależał potencjał gospodarki. Ten 
kontekst sprawia, że przezwyciężenie kryzysu de-
mograficznego staje się jednym z najważniejszych 
wyzwań na najbliższy czas. 

Polityki demograficzne będą w długiej perspekty-
wie bezskuteczne bez szerszych zmian systemo-
wych sprzyjających dzietności – takie, które spro-
wadzają się do stworzenia państwa przyjaznego 
obywatelowi i przedsiębiorczości. W ostatnim 
tekście „Recepta na miliony” Sebastian Stodolak 
prezentuje krótko rekomendacje opracowane  
w tym zakresie w ciągu ostatnich lat przez eks-
pertów Warsaw Enterprise Institute oraz Związku 
Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Dojście do prostej zastępowalności pokoleń to 
powinien być polski cel minimum, lecz do jego 
realizacji jeszcze bardzo długa droga. Mamy na-
dzieję, że niniejsze opracowanie będzie w tym 
procesie przydatne.
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Jedno co wiemy na pewno o przyszłym porządku 
społeczno-ekonomicznym: jeżeli faktycznie na-
stanie, to na gruzach dziesiątek walących się dziś 
paradygmatów. Jeden z nich na naszych oczach 
właśnie kruszeje i pociąga za sobą kolejne. To 
mit założycielski progresywnej teorii demokra-
tycznego wzrostu, tj. wiara, że w miarę postępu 
cywilizacji, rządy są w stanie gwarantować swo-
im obywatelom coraz to hojniejsze świadczenia 
socjalne i emerytalne tak, jakby wielkość tych 
świadczeń była wypadkową rosnącej empatii  
i dojrzałości politycznej, a nie dostępnych środ-
ków finansowych. Zdaniem progresistów, im doj-
rzalsze społeczeństwo, tym hojniejsze powinny 
być świadczenia. Wyższe powinny być nie tylko 
emerytury, ale też np. urlopy powinny być coraz 
dłuższe (dwuletnie urlopy macierzyńskie czy 
tacierzyńskie), a do tego powinno dojść finan-
sowanie przerwy na rozwój osobisty i z czasem 
gwarancje minimalnego dochodu – tak, żeby 
każdy z nas, niezależnie od tego ile zarabia i czy  
w ogóle pracuje, miał zapewniony godny byt. No  
i tydzień pracy należałoby skrócić do czterech dni. 

PUŁAPKA AUGUSTA

Pamiętajmy jednak, że pojęcie świadczeń emery-
talnych stworzone zostało przez dwóch absolut-
nych władców, chcących jedynie wzmocnić wła-
dzę państwa nad obywatelem. To tylko pozornie 
ironia losu, bo tak na dobrą sprawę roztaczanie 
pełnej kontroli nad społeczeństwem i wychowy-
wanie go zgodnie z wielkimi wizjami elit, często 
na przekór odczuciom samych obywateli, zawsze 
było i wciąż pozostaje istotą lewicowego totalita-
ryzmu, dziś nazywanego liberalizmem. Pierwsze 
emerytury zawdzięczamy Cesarzowi Augustowi, 
który stworzył namiastkę współczesnego syste-
mu świadczeń z myślą o sfrustrowanych, zapo-
mnianych weteranach wojennych. Emerytury,  
a w zasadzie odprawy dla byłych żołnierzy pomy-
ślane zostały jako swoista łapówka dla legionistów, 
żeby nikt nigdy ich nie przekupił, namawiając do 
buntu przeciwko Cesarzowi. August przyznawał 

1 Herbay von A., Otto Von Bismarck Is Not the Origin of Old Age at 65, „The Gerontologist”, Vol. 54/2004.

każdemu, kto odsłużył 20 lat w legionach i pięć lat 
w rezerwie, odprawę w wysokości 3 tys. denarów. 
Był to odpowiednik 13 rocznych pensji. System ten 
został poniekąd skopiowany współcześnie przez 
australijski rząd, który w przypadku samoza-
trudnionych, zamiast wypłacać im comiesięczną 
rentę, wypłaca przedsiębiorcom, gdy przekroczą 
67. rok życia, całą okrągłą sumę. Jak zauważa 
profesor Mary Beard, w książce SPQR. Historia 
starożytnego Rzymu (skrótem SPQR – Senatus 
Populus Que Romanus Rzymianie określali swoje 
państwo) obietnica Augusta, jak na rzymskie cza-
sy, była nad wyraz hojna i kosztowna. Odprawy 
wojskowe pochłonęły z czasem połowę wpływów 
podatkowych Rzymu i wymagały ustanowienia 
nowego podatku od dziedziczenia, żeby sfinanso-
wać rosnącą armię weteranów. Politycznie eme-
rytura się opłaciła, choć z jednym zastrzeżeniem, 
które nazwijmy sobie Pułapką Augusta. Otóż raz 
przyznane świadczenie może tylko rosnąć, topiąc 
narody w wydatkach. Nie da się go bezpiecznie 
i bez kosztów politycznych cofnąć. Oczywiście, 
coraz więcej państw podnosi wiek emerytalny. 
Zwykle robią to stopniowo – tak, jak Niemcy,  
w których roczniki urodzone po 1958 r. będą 
prawdopodobnie docelowo przechodzić na eme-
ryturę w wieku 67 lat. Proces wymaga jednak dłu-
gich negocjacji i zwykle dodatkowych osłonowych 
świadczeń, które w najbliższej przyszłości nie 
pozwolą na spektakularne korzyści ekonomiczne 
z przesunięcia wieku emerytalnego. 

Próg emerytalny 65 lat niezmiernie ciężko jest 
przełamać i przekonać ludzi, że z demograficz-
nego punktu widzenia nie ma on większego 
sensu. Przy średniej życia w Ameryce – 79 lat  
i 80 lat w Unii Europejskiej (w Polsce to 78,9 lat) 
statystycznie spędzamy obecnie około 17 proc. 
naszego życia na emeryturze. Zresztą sam próg 
65. roku życia ma osobną zadziwiającą historię. 
Pierwszy próg emerytalny Bismarcka wynosił 70 
lat. W 1889 r., kiedy projekt został pierwszy raz 
zaprezentowany, statystyczny Niemiec dożywał 
zaledwie 50. roku życia1. 

Piramida demograficzna
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Świadczenie początkowo miało być więc symbo-
licznym gestem. Kiedy jednak okazało się, że jest 
wielkim sukcesem politycznym, obniżono wiek 
emerytalny do 65. r.ż. za przykładem Canadian 
Pacific Railway, kanadyjskich linii kolejowych. 
Szefostwo kolei zaobserwowało, że po 65 r.ż. 
rośnie liczba pracowników kolei ulegających 
wypadkom, a w szczególności wypadających  
z pociągu. Jeździły tam bowiem wówczas tzw. 
slam-door trains, które należało obsługiwać ręcz-
nie (niektóre konstrukcje pociągów miały drzwi, 
które można było otworzyć tylko z zewnątrz, więc 
trzeba było wychylić się przez okno, aby dosię-
gnąć zewnętrznej klamki). Z uwagi na wysokość 
odszkodowań dyrekcja uznała, że tym pracow-
nikom, którzy dożyją „sędziwego” wieku, taniej 
będzie zafundować emeryturę i tak już zostało2. 
Nieważne, że od dobrych 90 lat ludzkość zna już 
automatycznie zamykane drzwi w pociągach3,  
a statystyczny Kanadyjczyk dożywa niemal 83 lat 
– próg emerytalny zatrzymał się na 65. roku życia.

„GENIALNY” BISMARCK 

W pułapkę Cezara Augusta wciąż wpadają kolejne 
pokolenia polityków usiłujących zrównoważyć 
swoje budżety. Pamiętajmy jednak, że w czasach 
Bismarcka jego posunięcie wielu osobom wyda-
wało się genialne, w sam raz na epokę rosnących 
niepokojów społecznych. Zawrotny wzrost go-
spodarczy pruskiej monarchii, w żaden sposób 
niekontrolowany rynek pracy, zanurzony w tyglu 
bulgocących przemian społecznych, migracji ze 
wsi do miast, rozpadu dawnych norm społecz-
nych i ścierających się „izmów” – np. socjalizmu  
z nacjonalizmem – tworzył zagrożenia społeczne 
na nieznaną dotychczas skalę. Aleksander Hercen, 
rosyjski imigrant i niezwykle wpływowa postać 
na XIX-wiecznych salonach, przestrzegał: „Burza 
się zbliża. Nie ma już co do tego wątpliwości;  
w tej kwestii rewolucjoniści i reakcjoniści są 
zgodni. Umysły mężczyzn są niezrównoważone: 

2 Social Security Administration, Age 65 Retirement. The German Precedent, www.ssa.gov/history/age65.html.
3 BBC, Slam-door trains at end of line, 19 sierpnia 2005 r.
4 Hercen A., Z tamtego brzegu, http://altheim.com/lit/herzen-ftos.html.
5 Steinberg J., Bismarck: a life, Oxford University Press, Oxford 2011, str. 701–703.

poważne pytanie o życie i śmierć, ciąży na ich 
sercach. Mężczyźni stają się zaniepokojeni. Zada-
ją sobie pytanie, czy Europa jest wciąż możliwa, 
aby ten oszroniony Proteus, ten rozkładający się 
organizm, znalazł w sobie siłę, by doprowadzić 
do własnego ożywienia? Po zadaniu pytania boją 
się odpowiedzi. Drżą z napięcia”4. 

Próba zamachu na Wilhelma II, krwawa Komu-
na Paryska, wszystko to utwierdzało Bismarcka  
w przekonaniu, że walka z rewolucyjnym so-
cjalizmem wymaga bardziej wyrafinowanej gry.  
W 1878 r. Bismarck przeforsował antysocjali-
styczne zapisy zakazujące rewolucyjnych wieców, 
zakaz tworzenia socjalistycznych stowarzyszeń  
i publikowania skrajnie lewicowej prasy. Nie 
zdołał jednak usunąć robotniczych partii z Re-
ichstagu. Socjaliści rośli w siłę, zdobywali nowe 
dusze. Według jednego z lepszych biografów Bi-
smarcka, Jonathana Steinberga, Bismarck oba-
wiał się, że wyborcy mogą głosować na przed-
stawicieli socjaldemokratów w Reichstagu. „SPD  
w październikowych wyborach zdobyła już 
trzy nowe mandaty. Bismarck wiedział, że musi 
coś zrobić i od pewnego czasu pracował nad 
planem”5. Kanclerz szukał pomysłu jak osłabić 
rosnącą sympatię dla lewicowych ugrupowań.  
W 1883 r. zaproponował system ubezpieczeń od 
nieszczęśliwych wypadków w pracy. Rok później 
– pakiet obowiązkowych ubezpieczeń od niepełno-
sprawności i w 1889 r. pełne państwowe ubezpie-
czenie emerytalne. Niemcy stały się pierwszym  
w Europie państwem opiekuńczym pod rządami 
jednego z najbardziej nieprzejednanych dykta-
torów. Składki na poczet państwowego systemu 
ubezpieczeń płacili zarówno pracownicy, jak 
i pracodawcy. Za unikanie opłat pracodawcom 
groziły surowe kary. Pomysł był nowatorski  
i, jak się później okazało, wywrócił do góry no-
gami dotychczasowe relacje między państwem 
a obywatelem, jednocześnie marginalizując rolę 
rodziny w społeczeństwie. 

Piramida demograficzna
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Historycy przez ostatnie 150 lat zachodzili w gło-
wę, czy Bismarckiem powodowała głównie chęć 
dokuczenia socjalistom i osłabienia ich, czy może 
odebrania im koszulki najbardziej zatroskanego 
społecznie lidera, albo jeszcze inaczej: czy była to 
część szerszej agendy, poddania kontroli państwa 
niemal wszystkich relacji między ludzkich. 

Pankaj Mishra w książce Wiek i Złość. Histo-
ria współczesności nazywa to polityką nęcenia: 

„większość obserwujących wtedy ten XIX-wieczny 
spektakl, uwiedziona była rosnącą obietnicą bo-
gacenia się, która mimo wszystko lepiej przema-
wiała do wyobraźni współczesnych niż mgliste 
socjalistyczne obietnice równości”6. Niemiecki 
historyk ekonomii, profesor Anthony Mueller 
zwraca jednak uwagę na ludzi wokół Bismarc-
ka, głównych architektów reform socjalnych.  
W szczególności na Adolfa Wagnera, ekonomistę, 
jednego z liderów kongresu w Eisenach w 1872 r., 
nazwanych później złośliwie przez Bernharda 
Oppenheimera „socjalistami z katedry”, będących 
odpowiednikami współczesnej „kawiorowej le-
wicy.” Socjaliści z katedry stworzyli przewrotną 
teorię walki z rewolucyjnymi i wywrotowymi 
elementami poprzez stworzenie państwowych 
instytucji socjalistycznych. Było to zawłaszczenie 
idei rewolucyjnych przez państwo. Wagner był 
autorem, może dziś mało znanego, ale jednak 
niezwykle ważnego „Prawa rosnącej aktywności 
państwa”, tj. rozszerzania funkcji państwa na 

„obszar społeczny”. Miało to dalej racjonalizować 
konieczność reglamentacji życia gospodarczego, 
a w szczególności wszelkich przepływów finan-
sowych. Jak wielu socjalistycznych narodowców, 
Wagner był orędownikiem autorytarnej monar-
chii z silnymi antysemickimi inklinacjami. Jak 
zauważa Mueller, Wagner przepowiedział, że 
nowa „epoka społeczna” będzie erą interwen-
cjonizmu, w którym rządy aktywnie „skorygują” 
kapitalistyczny proces produkcji i dystrybucji7. 

6 P. Mishra, Age of Anger: A History of the Present, Farrar, Straus and Giroux, Nowy Jork 2017, str. 68.
7 Muller A.P., Bye-bye Bismarck, Mises Institute, https://mises.org/library/bye-bye-bismarck.
8 Hayek F.A., The Road to Serfdom, Institute Of Economic Affairs, Londyn 2005. str. 180.

Friedrich Hayek w Drodze do zniewolenia twier-
dził, że program emerytalny Bismarcka wyzna-
czył linie podziału wewnątrz zachodniego świata, 
które wcześniej czy później musiały doprowa-
dzić do Wielkiej Światowej Wojny. „Niemcy usa-
dowiły się w roli rewolucjonisty; największego 
antagonisty Anglii”. Świat podzielił się na pań-
stwa gwarantujące swoją konstytucją wolności 
obywatelskie (kraje liberalno-republikańskie)  
i te legitymizujące swoje autorytarne rządy jako 
gwarant przywilejów grupowych w coraz bardziej 
zantagonizowanym społeczeństwie8. 

Wizja Bismarcka – niezależnie od tego czy sam 
był jej autorem, czy ktoś umiejętnie wykorzystał 
jego obawy przed niezależnym ruchem rewolucyj-
nym – sięgała dalej niż do chwilowego osłabienia 
partii socjalistycznych. System emerytalny był 
spójny z wcześniejszymi rozwiązaniami takimi 
jak branżowe organizacje zawodowe, certyfiko-
wanie działalności rzemieślniczej i naukowej. 
Państwowe certyfikaty, zwane państwowymi 
maturami czy dyplomami uczelni, są dla nas dziś 
tak naturalne, jak to, że woda płynie w Wiśle  
i nie ma potrzeby zastanawiania się nad tym, 
skąd wypływa. W rzeczywistości nie ma żadnych 
racjonalnych powodów, dla których to urzędnicy 
państwowi muszą kontrolować te przestrzenie 
życia, poza chęcią kontroli i zwiększania zakresu 
władzy kosztem indywidualnych wolności.

System państwowych ubezpieczeń emerytalnych 
był ważnym krokiem w stronę totalnego państwa. 
Rozmaite państwa przyjęły różne rozwiązania 
emerytalne, ale co do zasady to Bismarck zain-
spirował większość nowożytnych państw ekspe-
rymentujących z demokracją. Polityka społeczna 
otworzyła drogę do epoki niczym nieskrępowa-
nego wzrostu podatków, rządowych wydatków 
i rozbuchanej biurokracji. Wprowadziła termin 
państwa socjalnego dobrobytu, uzasadniający
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totalitarne metody stanowienia prawa. Bo prze-
cież najlepsze chwile niemieckiego systemu opie-
kuńczego to czasy największego totalitaryzmu. 
Wszystkie akty prawne poszerzające zakres pań-
stwowej opieki społecznej pochodzą z czasów 
rządów absolutnych okresu I wojny światowej 
lub okresu III Rzeszy. No i oczywiście Bismarcka. 
Nawet jeżeli po latach zmienione zostały niektóre 
sformułowania, to wszystkie największe zwy-
cięstwa państwa opiekuńczego zawdzięczamy 
reżimom najskuteczniej ograniczającym wolno-
ści osobiste.

ROOSEVELT JAK BISMARCK  

Co do zasady, żaden dyktator nie wprowadza 
dyktatury, głosząc chęć absolutnego panowania 
i odebrania ludziom wolności. Zawsze robi to  
z troski o słabszych, chęci zagwarantowania im 
świadczeń, niesienia pomocy czy wyrównania 
rozpiętości majątkowych. Najbardziej kontrower-
syjne i antydemokratyczne jak dotąd zapisy pra-
wa w Stanach Zjednoczonych zostały wprowadzo-
ne za czasów prezydenta Roosevelta, głoszącego 
nowe otwarcie społeczne (New Deal). Roosevelt 
zaczął wprowadzać swoje „reformy naprawcze”  
w 1933 r., kiedy zdaniem większości współcze-
snych ekonomistów Wielki Kryzys powoli już 
wygasał, a gospodarka wracała do normalności. 
W 1933 r. Roosevelt doprowadził do uchwalenia 
National Recovery Act (NRA), ustawy narzucającej 
m.in. pracodawcom sztywne zasady wynagra-
dzania pracowników i podejmowania decyzji 
dotyczących produkcji przemysłowej – tak, żeby 
firmy nie miały prawa konkurować wzajemnie i 
obniżać cen swoich produktów. Rząd, twierdząc, 
że działa w trosce o dobrostan obywateli, pod-
kręcał ceny. Utworzył też Urząd ds. Przystoso-
wania Rolnictwa (AAA – Agricultural Adjustment 
Administration), oferujący dopłaty do produkcji 
rolnej, mimo że za chwilę za sprawą jego własnej 
polityki protekcjonistycznej, rolnicy mieli stracić 
większość swoich rynków w Europie.

9 Flynn T., The Roosevelt Myth, Ludwig Mises Institute, Auburn Alabama 2008, str. 414–415.

Roosevelt przeszedł do historii jako wybawca 
prostych ludzi z opresji, twórca systemu ubezpie-
czeń społecznych i emerytalnych (Social Security),  
a w rzeczywistości przez pierwsze lata swoich 
rządów zajmował się głównie zwiększaniem pań-
stwowej administracji. Tworzył dziesiątki agencji 
kontroli, a wśród nich ciała tak absurdalne, jak 
Narodowa Administracja Młodzieży (NYA – Na-
tional Youth Agency) wydająca zgody na działal-
ność edukacyjną i tworzenie organizacji młodzie-
żowych. WPA (Works Progress Administration)  
z kolei zapewniała dotacje ze specjalnego fundu-
szu pomocy twórcom, na który składali się sami 
twórcy. Kiedy powstał wreszcie rządowy system 
ubezpieczeń społecznych, Roosevelt dobudował 
do niego państwowy fundusz, na który pracow-
nicy sami musieli się składać, przy czym zwrot, 
czyli miesięczna renta, była znacznie poniżej 
tego, co już wtedy oferowały prywatne fundusze.  
W maju 1935 r., kiedy przeregulowana gospodar-
ka ponownie zaczęła zapadać się pod ciężarem 
rządowych regulacji i barier celnych, Sąd Naj-
wyższy szczęśliwie zablokował co bardziej re-
wolucyjne, antywolnościowe ustawy Roosevelta. 
Amerykański historyk, autor jednej z najbardziej 
wnikliwych biografii Roosevelta, Thomas Fynn 
napisał: „Czy Prezydent wymuszający więcej wła-
dzy dla siebie, wprowadzający więcej nakazów, 
regulacji procedur i ściągający miliardy dolarów 
z pensji pracowników, pasuje do amerykańskiego 
ideału wolnościowego? To raczej portret Bismarc-
ka i jego totalitaryzmu”9.

MAŁE ARMIE CZŁOWIECZEŃSTWA 

Poza tym, że system emerytalny Bismarcka był 
klasyczną piramidą finansową, wypierał też na-
turalny mechanizm pokoleniowej solidarności. 
Od tysięcy lat każde kolejne pokolenie dbało  
o swoich seniorów, o chorych i potrzebujących. 
Od wczesnego średniowiecza w miastach po-
wstawały szpitale, przytułki finansowane przez 
możnych mieszczan, książąt, biskupów czy kró-
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lów. Gdybyście przebywali kiedyś w Kazimierzu 
nad Wisłą i zniosłoby kogoś z głównego szlaku 
barowego w boczne uliczki, odwiedźcie dawny 
Kościół św. Anny, przy którym mieści się XVII-
-wieczny przytułek św. Ducha. Wspaniały projekt 
architektoniczny, ale też wspaniały pomnik soli-
darności międzypokoleniowej. Dom starców dla 
biednych, samotnych mieszkańców Kazimierza. 
Takie miejsca powstawały bez wsparcia państwa, 
bez gwarancji emerytalnych, bez ZUS-u i dziesią-
tek innych regulacji, bez których – jak się dzisiaj 
nam wmawia – ludzie umieraliby na ulicach. 
Dzisiaj oznaką cywilizacji i nowoczesności ma 
być państwowa opieka społeczna, podczas gdy 
naturalny instynkt rodzinny jest ponoć „średnio-
wiecznym przeżytkiem”, zabobonem i powrotem 
do mrocznych czasów… 

Te mroczne czasy charakteryzowały się jednak 
poczuciem odpowiedzialności za najbliższych, 
zachowywaniem ciągłości pokoleniowej, nie tylko 
w pamięci, ale też w codziennych czynach. W za-
chowaniach, które odpowiadały za wszystko, co 
najwspanialsze w człowieczeństwie – oparte na 
wartościach będących częścią logiki przemijania. 
Od tego, jak wychowaliśmy dzieci, zależało to, jak 
w przyszłości będą się o nas troszczyły. Warto było 
dbać o edukację, rozwój emocjonalny i zawodowy 
potomstwa, bo to wszystko były inwestycje w nasz 
dobrostan, kiedy sami już nie będziemy mogli za-
dbać o siebie. Technologia, konflikty pokoleniowe, 
odkrycia naukowe, wojny, nowe doświadczenia 
– wszystko to, oczywiście, wymuszało zmiany. 
Postęp jest częścią naturalnego procesu dziejów. 
Bywa gwałtowny i nieprzewidywalny, ale jeżeli 
byliśmy w stanie przetrwać kolejne zakręty, woj-
ny i zarazy, to nie dzięki urzędnikom, ale dzięki 
więzom międzypokoleniowym. Rodzina, lojal-
ność, szacunek dla starszych, miłość rodzicielska, 
to nie są jakieś nudne przekazy katechetów, to 
odpowiednik dzisiejszego zestawu do survivalu. 
Jeżeli chcesz przetrwać w tym świecie, musisz się 
stosować do zasad przeżycia. To jest to, co nazwa-
liśmy sobie konserwatywnymi wartościami. Nie 
chodzi w nich o chęć zatrzymania czasu i niedo-
puszczanie do zmian, ale o zachowanie tego, co 
od wieków stanowi o naszym człowieczeństwie, 

co daje sens naszemu istnieniu. Edmund Burke 
nazwał to „małymi armiami człowieczeństwa”. 

Ktoś wsłuchujący się dziś w narracje progresyw-
nych aktywistów i publicystów odniesie wra-
żenie, że te wszystkie piękne słowa pochodzą 
z lewicowego słownika. Słowa, owszem, często 
są przechwytywane przez lewicę, ale stają się 
puste w świecie, gdzie tradycja, normy moralne 
są tylko wytrychami retorycznym, nieudolnymi 
próbami racjonalizowania pustki, jaka powstaje 
po naturalnych prawach i zerwanych więzach 
pokoleniowych. Skoro państwo za wszystko ma 
odpowiadać, troszczyć się o naszą emeryturę,  
o wychowanie naszych dzieci, to na dobrą sprawę, 
po co nam rodzina i po co nam te dzieci? Instynkt 
macierzyński czy szerzej – instynkt rodzicielski, to 
wciąż potężna siła, instynkt niemal zwierzęcy, ale 
jak każde naturalne odruchy może być stępiony, 
jeżeli coraz ciężej będzie nam znaleźć racjonalne 
powody do posiadania rodziny. 

Zerwanie więzów pokoleniowych i zastąpienie zo-
bowiązań wobec najbliższych składkami na ZUS 
było dziełem przewrotnej inżynierii społecznej. 
Jedynym beneficjentem państwa opiekuńczego 
są opiekunowie, czyli politycy. Bismarck ustawił 
państwo w roli jedynego gwaranta bezpiecznej 
starości. W przyszłości, za każdym razem, kiedy 
politycy będą chcieli zgarnąć dodatkową pulę gło-
sów w wyborach, będą podnosili emerytury czy 
dopisywali kolejne trzynaste i czternaste wypłaty. 
Ceną za polityczną przebiegłość będzie zerwanie 
więzów miedzypokoleniowych. Rodzice, widząc 
jedynie koszty i żadnej ekonomicznej korzyści  
z posiadania dzieci, będą stopniowo ograniczać 
się do dwójki, potem do jednego dziecka, aż wresz-
cie stracą w ogóle zainteresowanie tworzeniem 
tradycyjnej rodziny. Życie samotnych par czy 
singli może być atrakcyjne – życie bez zobowią-
zań, bez uciążliwości przewijania dziecka, potem 
wożenia go w tę i z powrotem na dodatkowe 
zajęcia. Dzieci pożerają mnóstwo czasu i pie-
niędzy. Komplikują wakacje i wieczorne wypa-
dy do restauracji. Po co się starać, skoro można 
sobie przedłużyć młodość, a potem i tak pań-
stwo weźmie za nas odpowiedzialność? Wielu 
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moich prawicowych przyjaciół w tym momen-
cie uderza w dzwon wyższych wartości. Mówią  
o człowieczeństwie, o dawaniu życia. To wszyst-
ko prawda, ale cała ta sfera duchowości, to tak 
naprawdę nasza racjonalizacja wyrzeczeń, tru-
dów, jakie związane są z troską i wychowaniem 
dzieci. To jest bardzo ciężka praca, która przez 
tysiące lat była częścią naturalnej solidarności 
międzypokoleniowej. Tradycja silnie osadzona  
w prostych zasadach ekonomicznej zależności. Jak 
z każdą próbą podważenia naturalnych praw go-
spodarki, wcześniej czy później przychodzi nam 
za to płacić rachunek. W przypadku demografii 
procesy trwają nie lata, ale pokolenia i bywa, że 
doganiają nas nawet dwieście lat później. 

WALĄCA SIĘ PIRAMIDA

Jak każda klasyczna piramida finansowa, tak też 
piramida pokoleniowa działa tak długo, jak ma 
zapewniony dopływ kapitału, w tym wypadku 
ciągły wzrost liczby osób pracujących składają-
cych się na emerytów. Problem zaczyna się, kiedy 
dzieci rodzi się coraz mniej, a emeryci żyją jeszcze 
przez 20 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. 
Wtedy piramida się zapada. Chociaż co do zasa-
dy jednak państwowy system emerytalny nigdy 
nie powinien zbankrutować, to bywa jednak tak, 
że wycofuje się ze swoich zobowiązań. Tak jak 
Platforma Obywatelska wycofała się z gwarancji 
funduszu emerytalnego OFE czy Grecja została 
zmuszona do obniżenia świadczeń emerytalnych, 
żeby spłacić długi zaciągnięte w niemieckich  
i francuskich bankach. W 2012 r. skumulowane 
cięcia emerytur w Grecji wyniosły od 14 procent 
dla najniższych emerytur do ponad 40 procent dla 
niektórych najwyższych emerytur10. Nawiasem 
mówiąc, gdy Bank Światowy twierdził, że Grecy 
wydają za dużą część PKB na emerytury, mowa 
była o ok. 7 proc PKB, Polska natomiast wydaje 
dzisiaj na emerytury aż 11 proc. swojego PKB.

10 Nakou G., The first cut is the deepest? Greek pension reforms in context, MacroPolis, www.macropolis.gr/?i=portal.  
 en.features.7113.

Można mieć sporo zastrzeżeń do polityki budże-
towej Grecji i mało kto pewnie podjąłby się jej 
obrony. Jej historia pokazuje jednak, że argument 
o wyższości cywilizacyjnej państwa opiekuńczego 
jest wart tyle, ile każda inna obietnica politycz-
na. Państwowy system emerytalny jest jeszcze 
jednym narzędziem do uprawiania polityki. To 
politycy decydują o tym, kto wcześniej, a kto 
później może przejść na emeryturę. Kto płaci 
składki, a kto ich nie płaci. Albo kto dostanie 
wyższą emeryturę, a kto niższą. W czasach PRL 
wyższe emerytury otrzymywali pracownicy ko-
munistycznych służb represji. Dlaczego? Bo do 
tego służy politykom państwo opiekuńcze. Na-
gradza swoich, a karci obcych. 28 lat po obaleniu 
komunizmu wreszcie udało się odebrać byłym 
esbekom wyższe emerytury. Decyzja dobra, ale 
– wciąż! – czysto polityczna. Karzemy tamtych,  
a dajemy swoim. 

Nie ma na świecie w pełni bezpiecznych syste-
mów emerytalnych. Mamy dziesiątki przypadków 
zbankrutowania prywatnych systemów emery-
talnych. Kilka potężnych prywatnych amerykań-
skich systemów emerytalnych, inwestujących  
w akcje w 2008 r. zostało zmiecionych z po-
wierzchni ziemi, razem z oszczędnościami mi-
lionów ludzi. Ludzie, którzy odkładali zaskórniaki, 
kupowali za to złoto, waluty, akcje na giełdzie, 
też często zostawali z niczym. Życie jest brutalne 
i stąd tak cenne przez setki lat były więzy i lo-
jalność rodzinna. Doświadczenia państwowych 
systemów emerytalnych uczą nas, że tylko tak 
długo są „bezpieczne”, jak długo są wygodne 
dla rządzących. Tak długo, jak dają politykom 
potężną broń do ręki, pozwalają na wygrywanie 
jednych grup społecznych przeciwko drugim. Gdy 
jednak przestają pełnić taką funkcję, politycy nie 
zawahają się złamać danych obietnic. 

Jakim cudem daliśmy się w to wmanewrować? 
Dlaczego byliśmy tak naiwni i to przez tyle lat?  
I właściwie – dlaczego wciąż jesteśmy?

Piramida demograficzna



Warsaw Enterprise Institute 13

PREMIA DEMOGRAFICZNA WYPAROWAŁA

Na początku XX w. nie miało większego znaczenia, 
czy przejdziemy na emeryturę po 65. r.ż. czy po 
70. r.ż. – i nie tylko dlatego, że mało kto dożywał 
do sześćdziesiątki, ale też dlatego, że statystyczna 
Niemka rodziła wtedy czwórkę dzieci, Kanadyjka 
– nawet 4,1 dziecka, a Polka – 2,98 dziecka. Rządy 
nie musiały się martwić, że w kasie ubezpieczeń 
socjalnych zabraknie pieniędzy. Przez dobre sto 
lat – od lat 80. XIX w. do lat 80. wieku XX – każde 
kolejne pokolenie było liczniejsze od poprzed-
niego. Gospodarce nie brakowało rąk do pracy,  
a państwowym funduszom składek emerytalnych. 

Proces demograficzny z natury rzeczy jest jednak 
rozciągnięty w czasie i czasem trudno przewi-
dzieć rozwój wydarzeń. Dziecko potrzebuje od 
16 do 25 lat, żeby dorosnąć do wieku produkcyj-
nego, tak więc efekty ekonomiczne przesunięć 
demograficznych odczuwamy dopiero po latach. 
Przez większość nowożytnej historii mieliśmy 
do czynienia z czymś, co nazywamy premią de-
mograficzną. To spora nadwyżka liczby osób  
w wieku produkcyjnym w stosunku do osób po-
zostających na utrzymaniu (osoby do 15. roku 
życia i powyżej 65 lat). Kolejne pokolenia polity-
ków dochodziły do władzy i żyły w przekonaniu, 
że funduszy na emerytury nigdy nie zabraknie. 
Jeżeli coś przykuwało ich uwagę to raczej nowe 
pomysły na nowe świadczenia socjalne, które mo-
gły poprawić ich notowania wyborcze. Przez 40 
lat po II wojnie światowej zachodni świat cieszył 
się fantastycznym wzrostem demograficznym. 
Młodzi ludzie wracali z wojny, przekonani, że tym 
razem pokój jest na dobre. Rządy nie żałowały 
pieniędzy na odbudowę i pomoc w zakładaniu 
rodzin oraz budowaniu domów. Kobiety znowu 
na potęgę zaczęły rodzić dzieci. Bywało, że trójkę, 
ale z czasem nawet czwórka dzieci była czymś 
całkiem naturalnym. 

Jednak w miarę jak na rynek pracy wchodziły 
nowe powojenne roczniki, gospodarka rozpędzała 
się, a w miastach przybywało dobrze płatnych 
miejsc pracy, kobiety na nowo odchodziły od 
modelu dużej rodziny. Wiadomo, inne tempo 

życia, większe obciążenie czasowe, wyższe koszty 
utrzymania. Szczęśliwie poprawiała się opieka 
medyczna, coraz więcej dzieci dojrzewało do wie-
ku produkcyjnego i coraz dłużej żyli dziadkowie. 
Umieralność noworodków w Europie spadła do 
poziomu 3–2,5 promila, więc początkowo niższy 
wskaźnik urodzeń specjalnie nikogo jeszcze nie 
martwił. Narastającym problemem był natomiast 
współczynnik obciążenia, czyli koszty, które osoby 
pracujące muszą ponosić z racji utrzymania osób 
starszych i dzieci do 15. roku życia. Na wykresach 
makroekonomicznych z lat 1950–2000 nie dostrze-
żemy jednak żadnych poważniejszych zagrożeń. 
Raz było lepiej, a raz gorzej, ale zachodnie gospo-
darki (a po 1990 r. i te w Europie Środkowej) cały 
czas odnotowywały wzrost. 

W przypadku Polski premia demograficzna zo-
stała wydłużona aż do lat 2010–2012 r. Naszą 
unikalną przewagę zawdzięczaliśmy stanowi 
wojennemu. Był to tzw. mały boom demogra-
ficzny. Co prawda od początku lat 60. przyrost 
naturalny w Polsce zaczął wyhamowywać, jak 
w większości państw europejskich, ale wpro-
wadzenie stanu wojennego w 1981 r. stworzyło 
dość niezwykłe warunki rozrodcze – dywidendę 
Jaruzelską. Doskonale opisał ją profesor Robert 
Gwiazdowski w książce Emerytalna Katastrofa. 
Po tym, jak generał zakazał wychodzenia z domu, 
wprowadził godzinę policyjną, wszędzie było 
szaro i smutno. W telewizji nie było co oglądać,  
w sklepach – czego kupować, więc jedyną rozryw-
ką było płodzenie dzieci. Upraszczając, Jaruzelski 
pozwolił nam wejść w XXI w. ze stosunkowo dużą 
liczbą młodych, wykształconych ludzi, którzy  
w powiązaniu z otwarciem Polski na europejskie 
rynki umożliwili to, co nazywamy dziś polskim 
cudem gospodarczym. 

„DOBROBYT” I DOBROBYT

W Europie Zachodniej dywidenda demograficzna, 
czyli mniej narodzin i wciąż mała liczba emery-
tów, posłużyła do zbudowania państwa dobrobytu 
socjalnego. Przy średnim poziomie wzrostu go-
spodarczego w okolicach 3 proc., państwa Europy 
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Zachodniej stać było na hojny system emerytalny, 
opiekę zdrowotną, urlop macierzyński, dodatki 
do niskich pensji, wyprawki dla uczniów i oczy-
wiście szczodrą pomoc dla bezrobotnych. 

Epoka dobrobytu socjalnego doczekała się nawet 
własnej legendy. Rolf, Niemiec mieszkający na 
Florydzie (Floryda-Rolf) na początku lat 90. przez 
wiele lat pozostawał na zasiłku, a w zasadzie na 
wszystkich dostępnych dla niego programach 
rządowej pomocy. Rolf mieszkał obok przepięk-
nej plaży w Miami Beach i dostawał co miesiąc 
1977,20 euro zasiłku, a w tej sumie dodatek 146 
euro na… opłacenie pomocy domowej. Doskonały 
wówczas przelicznik na dolara pozwalał mu żyć 
lepiej niż większości jego ciężko pracujących 
amerykańskich sąsiadów. O słonecznej aurze  
i ciepłej wodzie w Zatoce Meksykańskiej nawet 
nie wspominam. Floryda-Rolf był nie tylko obu-
rzającym, ale i komicznym doświadczeniem,  
a także przede wszystkim symbolem swojej epoki 
– bańki demograficznej.

To czy te lata prosperity na kredyt nazwiemy zwy-
cięstwem cywilizacyjnym socjalnego dobrobytu, 
jak chcą tego liberalne elity, czy okresem socjal-
nego dekadentyzmu i pokoleniowej bezmyślności, 
to kwestia semantyki. Warto jednak odnotować, 
że na tej jednorazowej bańce demograficznej 
stworzono całą nową ideologię państwa dosko-
nałego – państwa dobrobytu socjalnego.

W zręczny sposób doklejono do jednoznacznie 
brzmiącego terminu „dobrobyt” przymiotnik –

„socjalny”. Tak jakby istniały dwa rodzaje do-
brobytu – ten, na który sami zapracowaliśmy  
i ten, który państwo nam gwarantuje. Nie muszę 
nadmieniać, że to dobrobyt socjalny z miejsca 
uznany został za lepszy i bardziej sprawiedli-
wy. Był on spójny z progresywną wizją państwa 
jako narzędzia do redystrybucji, a nie gwaran-
towania równych praw i swobody konkurencji. 
Tradycyjny dobrobyt, będący pochodną pracy, 
uznany został za coś wstydliwego, egoistyczne-
go i z natury rzeczy niesprawiedliwego, bo ktoś 
przecież mógł dorobić się większych pieniędzy, 
a ktoś inny – mniejszych. To myślenie opiera-

ło się na wierze – jakoby ten socjalny róg obfi-
tości lat 1960–2000 był zasługą mądrości ludzi  
w tym okresie żyjących, a nie racjonalizacją ich 
hedonizmu i statystycznego zbiegu okoliczności –  
a także na przekonaniu, że każdy z nas zasłu-
guje na los Rolfa wygrzewającego się gdzieś na 
plaży w Miami.
 
Specjalnie przytaczam historię Rolfa, bo akurat 
powojenne Niemcy, jak mało który kraj stworzone 
zostały na zasadach równego startu i równych 
szans. Oczywiście, można dowodzić, że część 
najbogatszych Niemców wyszła z wojny bogatsza 
i trzymała zrabowane dobra, ale co do zasady 
wszyscy startowali z podobnego poziomu. Po 
upadku III Rzeszy i zdelegalizowaniu starej marki 
każdy Niemiec otrzymał w czerwcu 1948 r. do-
datek w wysokości 60 nowych marek na jednego 
mieszkańca w dwóch częściach. Pierwsza wyno-
siła 40 marek, a druga – 20. Pozostałe pieniądze 
można było wymienić do określonego limitu po 
stałym kursie. To co zbudowało siłę Niemiec to 
zaskakująco egalitarne społeczeństwo funkcjo-
nujące w wolnorynkowym otoczeniu. Podobne 
mity na temat „dobrobytu socjalnego” progresi-
ści snują na temat zamożnej Szwecji czy Danii.  
W rzeczywistości obydwa państwa budowały 
swój dobrobyt zaraz po II wojnie światowej  
w silnie konkurencyjnym otoczeniu rynku pracy. 

SIŁA PRZYZWYCZAJENIA

Raz zasiane w głowach milionów przekonanie, 
że dobrobyt socjalny jest nowym standardem, 
powodował, że każda wiadomość o niższych eme-
ryturach, mniejszych zasiłkach i ograniczeniu 
socjalnych przywilejów odbierano jak zdradę 
demokratycznych ideałów. Przekonanie, że prawo 
do świadczeń socjalnych jest miarą zaawanso-
wania cywilizacji, stało w jawnej sprzeczności 
z koncepcją liberalizmu demokratycznego w jej 
oryginalnej definicji chroniącej prywatne wła-
sności i prawo do bogacenia się. Dopiero w miarę 
jak rozwijało się państwo opiekuńcze, pojawił się 
pomysł równoważenia rozwoju, który oznaczał 
ni mniej, ni więcej tylko prawo do życia w dobro-
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bycie kosztem wolności innych. Liberalizm miał 
nagle oznaczać prawo do przywilejów – stąd dziś 
termin ten jest przypisywany wszelkim lewico-
wym organizacjom, partiom i ich roszczeniowej 
postawie. 

Nie wiedzieć, kiedy pojęcie państwa dobrobytu 
socjalnego zostało oderwane od demografii. Pań-
stwo miało dalej być hojne niezależnie od tego, 
że w większości zachodnich państw gwałtownie 
ubywało osób w wieku produkcyjnym. W 1967 r., 
w czasach kiedy wciąż jeszcze rodziło się wię-
cej dzieci niż umierało ich dziadków, noblista 
Paul Samuelson napisał: „Rosnąca populacja to 
najpotężniejsza i najgroźniejsza piramida jaką 
ludzkość mogła wymyśleć”11. Wkrótce potem 
dołączyli do niego kolejni ekonomiści upatrujący 
w klasycznym solidarnościowym systemie emery-
talnym zagrożenia dla stabilności finansowej pań-
stwa. Milton Friedman, a po nim Paul Krugman, 
przestrzegali, że przyjdzie dzień, kiedy premia 
demograficzna się skończy, system emerytalny 
runie albo okaże się tak drogi, że trzeba będzie 
finansować go kosztem wzrostu gospodarczego12.
Zwykle pamiętamy nazwiska tych, którzy prze-
powiedzieli wojny, katastrofy, kryzysy czy prze-
sunięcia geopolityczne, właśnie dlatego, że tak 
trudno jest je przewidzieć. W przypadku demo-
grafii sygnały były jednak wyraźne i nie było 
większych wątpliwości co do nadchodzącej kata-
strofy. A mimo to mało kto wraca do Friedmana  
i jego celnych obserwacji sprzed 60 lat. Chwilami 
trudno pojąć, jak to możliwe, że proces, który 
może mieć tak przemożny wpływ na całe nasze 
życie – od geopolityki po środowisko naturalne, 
nie zmobilizował dotychczas masowej wyobraźni. 
Niespecjalnie interesuje media i nie angażuje 
lewicowych środowisk, na co dzień przejętych 
zagładą klimatyczną, zagrożeniami dla wielory-
bów czy rzadkich raf koralowych na tonących 
wyspach Polinezji.
 

11 Samuelson P., An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money, „The   
 Journal of Political Economy”, No. 6/1958, www.jstor.org/stable/1826989?origin=JSTOR-pdf&seq=1.
12 Friedman M., The Biggest Ponzi Scheme on Earth, Hoover Institution Milton Friedman, 30.04.1999 r.; Fujita M.,  
 Krugman P.R., Venables A.J., The Spatial Economy. Cities, Regions, and International Trade, MIT Press 2001.

Znajduje na to dwa wytłumaczenia. Są to dwie 
potężne grupy wpływów, którym bardzo nie jest 
na rękę dyskusja o zbliżającej się katastrofie de-
mograficznej: politycy oraz urzędnicy i ponad-
narodowe instytucje. 
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ABSTRAKT

Diagnoza sytuacji demograficznej Polski obejmuje 
zmiany procesu odtwarzania pokoleń w ostatnich 
trzech dekadach i jego konsekwencje w postaci 
zmian dynamiki liczby ludności i zmian struktur 
wieku: przyśpieszenia procesu starzenia się po-
pulacji, zmniejszenia się subpopulacji w wieku 
produkcyjnym oraz starzenia się tej grupy osób. 
Przeszłe zmiany płodności, redukcja umieralności 
i wydłużanie życia ludzkiego w Polsce ukazane 
są w perspektywie porównawczej innych krajów 
europejskich. Szczególna uwaga zwrócona jest na 
mechanizm spadku płodności, jego uwarunko-
wania i możliwości poprawy dzietności w Polsce. 
Ocena przyszłej sytuacji demograficznej Polski, 
opisywanej w kategoriach zmian liczby ludności 
i struktur wieku, dokonywana jest na podstawie 
ostatnich projekcji ludnościowych Eurostatu opu-
blikowanych w kwietniu 2020 r. (EUROPOP2019). 
Prezentacja spadku liczby ludności i głębokich 
zmian struktur wieku poprzedzona jest uwaga-
mi o założeniach przyjętych w tych projekcjach 
dotyczących płodności, umieralności i migracji. 
Przyjmuje się w nich, między innymi, iż dzietność 
w Polsce będzie wzrastać. To założenie kluczowe 
dla przewidywanych zmian liczby ludności Polski 
i jej struktury według wieku, może być uznane za 
jedno z głównych wyzwań generowanych przez 
zmiany demograficzne w Polsce, zatem konieczne 
jest rozważenie warunków dla jego realizacji. Po-
dobnie można potraktować założenie o wzroście 
aktywności zawodowej ludności, niezbędnym 
dla przeciwdziałania spadkowi podaży pracy, 
wskutek znacznego zmniejszania się ludności  
w wieku produkcyjnym i wynikającym stąd ogra-
niczeniom wzrostu ekonomicznego. Wyzwania 
te omawiane są wraz z uwagami o koniecznych 
dostosowaniach instytucjonalnych do zmienia-
jących się struktur demograficznych. 

1 Od 1989 r. płodność w Polsce nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, czyli przekrojowy współczynnik  
 dzietności ogólnej pozostaje poniżej wartości 2,1, natomiast od 1998 r. nie przekracza 1,5 dziecka na kobietę w wieku   
 rozrodczym (15–49 lat). 

1. UWAGI WSTĘPNE

Diagnoza sytuacji demograficznej Polski obejmuje 
zmiany procesu odtwarzania pokoleń w ostatnich 
30 latach i jego konsekwencje w postaci zmian 
dynamiki liczby ludności i zmian struktur wieku 

– zarówno już obserwowane, jak i przede wszyst-
kim przewidywane w najbliższych dekadach.  
W tym czasie wystąpiły znaczne zmiany każde-
go z trzech składników określających zmiany 
wielkości populacji i jej struktury wieku, czyli 
płodności, umieralności i migracji.

Głęboki spadek płodności po 1989 r. i jej utrzy-
mywanie się na niskim poziomie od 1998 r.1 oraz 
znaczne wydłużenie życia ludzkiego wskutek 
wyraźnego spadku umieralności, spowodowały 
gwałtowne obniżenie dynamiki demograficznej. 
Od 1997 r. współczynnik przyrostu naturalnego 
pozostawał poniżej 1‰, a od 2013 r. utrzymuje 
się przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń. 
Ujemny przyrost naturalny pozostanie cechą 
zmian ludnościowych w przyszłości, bowiem 
nadal będzie występować spadek liczby urodzeń 
wynikający ze znacznego zmniejszania się liczby 
kobiet w wieku rozrodczym, zaś liczba zgonów 
będzie wzrastać wskutek szybko zwiększającej 
się subpopulacji osób starszych. Innymi słowy, 
przekształcenia struktury wieku ludności będą 
główną determinantą kierunku przyszłych zmian 
liczby urodzeń i zgonów. Nasilenie tych zmian 
można w ograniczonym zakresie moderować 
przez próby oddziaływania na wzrost płodności 
czy spadek umieralności, ale nie zmieni to ich 
kierunku. Jednocześnie należy podkreślić, iż mi-
gracje zagraniczne stały się bardziej znaczącym 
niż do 1989 r. składnikiem dynamiki ludności – 
jej stanu liczebnego i struktur demograficznych. 
Polska od wielu dekad była krajem odpływu 
ludności. Nie zmieniło się to w latach 90., a po 
2004 r. emigracja znacznie się zwiększyła. Jednak 
strumienie migracji zagranicznych z ostatnich 
lat sygnalizują, iż Polska przekształca się w kraj 
emigracyjno-imigracyjny.
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Zmiany płodności, umieralności oraz migracji 
zagranicznych w Polsce po 1989 r. są omówione 
w pierwszej części rozważań, przy czym skład-
niki ruchu naturalnego (płodność, umieralność) 
ukazane są w perspektywie porównawczej in-
nych krajów europejskich. Szczególna uwaga 
zwrócona jest na spadek płodności i jego mecha-
nizm. Poprawę dzietności w Polsce zaliczam do 
wyzwań generowanych zmianą demograficzną, 
a jej możliwości komentowane są w nawiązaniu 
uwarunkowań zmian zachowań prokreacyjnych. 
Główną demograficzną konsekwencją przeobra-
żeń, jakim podlegał proces odtwarzania pokoleń 
w Polsce w ostatnich trzech dekadach, są zmiany 
liczby ludności Polski i jej struktury według wie-
ku. Są one omawiane w kolejnej części. Pomimo 
utrzymującej się niskiej dzietności oraz stale 
rosnącej długości życia, Polska charakteryzuje 
się obecnie stosunkowo słabo zaawansowanym 
jeszcze procesem starzenia się populacji w po-
równaniu do innych krajów europejskich oraz 
relatywnie niskimi choć stale rosnącymi wskaź-
nikami opisującymi przekształcenia struktury 
wieku ludności. Jednak proces ten ulegnie in-
tensyfikacji w najbliższych dekadach, a tempo 
wzrostu udziału osób w wieku 65 lat i więcej  
w całej populacji stanie się jednym z najszybszych 
w Europie. 

Ocena przyszłej sytuacji demograficznej Polski, 
opisywanej w kategoriach zmian liczby ludności 
Polski i struktur wieku, odwołuje się do ostatnich 
projekcji ludnościowych Eurostatu opublikowa-
nych w kwietniu 2020 r. Prezentacja spadku liczby 
ludności i głębokich zmian struktur wieku po-
przedzona jest krótkimi uwagami o założeniach 
przyjętych w tych projekcjach. 

Dyskusja o niektórych wyzwaniach generowa-
nych przez zmiany demograficzne w Polsce do-
tyczy zarówno wzrostu dzietności, kluczowego 
dla przewidywanych zmian ludnościowych, jak  
i identyfikacji zagrożeń dla rynku pracy i wzrostu 
gospodarczego. Zwraca się w niej uwagę na ko-
nieczne dostosowania instytucjonalne dotyczące 
zarówno rozwoju sektora usług społecznych, jak 
i systemu emerytalnego. 

2. ZMIANY REPRODUKCJI LUDNOŚCI  
W POLSCE PO 1989 R.

2.1. Zmiany liczby urodzeń i płodności

Po 1989 r. zachowania prokreacyjne Polaków 
uległy zasadniczym przemianom. Ich ogólne 
cechy wpisują się w prawidłowości przemian 
obserwowanych wcześniej w innych krajach eu-
ropejskich (tj. spadek płodności poniżej prostej 
zastępowalności pokoleń i odraczanie decyzji  
o rodzicielstwie do późniejszego wieku). Jednak 
odpowiednie charakterystyki zmian płodności 
procesu wskazują na różnice między Polską  
a innymi krajami Unii Europejskiej, co ilustrują 
odwołania do danych Eurostatu z 2018 r. 

Rezultatem przemian zachowań prokreacyjnych 
jest spadkowa tendencja liczby urodzeń (w tym 
szczególnie liczby urodzeń dalszej kolejności), 
spadek płodności i zmiany jej wzorca według 
wieku, a w rezultacie wzrost średniego wieku 
matek w chwili urodzenia pierwszego dziecka 
oraz wzrost średniego wieku macierzyństwa. 
Przemiany te współwystępują ze spadkiem skłon-
ności do zawierania małżeństw, których ryzyko 
rozpadu rośnie, a także z większą skłonnością 
do tworzenia związków niemałżeńskich (koha-
bitacja, związki Living-Apart-Together). Zwiększa 
się zatem liczba urodzeń pozamałżeńskich i ich 
udział w ogólnej liczbie urodzeń. 

Ogólna liczba urodzeń zmniejszyła się z 562,5 tys. 
w 1989 roku do 351,1 tys. w 2003 r., przy czym 
stało się to w okresie, gdy w wieku najwyższe-
go natężenia urodzeń (20–29 lat) były kobiety  
z licznych kohort urodzonych w latach 1970–1985, 
czyli podczas echa powojennego wyżu urodzeń. 
Od 2004 r. liczba urodzeń stopniowo rosła (do 
417,6 tys. w 2009 r.), jednak od 2010 r. wystąpi-
ła ponownie tendencja spadkowa do 374,9 tys.  
w 2019 r. Zakłócił ją wzrost liczby urodzeń 
w 2014 r. (o blisko 6 tys. w stosunku do roku po-
przedniego), w 2017 r. (o prawie 13 tys.) i w 2018 r.  
(o prawie 20 tys.). 
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Jednocześnie znacząco zmieniła się struktura 
urodzeń według kolejności, choć zmiany udziału 
urodzeń pierwszej i drugiej oraz dalszych kolej-
ności nie przebiegały jednolicie w rozpatrywa-
nym okresie. Decydowały o nich zróżnicowane 
zmiany liczby urodzeń pierwszego, drugiego  
i trzeciego dziecka, ilustrując różny mechanizm 
zmian płodności w poszczególnych fazach zmian 
obserwowanych w latach 1989–2019 (rys. 1)2. 
Dla pierwszej fazy stałego spadku ogólnej liczby 
urodzeń (1989–2003) charakterystyczny był silny 
wzrost udziału urodzeń pierwszego dziecka (37% 
w 1989 r. do 50% w 2003 r.), nieznaczny spadek 
udziału urodzeń drugiego dziecka (z 33% do 31%) 
oraz widoczne zmniejszenie się udziału urodzeń 
dalszej kolejności, przede wszystkim udziału uro-
dzeń trzeciego dziecka (z 17% do 11%). Ta zmiana 
zachowań prokreacyjnych polegała głównie na 
odraczaniu decyzji o pierwszym dziecku, odracza-
niu (rezygnacji) urodzenia drugiego dziecka oraz 
rezygnacji z kolejnych dzieci. Druga faza zmian to 
obserwowany w latach 2004–2009 wzrost ogólnej 
liczby urodzeń, wynikający z realizacji odro-
czonych decyzji o pierwszym, a przede wszyst-

2 Ukazując zmiany odpowiednich charakterystyk urodzeń i płodności, okres 1989–2003 ujmuję syntetycznie, bowiem 
 wówczas zmiany przebiegały regularnie – był to systematyczny spadek lub systematyczny wzrost określonej zmiennej. 
 Po 2003 r. występowały fazy wzrostu i spadku tej samej zmiennej, dlatego druga połowa lat 1989–2019 jest opisywana  
 bardziej szczegółowo.

kim o drugim dziecku – wystąpiło niewielkie 
zwiększenie liczby urodzeń pierwszego dziecka  
i silniejszy wzrost liczby urodzeń drugiego.  
W efekcie – przy stabilizacji udziału urodzeń dal-
szej kolejności – pojawiła się tendencja spadkowa 
udziału pierwszych urodzeń i wyraźny trend 
wzrostowy udziału drugich urodzeń. 

Tendencje te utrzymują się w fazie trzeciej zmian, 
czyli powrotu do spadkowej tendencji ogólnej licz-
by urodzeń, choć od 2016 r. zarysowała się nowa 
zmiana – zwiększenie się liczby i udziału urodzeń 
dalszej kolejności – głównie urodzeń trzeciego 
dziecka. Na znaczący spadek liczby urodzeń po 
2009 r. wpływał przede wszystkim spadek liczby 
urodzeń pierwszego dziecka, zaś chwilowy wzrost 
liczby urodzeń w 2014 r. oraz w latach 2016–2017 
wynikał z większej liczby urodzeń drugiego  
i kolejnego dziecka, ilustrując zmianę kalendarza 
urodzeń. Finalnie w 2019 r. urodzenia pierwszego 
i drugiego dziecka stanowiły odpowiednio 43% 
i 36% ogólnej liczby urodzeń, a udział urodzeń 
trzeciego dziecka wzrósł do 15%.

RYSUNEK 1. Zmiany liczby urodzeń pierwszego, drugiego i trzeciego dziecka (w tys.); lata 
1989–2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Sytuacja demograficzna Polski...



Warsaw Enterprise Institute 20

Opisane zmiany liczby urodzeń wiążą się ze 
spadkiem płodności kobiet. Miarą, która najle-
piej syntetycznie opisuje zmiany płodności, jest 
przekrojowy współczynnik dzietności ogólnej 
(TFR – Total Fertility Rate) (rys. 2). Współczynnik 
ten jest interpretowany jako średnia liczba dzieci 
przypadająca na kobietę w wieku 15–49 lat przy 
założeniu utrzymania się natężenia urodzeń 
według wieku z danego roku. Wartości TFR na 
poziomie 2,10–2,15 gwarantują prostą zastępo-
walność pokoleń. Jego wartość więc już w 1989 r. 
nie gwarantowała reprodukcji prostej ludności.  
W pierwszej fazie zmian (1989–2003) współ-

czynnik ten szybko spadł do wartości charakte-
ryzującej niską dzietność (w 1998 r. TFR < 1,5),  
a potem obniżył się do 1,22 w 2003 r., co oznacza bar-
dzo niską dzietność (TFR < 1.3). To sytuowało Pol-
skę wśród krajów o najniższej dzietności nie tylko  
w Unii Europejskiej, a także w skali całego  
świata.

Mimo wzrostu dzietności od 2004 r., a zwłasz-
cza po 2013 r., Polska nadal należy do krajów  
o niskiej dzietności. W 2018 r. w Unii Europejskiej 
niższą dzietność miały Finlandia, Luksemburg  
i kraje Europy Południowej (Malta, Cypr, Grecja, 

RYSUNEK 2. Przekrojowy współczynnik dzietności ogólnej (TFR), 1989–2019*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

* Eurostat dokonuje własnych szacunków TFR, posługując się kategorią ludności rezydującej, tj. odnosi liczbę urodzeń 
przez kobiety według wieku do liczby kobiet rezydentek w tym wieku. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie 
statystyk europejskich w dziedzinie demografii wyróżnia się dwie kategorie ludności: ludność zamieszkałą – ludność 
według krajowej definicji miejsca zamieszkania – i ludność rezydującą (rezydenci), tj. ludność według międzynarodowej 
definicji miejsca zamieszkania (GUS 2018). Ludność zamieszkała w Polsce to osoby zamieszkujące (przebywające) 
w poszczególnych gminach kraju przez okres co najmniej trzech miesięcy, łącznie ze stałymi mieszkańcami przeby-
wającymi czasowo za granicą bez względu na okres ich nieobecności w kraju. Rezydentami są osoby zamieszkujące 
(przebywające) lub zamierzające przebywać w poszczególnych gminach kraju co najmniej 12 miesięcy. Kategoria 
ludności zamieszkałej w Polsce jest podstawą do obliczania odpowiednich wskaźników demograficznych i mierników 
społeczno-ekonomicznych wykorzystywanych głównie w skali kraju (wskaźniki publikowane przez GUS). Kategoria 
ludności rezydującej służy przede wszystkim potrzebom statystyki międzynarodowej. Szacunki ludności rezydują-
cej opracowane przez GUS są przekazywane do Eurostatu i są podstawą do obliczania odpowiednich wskaźników.
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Włochy, Hiszpania i Portugalia). Wahania współ-
czynnika dzietności w przedziale 1,3–1,45 przez 
ostatnią dekadę, mimo tego że najliczniejsze ko-
horty kobiet z echa powojennego wyżu urodzeń 
(czyli urodzone w końcu lat 70. i na początku 
lat 80.) osiągnęły wiek o największej płodności 
(25–34 lata), wskazują, że Polska znalazła się  
w tzw. „pułapce niskiej dzietności” (Lutz, Skirbekk, 
Testa, 2005).

Spadkowi płodności towarzyszyły zasadnicze 
zmiany jej wzorca według wieku (rys. 3). Najsil-
niejsze przekształcenia widoczne są dla pierwszej 
fazy zmian płodności w Polsce – do 2003 r. szcze-
gólnie silny spadek cząstkowych współczynników 
płodności dotyczył kobiet w wieku 20–24 lata,  
a następnie kobiet w wieku 25–29 lat. Natomiast 
w znacznie mniejszym stopniu zmniejszyło się 
natężenie urodzeń wśród kobiet w wieku 30–39 
lat. W kolejnych latach wzrasta natężenie urodzeń 
wśród kobiet w wieku 25–29 lat (głównie w latach 
2004–2009), zaś przede wszystkim systematycznie 
rosną współczynniki płodności kobiet w wieku 
30–34 lata, ale także w wieku 35–39 lat. 

Te zmiany wzorca płodności według wieku poka-
zują odraczanie decyzji o dzieciach do później-
szego wieku – pierwsze i kolejne dzieci rodzą się 

coraz później. Zwiększa się przeciętny wiek Polek 
w momencie urodzenia dziecka z 26,3 lat w 1989 r. 
do 29,6 lat w 2018 r., w czym dużą rolę odgrywa 
opóźnianie urodzenia pierwszego dziecka. Śred-
ni wiek Polek, które zostawały matkami wzrósł 
z 23,3 lat w 1989 r. do 27,5 lat w 2018 r. Jed-
nak mimo tych znaczących zmian Polskapo-
zostaje krajem stosunkowo młodych matek  
w porównaniu do innych krajów europejskich.  
W 2018 r. jedynie Bułgaria, Rumunia i Słowacja 
mają niższe wartości przeciętnego wieku kobie-
ty w momencie urodzenia dziecka, zaś najwyż-
sze wartości tej charakterystyki w przedziale 
32,0–32,2 lata występują w Hiszpanii, Irlandii, 
Włoszech i Luksemburgu. Natomiast tylko w Buł-
garii i Rumunii średni wiek urodzenia pierwsze-
go dziecka był niższy w porównaniu z Polską,  
a najwyższe wartości tej charakterystyki to 31 lat 
dla matek we Włoszech i Hiszpanii. 

Charakterystyczną cechą zmian zachowań pro-
kreacyjnych w czasie ostatnich trzech dekad 
był także systematyczny wzrost liczby i udziału 
urodzeń pozamałżeńskich: liczba tych urodzeń 
zwiększyła się z 32,7 tys. w 1989 r. do 95,2 tys.  
w 2019 r., zaś ich udział w ogólnej liczbie urodzeń 
żywych wzrósł z 5,8% do 25,4%. Mimo tej wyso-
kiej dynamiki urodzeń pozamałżeńskich Polska 

RYSUNEK 3. Współczynniki płodności kobiet według wieku, wybrane lata z okresu 1989–2019 
(urodzenia na 1000 kobiet)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Poziom wykształcenia matki 2013

TABELA 1. Przeciętna kolejność urodzenia według wykształcenia matki w wybranych latach 
z okresu 1989–2019 

1,9 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8Wyższe

Średnie i policealne

Zasadnicze zawodowe

2014 2015 2016 2017 2019201220112010200920031989

Podstawowe i gimnazjalne

Gimnazjalne 

Podstawowe

1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9

2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 1,3

2,7 2,4 2,1

1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9

2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

– wraz z Litwą, Chorwacją i Grecją – należy do 
krajów Unii Europejskiej o najniższym odsetku 
tych urodzeń. W pozostałych krajach co najmniej 
prawie jedną trzecią urodzeń stanowią urodze-
nia pozamałżeńskie, zaś najwyższy odsetek tych 
urodzeń to 60% we Francji.

Inną ważną cechą, która różnicuje zarówno płod-
ność, jak i strukturę urodzeń, jest wykształcenie ko-
biet. Wraz ze znacznym zwiększeniem się liczby ko-
biet z wykształceniem wyższym, coraz większy jest 
udział dzieci rodzonych przez te kobiety, szczególnie 
po 2003 r.  W 1989 r. urodzenia dzieci przez matki  
z wykształceniem wyższym stanowiły jedynie 
6% ogółu urodzeń, a w 2003 r. – było to już 21%.  
W 2019 r. odsetek ten wynosił 52%, a urodzenia 
dzieci przez matki z wykształceniem co najmniej 
średnim stanowiły 85% ogółu urodzeń. 

Dzietność najlepiej wykształconych kobiet jest 
niższa, zwłaszcza w porównaniu do kobiet z wy-
kształceniem zasadniczym zawodowym i poni-
żej (tabela 1). Jednak podkreślenia wymaga fakt, 
iż po okresie spadku (do 2013 r.), a następnie sta-
bilizacji od 2011 r., dzietność kobiet z wykształ-
ceniem wyższym wzrasta, co ilustrują zmiany 
średniej kolejności urodzenia wśród kobiet  
z wyższym wykształceniem. Od 2016 r. widoczny 
jest też wzrost tej charakterystyki wśród kobiet  
z wykształceniem średnim i policealnym. 

2.2. Zmiany umieralności i trwania życia 

Niekorzystne zmiany umieralności obserwo-
wane w Polsce od połowy lat 60., podobnie jak  
w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
sprawiły, że na początku transformacji dystans  
w wydłużaniu życia ludzkiego w stosunku do 
krajów o najdłuższym trwaniu życia w Europie 
wynosił około 30 lat dla mężczyzn oraz 20 lat  
dla kobiet (Wróblewska, 2006). Przyczynił się do 
tego głównie regres wartości oczekiwanego trwa-
nia życia dla mężczyzn (parametr e(0) z tablic 
trwania życia), jaki wystąpił w latach 1965–1991, 
oraz stagnacja tej charakterystyki dla kobiet  
w okresie 1974–1991. Po pogorszeniu się charak-
terystyk przeżycia w latach 1990–1991 nastąpiła 
ich znaczna poprawa. Spadek współczynników 
zgonów według wieku przełożył się wyraźnie na 
wydłużenie oczekiwanego trwania życia noworod-
ka – e(0) systematycznie wzrastało od 1992 r. (rys. 4). 
Trend wzrostowy uległ spowolnieniu dla kobiet 
od połowy ubiegłej dekady, a potem stagnacji po 
2014 r., zaś dla mężczyzn stagnacja wystąpiła  
w ostatnich 5 latach. Co więcej, w 2015 r. oczeki-
wane trwanie życia chłopca urodzonego w tym 
roku było krótsze niż chłopca urodzonego rok 
wcześniej. Taka niekorzystna zmiana wartości 
e(0) wystąpiła dla obu płci w 2018 r. w porówna-
niu do roku poprzedniego. Podsumowując zmiany 
trzech ostatnich dekad, należy podkreślić, iż Pol-

Źródło: „Roczniki Demograficzne GUS”, brak danych o kolejności urodzenia dziecka w 2018 r.

- - -

- - -

- - - - - - - - -

Sytuacja demograficzna Polski...



Warsaw Enterprise Institute 23

RYSUNEK 4. Oczekiwane dalsze trwanie życia noworodka e(0) według płci, lata 1989–2019

Źródło: tablice trwania życia GUS

ska należy do liderów wzrostu dalszego trwania 
życia wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
będących członkami Unii Europejskiej.

Warto zwrócić też uwagę, iż mimo korzystnych 
zmian oczekiwanego trwania życia e(0) w całym 
okresie utrzymywała się dość duża różnica dłu-
gości życia pomiędzy mężczyznami a kobietami.  
W latach 90. zmniejszyła się z 9,0 lat w 1990 r. 
do 8,2 lat w 2001 r., by w następnie ponownie 
wzrosnąć do 8,8 lat w 2007 r. Późniejsze lata 
przyniosły spadek do 7,7 lat w 2019 r.

Dekompozycja zmian w oczekiwanym trwaniu 
życia noworodka w latach 1991–2016, dokonana 
przez Wiktorię Wróblewską dla 5-letnich grup 
wieku, pokazuje, w jakim stopniu spadek umie-
ralności kobiet i mężczyzn w poszczególnych gru-
pach wieku wpłynął na zaobserwowany wzrost 
tej charakterystyki (rys. 5). 

Do wydłużenia trwania życia przyczynił się 
przede wszystkim spadek umieralności niemow-
ląt, a także osób dorosłych. Umieralność niemow-
ląt zmniejszyła się z 15,9 do 3,8 zgonów niemowląt 
na 1000 urodzeń żywych w 2019 r., co zresztą 
sytuuje Polskę w grupie krajów o umiarkowanej 

umieralności niemowląt w Unii Europejskiej. 
Spadek umieralności dziewczynek przyczynił 
się do wzrostu o rok wartości e(0) dla kobiet  
w rozpatrywanym okresie, a spadek umieralno-
ści chłopców – o 1,2 roku. Profil wpływu spadku 
umieralności osób dorosłych na wzrost e(0) jest 
odmienny dla kobiet i mężczyzn. Dla wzrostu 
e(0) mężczyzn główne znaczenie miała redukcja 
współczynników zgonów osób w wieku 40–74 
lata, zaś dla kobiet – spadek umieralności osób 
w wieku 65–84 lata. 

Zróżnicowany według wieku i płci spadek umie-
ralności w latach 1989–2019 przyniósł łącznie 
wzrost e(0) o 7,3 lat dla mężczyzn oraz 6,3 lat dla 
kobiet, przyczyniając się do zmniejszenia się różnic 
między Polską i innymi krajami w Europie Środko-
wo-Wschodniej a pozostałymi krajami Unii Euro-
pejskiej. Jednak nadal ten region charakteryzuje się 
widocznie niższym trwaniem życia. Na liście kra-
jów Unii Europejskiej, wraz Norwegią i Szwajcarią, 
uporządkowanych według rosnących wartości e(0) 
dla mężczyzn i kobiet, Polska zajmuje odpowiednio 
6 oraz 8 pozycję. Najdłuższe oczekiwane trwanie 
życia chłopca urodzonego w 2018 r. miały: Szwaj-
caria (81,9 roku), Włochy (81,2), Norwegia (81,0), 
Szwecja (80,8), zaś najniższe spośród krajów UE 
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RYSUNEK 5.  Dekompozycja zmiany w oczekiwanym trwaniu życia e(0) w Polsce w la-
tach 1991–2016

Źródło: Kotowska, Wróblewska, Abramowska, Strzelecki (2020), rys. 3.17, s. 131.

– Litwa (70,1), Łotwa (70,9), Bułgaria (71,5) i Rumu-
nia (71,7). Najdłuższe oczekiwane trwanie życia 
dziewczynek urodzonych w 2018 r. występuje  
w Hiszpanii (86,3), Francji (85,9), Szwajcarii (85,7) 
i Włoszech (85,6), a najniższe (poniżej 80 lat)  
w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej: 
w Bułgarii (78,6) i Rumunii (79,2) oraz na Węgrzech 
(79,6) i Łotwie (79,7). 

Znacząca poprawa umieralności po 1989 r. zmie-
niła także charakterystyki przeżycia dla osób, któ-
re dożyły 60 lat, wpływając wyraźnie na przebieg 
procesu starzenia się populacji. Dalsze oczekiwane 
trwanie życia kobiety, która dożyła 60. roku życia, 
wzrosło o 4,3 lata (rys. 6). W 2019 r. kobieta w tym 
wieku może oczekiwać jeszcze 24,2 lat dalszego 
życia. Mężczyzna, który skończył 60 lat, może 
spodziewać się jeszcze 19,3 lat życia, czyli o 3,9 
lat więcej niż w 1989 r. Jednak od 2015 r. można 
dostrzec stabilizację wartości tej charakterystyki 
dla obu płci. 

Co więcej, uwzględnienie informacji o stanie zdro-
wia pozwala ocenić, ile spośród tych lat może być 
przeżytych bez istotnych ograniczeń zdrowotnych. 

Szacunki oczekiwanego dalszego trwania życia 
w zdrowiu (HLY – Healthy Life Years) dokonane 
przez GUS (2020) dla 2019 r. wskazują, iż kobiety 
w wieku 60 lat mogą oczekiwać jeszcze 11,4 lat 
życia w zdrowiu (47% oczekiwanego dalszego 
trwania życia), zaś mężczyźni w tym wieku – 10,3 
lat życia w zdrowiu (53% dalszego trwania życia). 
W ostatniej dekadzie, w której dwukrotnie zmie-
niano wiek emerytalny, dla osób w wieku 60 lat 
oczekiwane dalsze trwanie życia w zdrowiu rosło 
szybciej niż oczekiwane dalsze trwanie życia. 
Dla mężczyzn ten wzrost wyniósł odpowiednio 
1,5 roku oraz 1,4 roku, zaś dla kobiet – 1,3 roku 
oraz 1,1 roku.

2.3. Migracje zagraniczne

Po 1989 r. także migracje zagraniczne – trzecia 
składowa dynamiki ludności – uległy zasadniczym 
zmianom: wzrosła zasadniczo skala odpływu mi-
gracyjnego z Polski, zwiększył się w nim udział 
kobiet i zaznaczyła się silna dominacja osób mło-
dych. Poniższe uwagi o migracjach zagranicznych 
odwołują się głównie do analiz danych ze spisów 
powszechnych i szacunków GUS, które starają się 
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RYSUNEK 6. Oczekiwane dalsze trwanie życia osoby w wieku 60 lat (ukończonych) według 
płci – e(60), lata 1989–2019 

Źródło: „Tablice trwania życia”, GUS

przybliżyć rzeczywiste przepływy3.  Podobnie jak 
przed 1989 r. także po tej dacie Polska pozostaje 
krajem o ujemnym saldzie migracji zagranicz-
nych. Aczkolwiek zmiany strumieni migrantów  
z ostatnich kilku lat sygnalizują proces przekształ-
cania się w kraj emigracyjno-imigracyjny. Zdaje 
się na to wskazywać nie tylko utrzymujące się 
od 2016 r. dodatnie saldo migracji na pobyt stały, 
ale przede wszystkim wzrost liczby imigrantów 
przebywających czasowo w Polsce, a zwłaszcza 
imigrantów zarobkowych, a także wzrostowa 
tendencja liczby cudzoziemców podejmujących 
studia w Polsce (GUS 2020a). Ponadto, narastający 
niedobór pracowników i stopniowe otwieranie się 
polskiego rynku pracy na cudzoziemców może 
być czynnikiem stymulującym dalsze napływy 
do Polski. 

Jednak minione 30 lat charakteryzuje głównie 
nasilenie odpływu migracyjnego z Polski, choć 
niejednakowe w poszczególnych dekadach.  

3 Dane pochodzące z ewidencji ludności są niewystarczające do precyzyjnej oceny przepływów migracyjnych zarówno
 wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zarejestrowane formalnie przemieszczenia ludności (zameldowania, 
 wymeldowania) zarówno wewnątrz kraju, jak i za granicę stanowią tylko stosunkowo niewielką część rzeczywistych 
 przemieszczeń. Pozyskanie odpowiednich danych o czasowych migracjach zagranicznych, a zwłaszcza wyjazdach 
 krótkookresowych, w warunkach dużej mobilności, jest wyzwaniem nie tylko w Polsce. Mimo stałej rozbudowy  
 systemu statystyki migracji zagranicznych GUS, w którym integrowane są różne krajowe źródła danych  
 (administracyjne, badania statystyczne, w tym spisy ludności) oraz źródła zagraniczne, należy pamiętać,  
 iż dokonywane szacunki są jedynie przybliżeniem rzeczywistych przepływów.

W latach 90. zwiększyła się zarówno emigracja 
definitywna, jak i czasowa. Skalę odpływu cza-
sowego można ocenić na podstawie danych ze 
spisów powszechnych. Według spisu NSP 1988, 
508 tys. osób przebywało za granicą powyżej  
2 miesięcy (GUS, 2003). NSP 2002 ujawnił, iż 786,1 
tys. osób mających stałe miejsce zamieszkania  
w Polsce przebywało powyżej 2 miesięcy za gra-
nicą w momencie spisu (w tym prawie 80% emi-
grantów przebywało za granicą 12 miesięcy lub 
dłużej). Spośród tych czasowych emigrantów 
blisko 59% mieszkało w krajach europejskich. 

Skala emigracji powiększyła się w latach 1998–
2003 pod wpływem szybko rosnącego bezrobocia. 
Po przystąpieniu w 2004 r. do Unii Europejskiej 
wyjazdy za granicę nabrały masowego charakte-
ru. Według szacunków GUS już w 2005 r. liczba 
czasowych imigrantów w krajach Unii wzrosła  
z 750 tys. do 1170 tys. osób. Według spisu lud-
ności NSP 2011 zasób migracyjny Polaków po-
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zostających czasowo (powyżej 3 miesięcy) poza 
granicami kraju wyniósł aż 2017,5 tys. osób (około 
6% populacji) (GUS 2013). Były to osoby mają-
ce stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Prawie 
78% spośród nich to emigranci długookresowi, tj. 
przebywający za granicą 12 miesięcy lub dłużej. 
Wzrost wyjazdów dotyczył w większości krajów 
europejskich: ponad 85% emigrantów czasowych 
z Polski przebywało w krajach europejskich 
oraz prawie 82% – w krajach Unii Europejskiej.  
W ostatniej dekadzie odpływy z Polski znacznie 
zmalały, a liczba Polaków przebywających za 
granicą powyżej 3 miesięcy wzrosła z 2060 tys. 
osób na koniec 2011 r. do 2540 tys. osób na koniec 
2017 r., by w następnych latach ulec spadkowi do 
2455 tys. osób w 2018 r. i 2415 tys. w 2019 r. Jest to  
w pewnym stopniu związane z wyjściem Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej, bowiem zmniejsze-
niu uległa głównie liczba Polaków przebywają-
cych w Wielkiej Brytanii (GUS 2020b). Główną 
przyczyną emigracji stała się praca zarobkowa, 
a uległa osłabieniu rola przyczyn rodzinnych, 
zmniejszyło się więc znaczenie migracji osie-
dleńczej. Najczęściej Polacy wyjeżdżali za granicę  
z zamiarem podjęcia pracy, niezależnie czy była 
to emigracja krótkookresowa, czy długookresowa 
(prawie 73% emigrantów, dla których ustalono 
przyczynę wyjazdu w 2011 r., czyli znacznie wię-
cej niż w 2002 roku (44%) (GUS 2013).

Porównując dane z kolejnych spisów, można 
zauważyć wyraźną zmianę w strukturze emi-
grantów ze względu na płeć i wiek. Według NSP 
1988 wśród osób przebywających poza krajem 
przeważali mężczyźni – 58%, według NSP 2002 
było ich 46%, a w NSP 2011 – 49%. Zarówno dane 
NSP 2002 i NSP 2011 wskazują, iż najliczniejszą 
grupą emigrantów były osoby w wieku 25–29 
lat, wśród których więcej było kobiet (odpowied-
nio 58% i 54%). Szacunki na podstawie danych  
z końca 2018 r., opublikowane przez GUS (2020b), 
wskazują, że wśród emigrantów najliczniej jest 
reprezentowana grupa osób w wieku 35–39 lat 
(15% ogółu), gdzie połowę stanowią kobiety. 
Udział emigrantów w wieku mobilnym (20–44 
lata) wynosi 54%, a osób w wieku 60 i więcej 

lat – 11%. Kobiety w wieku 25–39 lat, istotnym 
dla poziomu dzietności, są nadreprezentowane 
w porównaniu do ludności rezydującej w kra-
ju – ich udział wśród emigrantek wynosi 38% 
wobec 22% dla populacji rezydentek. Podobne 
spostrzeżenie dotyczy udziału kobiet w wieku 
rozrodczym – 58% wobec 48%. 

Tak duży odpływ migracyjny istotnie oddziałuje 
na strukturę wieku ludności Polski i zmniejszenie 
liczby osób w wieku produkcyjnym obecnych 
w kraju, a także na starzenie się ludności. Duży 
udział młodych osób, a zwłaszcza struktura wie-
ku kobiet przebywających za granicą, zmniejsza 
także potencjał reprodukcyjny ludności Polski. 
Ponadto zarówno plany emigracji, jak i sam fakt 
wyjazdu, sprzyjają odkładaniu decyzji o powięk-
szeniu rodziny, co mogło dodatkowo ograniczyć 
liczbę urodzeń. 

Należy też zauważyć, iż dane NSP 2011 wskazały, 
że populacja emigrantów charakteryzowała się 
wyższym wykształceniem niż ludność w kraju 
(aczkolwiek ustalono wykształcenie tylko dla 
części badanych). Szczególnie wyższy był udział 
emigrantów z wykształceniem wyższym i średnim 
(odpowiednio blisko 23% oraz prawie 41% wśród 
emigrantów przebywających czasowo za granicą 
powyżej 3 miesięcy) (GUS 2013). 

Można oczekiwać, iż sygnalizowana już zmiana 
salda migracji zagranicznych na dodatnie będzie 
kontynuowana, ilustrując przekształcanie się 
Polski z kraju emigracji netto do imigracji netto. 
Stopniowe osłabienie potencjału emigracyjnego 
Polski wskutek malejącej liczby osób w wieku 
mobilnym, a także poprawa sytuacji na rynku 
pracy w Polsce i zmniejszenie różnic wynagro-
dzeń między Polską a krajami Unii Europejskiej, 
przyczyniają się do ograniczenia odpływu ludno-
ści z Polski, a zwłaszcza zmniejszenia emigracji 
zarobkowej (Strzelecki, Pachocka, 2020). Ponadto, 
w ostatniej dekadzie rynek pracy w Polsce sta-
wał się coraz bardziej atrakcyjny i dostępny dla 
imigrantów ekonomicznych nie tylko z krajów 
sąsiednich, ale także z krajów azjatyckich, co 
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wzmacnia obserwowany od końca poprzedniej 
dekady wzrost skali imigracji (GUS 2020a)4. Ro-
snący niedobór pracowników na polskim rynku 
pracy będzie stymulantą dalszych napływów 
migrantów zarobkowych.

3. DYNAMIKA LUDNOŚCI POLSKI I ZMIANY 
STRUKTURY WIEKU W LATACH 1989–2019

Zmiany liczby i struktury wieku ludności Polski 
po 1989 r. były kształtowane zarówno przez prze-
bieg procesu reprodukcji ludności do 1989 r. wraz  
z charakterystycznym falowaniem liczby uro-
dzeń5, jak i przez późniejszy jego przebieg opisany 
krótko wcześniej. Omawiając dynamikę ludności 
w ostatnich 30 latach, odnoszę się do danych GUS, 
w których do stanu ludności wliczani są Pola-
cy pozostający czasowo poza krajem. Szacunek 
ludności rezydującej dokonywany jest systema-
tycznie od 2014 r. 

W latach 1989–2019 ogólna liczba ludności uległa 
nieznacznym zmianom (por. tabela 2), choć bar-
dziej szczegółowy wgląd w zmiany zachodzące 
z roku na rok ujawnia spadek wielkości popula-
cji Polski od 2011 r. Zwracają natomiast uwagę 
zmiany wielkości grup ludności w wyróżnio-
nych ekonomicznych grupach wieku, decydujące  
o znaczących przekształceniach struktury wieku. 
Regularne zmiany dotyczą zaś osób najmłodszych 
i starszych, natomiast zmiany subpopulacji osób 
w wieku produkcyjnym mają wyraźną fazę wzro-
stu, po której rozpoczęła się faza spadku. 

Utrzymujący się niż urodzeń spowodował sta-
łe zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży – 
wielkość tej grupy osób zmniejszyła się w całym 
okresie aż o 4,3 mln, a jej udział w ogólnej liczbie 
ludności spadł o blisko 11 punktów procentowych. 
Wielkość i strukturę wieku populacji w wieku 
produkcyjnym (potencjalnych zasobów pracy)  
kształtowały dwa wyże urodzeń: powojenny wyż 

4 Przystąpienie Polski do strefy Schengen w 2008 r. oraz powstanie partnerstwa Wschodniego w 2009 r. zmieniło 
 zasadniczo atrakcyjność Polski jako kraju napływu migracyjnego.
5 W tym okresie wystąpiły dwa wyże urodzeń: powojenny wyż urodzeń oraz jego echo z lat 1976–1983, a także niż 
 urodzeń w latach 60.

z przełomu lat 40. i 50. decydował o zmianach nie-
mobilnych zasobów pracy, zaś jego echo z lat 70.  
i 80. – o przyrostach młodszych grup wieku (18–44 
lata). Osiąganie wieku produkcyjnego przez licz-
ne roczniki echa powojennego wyżu sprawiło, 
że populacja w wieku produkcyjnym wzrastała 
przez blisko dwie dekady, choć począwszy od 
2002 r. zasilały ją coraz mniej liczne roczniki 
osób w wieku 18 lat. Podlegała też starzeniu się 
wskutek wzrostu liczby i udziału osób w wieku 
niemobilnym, zahamowanemu w ostatniej de-
kadzie. Od 2012 r. rozpoczął się trend spadkowy 
potencjalnych zasobów pracy, który będzie się 
nasilał ze względu na utrzymywanie się niżu 
urodzeń – z jednej strony – oraz opuszczania tej 
grupy ludności przez roczniki powojennego wyżu 
urodzeń – z drugiej. 

Równolegle postępowało starzenie się ludności 
Polski, przejawiające się wzrostem liczby i udziału 
osób starszych. Systematycznie zwiększała się 
wielkość subpopulacji w wieku poprodukcyj-
nym, co było wynikiem spadku umieralności  
i wydłużania się życia ludzkiego oraz wchodzenia  
w wiek poprodukcyjny osób urodzonych w okre-
sie wyżu powojennego. Ta grupa osób w ciągu 30 
lat wzrosła o 3,6 mln. Na znaczenie tej zmiany 
dla całej populacji mają także spadek płodności 
i zmiany liczby urodzeń. Udział osób w wieku 
poprodukcyjnym w całej populacji zwiększył się 
o prawie 9 punktów procentowych. 

Interakcja między dynamiką spadku płodności  
i umieralności określa przebieg zmian liczby 
ludności i przekształcenia struktur wieku. Sta-
rzenie się populacji jest naturalną konsekwencją 
transformacji procesu odtwarzania pokoleń. Na 
pewnym etapie przekształceń struktur wieku 
związanych z tą transformacją malejące tempo 
wzrostu liczby dzieci i młodzieży lub nawet jej 
spadek, będące efektem zmian płodności, wraz 
z rosnącą liczbą osób w wieku produkcyjnym 
tworzą tzw. dywidendę demograficzną, która 
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Grupy wieku 2010

TABELA 2. Ludność Polski*, struktura według ekonomicznych grup wieku, wybrane lata  
z okresu 1989–2019 

Ludność ogółem

Wiek przedprodukcyjny (0-17)

Wiek produkcyjny (18-59/64)

2019200019892019201020001989

mobilny (18-44)

niemobilny (45-59/64)

Wiek produkcyjny (60/65+)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z „Roczników Demograficznych” GUS 

* Ludność według stanu na 31.12.2019 r.

sprzyja wzrostowi ekonomicznemu (Bloom i inni, 
2003). Ten etap zmian struktur wieku ludności 
trwał w Polsce do 2012 r.6. Znajduje to też wyraz 
w zmianach relacji między grupami wieku, które 
wyrażają miary zależności między określony-
mi grupami: wskaźnik definiowany jako liczba 
osób w wieku 0–17 lat przypadająca na 100 osób  
w wieku 18–59/64 lat (Young-Age Dependency Ra-

6 Pozytywny wpływ zmian kapitału ludzkiego na potencjał wzrostu polskiej gospodarki od połowy lat 90. ukazują 
 Gradzewicz i inni (2018).

tio – YADR) zmniejszał się widocznie przez dwie 
pierwsze dekady, decydując o spadku współczyn-
nika zależności całkowitej (Total-Age Dependency 
Ratio – TADR) mimo powolnego zwiększania się 
współczynnika definiowanego jako liczba osób 
starszych przypadających na 100 osób w wieku 
produkcyjnym (Old-Age Dependency Ratio – OADR) 
(por. tabela 3).

37988 38254 38530 38383 100,0 100,0 100,0 100,0

tys. %

11211 9333 7243 6949 29,5 24,4 18,8 18,1

21976 23261 24831 23026 57,8 60,8 64,4 60,0

15216 15218 15424 14461 40,0 39,8 40,0 37,7

6760 8043 9407 8565 17,8 21,0 24,4 22,3

4801 5660 6456 8408 12,7 14,8 16,8 21,9
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TABELA 3. Współczynniki zależności między grupami wieku, wybrane lata z okresu 1989–2019 

Współcz. zależności między ludnością w wieku 0–17 a 18–59/64 lat – YADR 

Współczynnik zależności całkowitej między ludnością w wieku 0–17  
i 60/65+ a 18–59/64 lat – TADR 

201920001989

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2 

51 40,1 29,2 30,2

21,8 24,3 26 36,5

72,8 64,4 55,2 66,7

Współcz. zależności między ludnością w wieku 60/65+ a 18–59/64 lat – OADR
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Natomiast w kolejnych dekadach utrzymującemu 
się spadkowi liczby osób najmłodszych będzie 
towarzyszyć dalszy silny spadek wielkości po-
tencjalnych zasobów pracy oraz przyśpieszenie 
procesu starzenia się ludności wskutek znacznego 
przyrostu osób starszych. 

Nieco szerzej proces starzenia ludności Polski  
w ostatnich 30 latach dokumentują dane z tabe-
li 4, wskazując też na bardziej zaawansowany 
przebieg starzenia się subpopulacji kobiet niż 
mężczyzn. Poprawa umieralności dorosłych męż-
czyzn zwiększyła ich szanse dożycia starszego 
wieku, co wpływa na zmniejszenie dysproporcji 
płci wśród osób w wieku 60 i więcej lat.

Na zakończenie należy jeszcze zwrócić uwagę, iż 
od 1989 r. migracje zagraniczne odgrywały coraz 
większą rolę jako składowa zmian liczby i struktur 
wieku ludności Polski. Było to szczególnie widocz-
ne od 1999 r., gdy w wartościach bezwzględnych 
saldo migracji, wyznaczane na podstawie zare-
jestrowanych odpływów i napływów ludności, 
było wyższe od przyrostu naturalnego, a przecież 

7 Na ogół przyjmuje się wyprzedzenie 30–50-letnie w stosunku do roku wyjściowego przewidywań, ale także ustala się   
 horyzont dłuższy, np. ostatnia projekcja ludności EUROPOP2019 przygotowana przez Eurostat przyjęła rok 2100 jako  
 horyzont przewidywań, zaś rokiem początkowym był rok 2019.

tylko nieznaczna część ruchów wędrówkowych 
jest uchwycona w rejestracji. Emigracja osób 
młodych pogłębiła zarówno spadek liczby uro-
dzeń, przyczyniając się do intensyfikacji procesu 
starzenia populacji, jak również obserwowany 
już w ostatniej dekadzie trend spadkowy liczby 
osób w wieku produkcyjnym. 

4. PERSPEKTYWY DEMOGRAFICZNE WEDŁUG 
PROJEKCJI LUDNOŚCIOWYCH

Od prawie dwóch dekad projekcje ludnościowe 
dla Polski, opracowywane regularnie co kilka 
lat przez różne instytucje (Eurostat, ONZ, GUS), 
przewidują zgodnie i to niezależnie od horyzontu 
prognozy7 następujące prawidłowości zmian: 
systematyczny spadek liczby ludności, stały spa-
dek liczby dzieci i młodzieży oraz ich udziału  
w ogólnej liczbie ludności, dalsze zmniejszanie 
się wielkości populacji w wieku produkcyjnym 
i jej udziału w ogólnej liczbie ludności, starze-
nie się potencjalnych zasobów pracy, a przede 
wszystkim przyśpieszenie procesu starzenia się 

TABELA 4. Współczynniki zależności między grupami wieku, wybrane lata z okresu 1989–2019 

Charakterystyka procesu 
starzenia się ludności

2019
tys.

Ludność w wieku 60+ (w tys.) 5727,8 6422,5 7511,1 9703,7

201020001990

Udział osób w wieku 60+ (%) 15,0 16,8 19,7 25,3

Mediana wieku 32,5 35,4 37,1 41,3

kobiety 33,7 37,4 40,0 43,0

mężczyźni 30,9 33,4 36,2 39,7

Współczynnik feminizacji dla ludności  
ogółem (liczba kobiet na 100 mężczyzn) 

105 106 107 107

Współczynnik feminizacji dla ludności  
ogółem (liczba kobiet na 100 mężczyzn) 

151 152 148 139

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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ludności. Dodatkowo wskazuje się na proces tzw. 
podwójnego starzenia się populacji – wzrasta nie 
tylko liczba i udział osób w wieku 65 lat i więcej, 
ale także osób w wieku 80 lat i więcej. 

Te cechy przyszłych zmian ludnościowych sta-
nowią trwałą konsekwencję zarówno przeszłych 
trendów płodności, umieralności i migracji, jak 
i wynikającej z nich struktury wieku w począt-
kowym roku całego okresu przewidywań. Przyj-
mowane założenia o przyszłym kształtowaniu się 
płodności, umieralności i migracji mogą wpły-
wać na nasilenie zmian ludnościowych, ale nie 
zmieniają ich kierunku. W Polsce, jak i w więk-
szości krajów europejskich, a także w znacznej 
liczbie krajów rozwiniętych doświadczających 
dzietności poniżej poziomu gwarantującego pro-
stą zastępowalność pokoleń, w tym szczególnie  
w krajach o niskiej dzietności8, uwaga skupia 
się na przesłankach wzrostu płodności. Jednak 
pandemia COVID-19 wymusiła konieczność mo-
dyfikacji czynionych wcześniej założeń. Badacze 
są zgodni, iż w krajach rozwiniętych pandemia 
wpłynie na spadek płodności (Aassve i inni, 2020). 
Podobnie wzrost umieralności i skutki zdrowotne 
pandemii, a także coraz większa świadomość  
o rosnącym ryzyku innych zagrożeń epidemiolo-
gicznych, zmienią założenia dotyczące umieral-
ności. Generalnie można się spodziewać nie tylko 
wyraźnego osłabienia, lecz wręcz odwrócenia 
trendu wzrostowego wydłużania życia zakła-
danego w projekcjach ludności. Natomiast mi-
gracje są składową dynamiki ludności nie tylko  
o dużej niepewności co do przyszłego przebiegu, 
ale także o ograniczonym rozpoznaniu ich do-
tychczasowego przebiegu, co stanowi dodatkowe 
wyzwanie metodyczne przy formułowaniu od-
powiednich założeń prognostycznych. W Polsce 
znaczne zmniejszanie się liczby ludności w wieku 
produkcyjnym, a zwłaszcza osób w wieku mobil-
nym (20–44 lata), ogranicza potencjał migracyjny 

8 W 2019 r. prawie połowę ludności świata stanowili mieszkańcy 93 krajów, w których współczynnik dzietności 
 pozostaje poniżej 2,1 (United Nations 2019). Są to kraje europejskie, kraje Ameryki Północnej, Australia, Nowa 
 Zelandia, 26 krajów Azji i Afryki Północnej oraz 20 krajów Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich. Co więcej, 
 w 25 krajach, w tym 13 krajach europejskich, współczynnik TFR nie przekracza 1,5.
9 Zakłada się, iż w następnych latach wzrost płodności będzie kontynuowany, ale TFR nie przekroczy wartości 1,6   
 do 2070 r.

ze względu na selektywność strumienia odpły-
wu według wieku, a coraz bardziej odczuwalny 
niedobór pracowników będzie wywierać presję 
na politykę szerszego otwierania rynku pracy 
na imigrację. To tworzy przesłankę dla założeń  
o dodatnim saldzie migracji. 

W syntetycznym opisie przewidywanych zmian 
ludności w Polsce do 2050 r. wykorzystam ostatnią 
projekcję ludności EUROPOP2019, przygotowaną 
przez Eurostat i opublikowaną pod koniec kwiet-
nia 2020 r. Ograniczę się przy tym do omówienia 
wyników dla lat 2020–2050. Punktem wyjścia 
do przygotowania projekcji są dane o ludności 
rezydującej dla 2019 r. Omawiam wyniki pro-
jekcji na podstawie scenariusza podstawowego 
(tzw. baseline scenario) (ec.europa.eu). Przyjęto 
w nim, iż do 2050 r. płodność będzie rosła, ale 
Polska pozostanie w strefie niskiej dzietności 
(TFR<1,5): współczynnik dzietności wzrośnie do 
1,4 w 2030 r., dziesięć lat później – do 1,45, by  
w 2050 r. osiągnąć wartość 1,499. Założenie o kon-
tynuacji spadku umieralności znajduje odzwier-
ciedlenie we wzroście oczekiwanego trwania 
życia noworodka e(0), szybszego dla mężczyzn 
niż dla kobiet. Kolejne dekady przyniosą malejący 
z czasem przyrost e(0) na poziomie 2–2,3 lat dla 
mężczyzn oraz 1,5–1,7 dla kobiet. W efekcie e(0) 
dla mężczyzn wzrośnie do 80,7 lat w 2050 r., a dla 
kobiet – do 86,9 lat, zaś różnica płci w długości 
trwania życia zmniejszy się z 7,9 lat do 6,2 lat.  
W scenariuszu bazowym przyjęto rosnące do-
datnie saldo migracji zagranicznych (od 24 tys. 
w 2020 r. do nieco ponad 47 tys. w 2050 r.), co 
odzwierciedla proces przekształcania się Polski 
w kraj imigracyjny. 

Komentując poniżej przewidywane zmiany sta-
nu liczebnego ludności i jej struktury według 
wieku, przyjęłam grupy: 0–19 lat, 20–64 lata, 65 
lat i więcej stosowane w porównaniach między-
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narodowych. Poniżej omawiane wyniki projekcji 
potwierdzają wspomniane wyżej główne pra-
widłowości przyszłych zmian ludnościowych  
w Polsce, specyfikując bliżej ich nasilenie. Prze-
widuje się, że wielkość populacji Polski zmniejszy 
się o prawie 4 mln osób (o blisko 10%) z 37,9 mln 
w 2020 r. do 34 mln w 2050 r. Do 2035 r. spadek 
będzie wolniejszy, zaś później nieco przyspie-
szy (tabela 5). Jednak nie spadek ludności jest 
największym wyzwaniem rozwojowym Polski, 
lecz zmiany wielkości subpopulacji w tych trzech 
podstawowych grupach wieku. Decydują one  
o głębokich przekształceniach struktury wieku 
ludności oraz pogorszeniu relacji między po-
szczególnymi subpopulacjami (rys. 7 i 8). Należy 
przy tym zwrócić uwagę, iż poszczególne dekady 
charakteryzują się odmiennym tempem zmian 
rozpatrywanych subpopulacji. W najbliższej de-
kadzie spadkowi potencjalnych zasobów pracy 
(20–64 lata) o 1,6 mln będzie towarzyszyć wzrost 
liczby osób starszych o blisko 1,4 mln. W latach 
2030–2040 najsilniej spadnie wielkość subpopu-
lacji osób najmłodszych, zaś skala i natężenie 
zmian pozostałych grup ludności będzie mniejsze. 

Ostatnie 10 lat przyniesie intensyfikację spadku 
zasobów pracy (o 2,5 mln osób) i wzrostu osób 
starszych (o blisko 1,3 mln). 

Stały wzrost osób w wieku 65 lat i więcej (łącznie 
o 3,3 mln osób, czyli o 47%) ilustruje zaawanso-
wanie procesu starzenia ludności. Na rys. 7 wśród 
osób starszych wyodrębniono dwie grupy – osoby w 
wieku 65–79 lata i osoby w wieku 80 lat i więcej, by 
ukazać proces podwójnego starzenia się populacji.
Do 2030 r. o zaawansowaniu starzenia populacji 
decyduje wzrastający udział osób w wieku 65–79 
lat, co w następnej dekadzie określa tempo wzro-
stu udziału osób najstarszych. W latach 2040–2050 
znowu nasila się wzrost odsetka „młodszych” 
osób w grupie osób 65 lat i więcej. Intensywny 
wzrost udziału osób starszych (z 18,5% do 30,4%), 
wraz ze zmniejszeniem się udziału osób w wieku 
20–64 lat, pogarsza znacząco relację między tymi 
subpopulacjami: współczynnik OADR zwiększa 
się gwałtownie po 2020 r., osiągając 30 lat później 
wartość 57 osób w wieku 65+ na 100 osób w wieku 
20–64 lata (rys. 8). Współczynnik zależności YADR 
między osobami najmłodszymi a potencjalnymi za-

Grupy wieku 2050

0-19

20-64

65+

2020-2050204520402035203020252020

Ludność ogółem

7,618 -0,190 -0,562 -0,520 -0,491 -0,197 -0,089 -2,050

mln

23,271 -1,164 -0,441 -0,375 -0,626 -1,165 -1,378 -5,149

7,025 0,959 0,442 0,239 0,403 0,593 0,671 3,307

37,914 -0,396 -0,561 -0,656 -0,713 -0,769 -0,796 -3,892

- -2,5 -7,6 -7,6 -7,7 -3,4 -1,6 -26,9

- -5,0 -2,0 -1,7 -2,9 -5,6 -7,1 -22,1

(1-it) 100%

- 13,6 5,5 2,8 4,7 6,5 6,9 47,1

- -1,0 -1,5 -1,8 -2,0 -2,2 -2,3 -10,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie projekcji ludności EUROPOP2019 

0-19

20-64

65+

Ludność ogółem

TABELA 5. Dynamika liczby ludności według wyróżnionych grup wieku, 2020–2050, 
EUROPOP2019*

*Przyrosty absolutne i indeksy dynamiki wyznaczone w nawiązaniu łańcuchowym
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sobami jest coraz mniejszy do 2040 r., nieco wzra-
sta. O tzw. całkowitym obciążeniu potencjalnych 
zasobów pracy dziećmi i młodzieżą oraz osobami 
starszymi decydują zmiany współczynnika OADR.
Starzenie się ludności jest nieuchronnym skut-
kiem długookresowego spadku dzietności i umie-
ralności, obserwowanym w skali całego świata. 
Jednak utrzymywanie się od kilku dekad w Eu-
ropie dzietności poniżej prostej zastępowalności 
pokoleń oraz największy postęp w wydłużaniu 
życia ludzkiego sprawiają, iż ludność Europy nie 
tylko jest i pozostanie najstarsza w skali globu. 
Także Europa mimo stałego napływu migracyj-
nego jako jedyny kontynent doświadcza spadku 
liczby osób w wieku produkcyjnym. 

Kraje europejskie są zróżnicowane ze względu 
na nasilenie zmian struktur wieku. Kolejne pro-
jekcje ludnościowe ONZ i Eurostatu wskazują, że 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej obok 
znacznego spadku liczby ludności wystąpi jed-
nocześnie silniejsza niż w innych krajach euro-
pejskich redukcja potencjalnych zasobów pracy 
wraz z intensywniejszym starzeniem się populacji 
(The 2018 Ageing Report, 2018; Strzelecki 2018; 
Abramowska, Kotowska 2018; United Nations 
2019), w tym także bardziej zaawansowanym 

starzeniem się subpopulacji osób starszych. Kraje 
tego regionu, obecnie zaliczane do relatywnie 
młodych demograficznie, będą miały najstarsze 
struktury wieku, a Polska znajduje się wśród lide-
rów tych przekształceń struktury wieku ludności.

Scharakteryzowane wyżej zmiany ludnościo-
we w Polsce są wynikiem struktury wieku i płci 
ludności rezydującej w 2019 r. oraz przyjętych 
założeń o przyszłych zmianach płodności, umie-
ralności i migracjach. Można przypuszczać, że 
pandemia COVID-19, a także radzenie sobie  
w Polsce z jej opanowaniem, mogą znacznie spo-
wolnić zakładany wzrost długości trwania życia 
i osłabić nieco tempo starzenia się ludności. Są-
dzę także, iż niedobory pracowników na rynku 
pracy będą stałym bodźcem napływu do Polski, 
więc trudno kwestionować założenia o dodatnim 
saldzie migracji, choć realne jego wartości mogą 
się różnić od założonych. Natomiast przyjęty  
w scenariuszu bazowym stały wzrost dzietności 
jest wyzwaniem – by to założenie się spełniło, ko-
nieczne są działania zmniejszające bariery decyzji 
prokreacyjnych w Polsce, przy czym dotyczą one 
zarówno już rozpoznanych, jak i nowych barier 
związanych z wielorakimi skutkami pandemii. 
Wolniejszy niż zakładany wzrost dzietności przy-

RYSUNEK 7. Zmiany struktury wieku ludności Polski (%), 2020–2050, EUROPOP2019

Źródło: „Tablice trwania życia”, GUS
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czyni się do głębszego spadku urodzeń niż pro-
gnozowany. Nie ma bowiem wątpliwości, że liczba 
urodzeń będzie spadać – o tym decydują znaczny 
spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym 15–49 lat  
(o 30% w okresie 2020–2050), a także zmiany 
liczby kobiet w poszczególnych grupach wieku. 

Najważniejsze są zmiany liczby kobiet w wieku 
20–39, których natężenie urodzeń jest decydują-
ce dla poziomu dzietności, a przede wszystkim 
kobiet w wieku 25–39 lat (rys. 9). Najsilniejszy 
spadek liczby kobiet w tych newralgicznych 
5-letnich grupach wieku przewidywany jest do 

RYSUNEK 8. Współczynniki zależności między grupami wieku, 2020–2050, EUROPOP2019
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Źródło: „Tablice trwania życia”, GUS

RYSUNEK 9. Zmiany liczby kobiet w wybranych grupach wieku rozrodczego (w tys.), 2020-
2050, EUROPOP2019

Źródło: „Tablice trwania życia”, GUS
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2030 r., co czyni obecną dekadę szczególnie waż-
ną dla możliwości spowolnienia spadku liczby 
urodzeń. Jeśli rzeczywista dzietność będzie niż-
sza od przyjętej w założeniach, to i tak silne 
przekształcenia struktur wieku będą jeszcze 
pogłębione, a proces starzenia ludności ulegnie 
dalszej intensyfikacji.

5. UWAGI O NIEKTÓRYCH WYZWANIACH  
GENEROWANYCH ZMIANĄ DEMOGRAFICZNĄ 
W POLSCE  

Dyskusję o głównych wyzwaniach (dla perspek-
tyw rozwojowych Polski generowanych przez 
zmiany demograficzne) rozpocznę od uwag  
o uwarunkowaniach trwałego wzrostu dzietności 
w Polsce, kluczowego dla prognozowanych zmian 
ludnościowych. 

Współczesne warunki podejmowania decyzji  
o dziecku są kształtowane zarówno przez aspi-
racje życiowe młodych osób, oczekiwania wobec 
partnera oraz ich percepcję rodzicielstwa, w tym 
kosztów i korzyści związanych z wychowywa-
niem dzieci. Są one zależne nie tylko od dokonują-
cych się przemian społecznych, w tym przemian 
kulturowych (zmiany systemu wartości i stylu 
życia, społecznych ról płci, miejsca rodziny i sieci 
rodzinnych w strukturze społecznej, rosnącego 
znaczenia wykształcenia i kompetencji), ale tak-
że od uregulowań instytucjonalnych (polityka 
rodzinna, system zabezpieczenia społecznego, 
polityka rynku pracy) i funkcjonowania struktur 
ekonomicznych (struktury rynku pracy, dochody, 
rozwój usług, w tym usług społecznych – edukacja, 
opieka, zdrowie) (Kotowska, 2014a, 2019; Dobry 
klimat dla rodziny, 2013). 

Stopniowe reformy polityki rodzinnej w Polsce, 
które nastąpiły po 2008 r., a zwłaszcza zmiany 
dotyczące systemu urlopów, jak i wyraźna popra-
wa dostępności miejsc w przedszkolach świadczą  
o tym, że dostrzeżono znaczenie rozwiązań wspie-
rających łączenie pracy zawodowej z obowiąz-
kami opiekuńczymi, wspierając model rodziny  
z obojgiem pracujących rodziców i zachęcając oj-
ców do angażowania się w obowiązki opiekuńcze. 

Wzmocniono także finansowe wsparcie rodziny. 
Wprowadzony od kwietnia 2016 r. program „Ro-
dzina 500+” radykalnie zmienił strukturę świad-
czeń rodzinnych poprzez wzmocnienie znaczenia 
transferów finansowych. Czy te zmiany wspierają 
aspiracje rodzicielskie Polaków, którzy – jak wska-
zują badania (np. Mynarska, Styrc 2014; Mynarska, 
Brzozowska, 2018) – chcą i zamierzają mieć dzieci?
Mimo braku oczekiwanej poprawy dzietności 
w skali kraju, systematyczny wzrost dzietności 
obserwowany od 2014 r. w miastach liczących 
100 tys. i więcej mieszkańców zdaje się wska-
zywać, iż wprowadzane rozwiązania polityki 
rodzinnej mają znaczenie dla określonej grupy 
rodzin, przede wszystkim dla par, w których oboje 
rodziców chce łączyć pracę zawodową z życiem 
rodzinnym. W 2013 r. współczynnik dzietności 
w dużych miastach wynosił zaledwie 1,15 wo-
bec wartości 1,26 dla kraju, zaś w 2019 r. osią-
gnął wartość 1,45 wobec 1,42 dla Polski. Ponadto  
w 2019 r. w ośmiu dużych miastach (Gdańsk, Kra-
ków, Koszalin, Poznań, Opole, Ruda Śląska, War-
szawa, Wrocław) ten współczynnik przekroczył 
wartość 1,5 – dzietność kobiet w tych miastach nie 
może być uznana za niską. W tych miastach jest 
lepszy dostęp do żłobków i przedszkoli, a praca 
obojga rodziców wraz z wyższymi wynagrodze-
niami gwarantuje odpowiedni status materialny 
rodziny. Jest to zresztą zgodne z wynikami badań 
uzyskanymi dla innych krajów (Greulich i inni, 
2017). Dodatkowo w dużych miastach jest lepszy 
dostęp do usług zdrowotnych, których znaczenie 
dla zdrowia reprodukcyjnego wzrasta nie tylko 
ze względu na coraz późniejsze rodzenie dzieci. 
Znaczenie czynników zdrowotnych, w tym trud-
ności z poczęciem nie tylko pierwszego dziecka, 
zostało potwierdzone poprzez wyniki badania 
barier dzietności w ramach Diagnozy Społecznej 
2013 (Kotowska (red.), 2014), zaś analizy Mynar-
skiej i Wróblewskiej (2017) na podstawie badania 
Generations and Gender Survey dla Polski uwi-
doczniają znaczenie samooceny stanu zdrowia 
dla zamierzeń prokreacyjnych, silnie powiązane  
z obiektywnymi jego ograniczeniami. Należy moc-
no podkreślić, iż bez działań na rzecz poprawy 
zdrowia reprodukcyjnego, czyli odpowiedniej 
edukacji i rozwoju publicznej infrastruktury zdro-
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wotnej, w tym dostępu do diagnostyki i leczenia 
niepłodności, nie można oczekiwać wzrostu dziet-
ności w Polsce (Kotowska 2014b, 2019).

Poprawa dzietności w Polsce zależy przede 
wszystkim od decyzji o dziecku podejmowanej 
przez kobiety z wykształceniem wyższym, a także 
wykształceniem średnim, przy czym ważne są 
nie tylko decyzje o drugim dziecku, jak w in-
nych krajach (np. Greulich i inni, 2013, 2017), 
ale także decyzje o pierwszym dziecku. Dla tej 
grupy kobiet szczególnie ważne są rozwiąza-
nia umożliwiające łączenie pracy zawodowej  
z obowiązkami rodzinnymi, w tym zwłaszcza te, 
które stymulują większe zaangażowanie ojców 
w zobowiązania rodzinne. Generalnie znaczenie 
pracy kobiet dla planów rodzicielskich i decyzji 
o dzieciach w Polsce potwierdzają wyniki licz-
nych badań empirycznych, wskazując wręcz, że 
zatrudnienie jest warunkiem, a nie barierą dla 
posiadania dzieci, przy czym strategia „najpierw 
praca, potem dziecko” ma szczególne znaczenie 
dla drugich urodzeń (np. Matysiak, 2009, 2014; 
Kurowska, Słotwińska-Rosłanowska 2013; My-
narska, Styrc 2014). 

Te rozpoznane stosunkowo dobrze uwarunko-
wania zmian dzietności dotyczą okresu przed 
pandemią COVID-19. Wielorakie skutki tego szoku 
zmieniają warunki podejmowania decyzji pro-
kreacyjnych. Należy się spodziewać, że zarówno 
wzrost niepewności, jak i obaw związanych ze 
zdrowiem, rynkiem pracy,  odczuwanych zwłasz-
cza przez osoby młode, wpłyną na odkładanie lub 
rezygnację z powiększenia rodziny. Przyjęty dla 
Polski stopniowy wzrost współczynnika dzietno-
ści staje się zatem mało realny.

Rozwój rozwiązań umożliwiających łączenie pra-
cy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi – w tym 
zwłaszcza usług edukacyjno-opiekuńczych dla 

10 Największy spadek podaży pracy jest przewidywany w Bułgarii, Rumunii i Polsce, które odczują także najsilniejsze   
 ograniczenie tempa wzrostu PKB (The 2018 Ageing Report, 2018).
11 W Polsce spośród blisko 1,6 mln kobiet biernych zawodowo w wieku 25–54 lata opieka i inne powody rodzinne były 
 wskazywane jako przyczyna bierności przez co najmniej 80% kobiet w wieku 25–44 lata i blisko połowę kobiet w wieku 
 45–54 lata (BAEL 2018, Saczuk, 2020). Wśród 1,5 mln biernych zawodowo kobiet w wieku 55–64 lata opieka i inne 
 powody rodzinne były wskazywane niemal równie często jak stan zdrowia łącznie przez około 35% kobiet. Spośród 
 0,9 mln biernych zawodowo mężczyzn w tym wieku prawie 40% zadeklarowało stan zdrowia jako przyczynę bierności.

dzieci i usług opiekuńczych dla osób dorosłych 
(w tym osób starszych), a także odpowiednich 
urlopów związanych z opieką nad osobami zależ-
nymi – jest niezmiernie istotny dla zwiększania 
zatrudnienia kobiet. Jest to także niezbędne, by 
przeciwdziałać niekorzystnym skutkom inten-
sywnych przeobrażeń struktur wieku ludności 
w Polsce. Analizy wskazują bowiem, iż mimo 
zakładanego wzrostu aktywności zawodowej, 
konsekwencją zmniejszania się liczby ludności  
w wieku produkcyjnym w krajach Unii Europej-
skiej będzie spadek podaży pracy, co ograniczy 
przyszły wzrost ekonomiczny (np. The 2018 Age-
ing Report, 2017; Strzelecki, 2018; Lewandowski, 
Rutkowski (red.), 2017; Stonawski, 2014). Ponadto 
przy zmniejszających się potencjalnych zasobach 
pracy ich starzenie się, czyli wzrost udziału osób 
wieku 50/55–64 lata, dodatkowo ogranicza moż-
liwości wzrostu gospodarczego. Zarówno skala 
redukcji podaży pracy, jak i spadek tempa wzro-
stu PKB będą szczególnie odczuwalne w Polsce, 
podobnie zresztą, jak w innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej10, ze względu na silniejszy 
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. 

W tych analizach przyjmuje się założenia o wzro-
ście aktywności zawodowej określonych grup 
ludności, głównie kobiet w wieku 25–54 lata,  
a następnie aktywności osób w wieku 55–64 lata 
oraz w znacznie mniejszym stopniu osób naj-
młodszych (20–24 lata). Założenia te, zwłaszcza 
dla kobiet i osób w wieku 55–64 lata, mogą być 
trudne do spełnienia. Barierą wzrostu zatrudnie-
nia kobiet w Polsce jest, podobnie jak w innych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, między 
innymi głęboki niedobór usług opiekuńczo-edu-
kacyjnych dla dzieci oraz usług opiekuńczych 
nad osobami dorosłymi, w tym zwłaszcza nad 
osobami starszymi (Abramowska, Kotowska, 
2018; Abramowska i inni, 2019; Saczuk, 2020)11. 
W krajach Europy Środkowo-Wschodniej stopień 
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familizacji opieki jest wysoki, w szczególności  
w odniesieniu do opieki nad starszymi, a nakłady 
publiczne na usługi opiekuńcze, w tym na opiekę 
długoterminową, należą do najniższych w Euro-
pie. Ze względu na przewidywane przyśpieszenie 
procesu starzenia ludności w tych krajach, w tym 
szybki wzrost liczby osób w wieku 80 lat i wię-
cej, istniejąca obecnie luka opiekuńcza dla osób 
starszych może się jeszcze pogłębić (Abramow-
ska i inni, 2019). Reasumując, niedostatek usług 
edukacyjno-opiekuńczych dla dzieci oraz usług 
opiekuńczych dla dorosłych w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej może więc być uznany za 
barierę wzrostu gospodarczego, bowiem utrud-
nia efektywniejsze wykorzystanie malejących 
potencjalnych zasobów pracy niezbędnych dla 
wspomagania tego wzrostu. Uwzględniając też 
znaczenie tych usług dla jakości życia (zarów-
no osób wymagających wsparcia, jak i osób je 
świadczących), ich rozwój należy uznać za ko-
nieczne dostosowanie do zmian demograficznych 
w Polsce. 

Wzrost aktywności zawodowej osób w wieku 
55–64 lata jest zależny nie tylko od charaktery-
styk indywidualnych (stan zdrowia, kompeten-
cje, status zawodowy), ale przede wszystkim od 
ustawowego wieku emerytalnego i rozwiązań 
systemu emerytalnego, czy struktur rynku pra-
cy, w tym struktur zawodowych i dostosowań 
organizacji i warunków pracy do możliwości 
starszych pracowników, a także dostępu do usług 
zdrowotnych (Lewandowski 2017; Chybalski 2018, 
2021; Chybalski, Gumola 2020; Chybalski 2021; 
Chłoń-Domińczak 2021). Zarówno poprawa wy-
korzystania tego segmentu zasobów pracy, jak  
i coraz dłuższe pozostawanie na rynku pracy, czyli 
wzrost efektywnego wieku emerytalnego należą 
do kluczowych kwestii związanych z reformami 
systemów emerytalnych w krajach europejskich 
(np. The Ageing Report, 2018; Strzelecki 2018),  
a zwłaszcza specyfiki tych zmian w krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej (Chłoń-Domińczak 

12 Ta grupa ekspercka, powołana w 2006 r. w Komisji Europejskiej, regularnie przygotowuje opracowania zawierające   
 projekcje ludności oraz projekcje zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, wydatków publicznych na emerytury
 i renty, ochronę zdrowia, opiekę długoterminową (Ageing Report 2009, Ageing Report 2012, Ageing Report 2015,
 Ageing Report 2018).

i inni, 2020). Reformy systemów emerytalnych, 
pozwalające na utrzymanie ich stabilności  
i adekwatności w warunkach pogłębiania się 
niekorzystnych relacji między płacącymi składki 
i korzystającymi ze świadczeń emerytalnych, to 
kluczowe dostosowanie instytucjonalne do zmia-
ny demograficznej. W Polsce, doświadczającej 
silnych przekształceń struktur wieku i wynika-
jących z nich zagrożeń dla przyszłego wzrostu 
ekonomicznego, obniżenie wieku emerytalnego 
w 2016 r. zdecydowanie pogorszyło możliwości 
przeciwdziałania temu. Wzrost zarówno dalszego 
trwania życia osoby w wieku 60 lat, jak i dalszego 
trwania życia w zdrowiu w Polsce, wzmacnia 
argumentację na rzecz konieczności podniesienia 
wieku emerytalnego i zrównania wieku kobiet 
i mężczyzn (Strzelecki, 2018; Chłoń-Domińczak, 
2021; Chybalski, 2021). Nie zmieniają tego wnio-
sku przewidywane skutki pandemii COVID-19 
dla stanu zdrowia ludności i zahamowania wy-
dłużania życia ludzkiego. Raczej – jak wskazują 
eksperci – obnażają rosnącą  lukę w zaspokajaniu 
narastających potrzeb zdrowotnych populacji 
(Wojtyniak, Goryński (red.), 2020).

Kolejnym wyzwaniem jest zatem rosnące 
obciążenie finansów publicznych koszta-
mi opieki zdrowotnej. Zwykle dyskutuje się 
o nim w kontekście starzenia się populacji,  
a zwłaszcza procesu podwójnego starzenia 
ludności (np. kolejne raporty Working Gro-
up on Ageing Populations and Sustainability)12. 
Jednak zmiany stanu zdrowia zarówno osób 
w wieku produkcyjnym, jak i dzieci i młodzieży 
są ważne zarówno dla jakości życia ludności, ale 
także – obok wykształcenia i kompetencji – wpły-
wają na jakość kapitału ludzkiego. Kluczowe zna-
czenie zmian jakościowych kapitału ludzkiego dla 
zmniejszania negatywnych konsekwencji zmian 
struktur wieku w odniesieniu do perspektyw 
wzrostu ekonomicznego Polski udokumentował  
Stonawski (2014). 
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Modele skutecznej polityki demograficznej...

Kryzys demograficzny w Europie narasta. Jesz-
cze w latach 80. XX wieku Europa zajmowała 
drugie miejsce po Azji w rankingu kontynen-
tów ułożonym pod względem liczby ludności,  
a udział Europy w ogólnej liczbie ludności świa-
ta wynosił 11,7% (729 mln wobec 6,2 mld lud-
ności świata). Od tego czasu Europę wyprze-
dziły Afryka oraz Ameryka Łacińska i Karaiby.  
W 2012 roku prognozowano spadek tego udziału 
do 7,5% w roku 20501, a wg obecnych prognoz 
Komisji Europejskiej do 2070 r. Europejczycy 
stanowić będą 4% ludności świata2. Z proble-
mem depopulacji mierzy się także Polska. Pro-
gnoza GUS z roku 2014 r. wskazuje, że do 2050 
r. liczba ludności Polski ma spaść o 4,5 mln. Do 
pogłębienia problemów demograficznych Polski 
przyczyniły się także, będące pokłosiem kryzysu 
na rynku pracy, masowe migracje Polaków do 
państw UE po 2004 r. W 2000 roku milion Pola-
ków przebywało za granicą przez co najmniej  
3 miesiące, natomiast w 2019 r. było to już ponad 
2,4 mln osób (najwięcej – w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Holandii i Irlandii3). Konieczne jest za-
tem podjęcie dyskusji na temat właściwych celów 
i narzędzi polityki demograficznej, odpowiada-
jących na ten kryzys.

1. CO OZNACZA „SKUTECZNA POLITYKA 
DEMOGRAFICZNA”? 

Należy przede wszystkim zadać sobie pytanie, co 
w przypadku Polski oznacza pojęcie „skuteczna 
polityka demograficzna?”. W debacie na temat tej 
polityki pojawia się problem równowagi między 
liczbą mieszkańców a jakością ich życia. Jeśli rzą-
dzący zdecydują, że priorytetem jest jakość życia, 
a wzrost liczby ludności nie będzie tej jakości 
sprzyjać, w polityce demograficznej przyjmuje 
się inne cele niż ten wzrost. Jeżeli zaś analizy 

1  Żołędowski C., Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dysku  
 sje”, nr 17/2012, str. 30. 
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change 
 -europe_pl, dostęp: 10.12.2020 r.
3 Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2019, GUS, Warszawa 2020.
4 https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/, dostęp: 20.12.2020 r.

wskazują wręcz na pogarszanie się jakości życia 
wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, państwa 
podejmują próby zmniejszenia tej liczby lub spo-
wolnienia jej wzrostu (vide opisywana w dalszej 
części tekstu polityka antynatalistyczna Singa-
puru). W XX wieku przeludnienie wskazywane 
było jako jedno z największych zagrożeń. Np.  
w 1968 r. Paul Ehrlich w „The Population Bomb” 
przekonywał, że będzie ono gwałtownie rosło  
i spowoduje poważny kryzys głodu w latach 70.  
i później. Jednak jego prognozy nie sprawdziły się 
– po 1950 r. szczytowa jak dotąd wartość wskaźni-
ka wzrostu globalnej populacji została osiągnięta 
w 1969 r. (2,09%), a następnie do dziś sukcesywnie 
spadała, by w 2020 r. osiągnąć 1,05%4.

W przypadku Polski (i – szerzej – Europy) obecne 
dane wyraźnie wskazują, że polityka demogra-
ficzna powinna zapobiegać prognozowanemu 
spadkowi liczby ludności. Skutki depopulacji są 
katastrofalne: zmniejsza się liczba osób w wieku 
produkcyjnym, co powoduje niedobory na rynku 
pracy (jeszcze kilka lat temu najważniejszym pro-
blemem było bezrobocie, dziś rynek pracodaw-
cy w niektórych branżach zmienia się w rynek 
pracownika) czy zmniejszenie produktywności  
i spowolnienie wzrostu gospodarczego. Starzenie 
się społeczeństwa oznacza konieczność wyższych 
wydatków publicznych na politykę senioralną 
(pomoc społeczna, opieka medyczna etc.) i na 
ubezpieczenia społeczne (renty i emerytury) 
przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływów do 
budżetu ze względu na spadek liczby osób pra-
cujących. To może oznaczać konieczność zwięk-
szenia obciążeń podatkowych, co z kolei może 
wpłynąć hamująco na gospodarkę. Dlatego kry-
zys demograficzny jest swoistym „negatywnym 
perpetuum mobile” – problemy wzmacniają 
się nawzajem. Dodatkowym czynnikiem, który 
z pewnością wpłynie niekorzystnie na proce-
sy demograficzne w Polsce, jest pandemia CO-
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VID-19. Zmniejszenie stabilności życio-
wej prawdopodobnie będzie negatywnie 
oddziaływało na decyzje rodzicielskie Polaków,  
a ograniczenia związane z pandemią już obni-
żyły liczbę imigrantów obecnych w Polsce (spo-
wodowały zarówno wyjazdy, jak i mniejszą liczbę 
nowych przyjazdów)5. Dlatego obecnie niezbędne 
jest podjęcie kolejnych działań mających na celu 
spowolnienie, a jeśli to możliwe – odwrócenie 
niekorzystnego trendu spadku liczby ludności. 
Aby tego dokonać, należy podjąć trafne i skutecz-
ne działania w obszarze polityki demograficznej, 
wykorzystujące narzędzia najbardziej adekwatne 
do zdiagnozowanej sytuacji. Niniejszy artykuł 
przedstawia analizę działań w obszarze polityki 
demograficznej różnych państw i wskazuje przy-
kłady polityki skutecznej i nieskutecznej. Na bazie 
skutecznych rozwiązań wskazano rekomendacje 
dla polskiej polityki demograficznej.

2. NARZĘDZIA POLITYKI DEMOGRAFICZNEJ 

Oddziaływanie na liczbę i strukturę ludności 
przez państwo odbywa się za pomocą szeregu 
instrumentów należących do różnych polityk 
publicznych (polityki społecznej, w tym rodzin-
nej i migracyjnej, polityki rynku pracy, polityki 
gospodarczej, zdrowotnej, edukacyjnej, kultu-
ralnej etc.). Stosunkowo rzadko wydziela się  
w strukturze państwa resort zajmujący się wy-
łącznie polityką demograficzną, choć w niektó-
rych państwach kwestie demograficzne i popu-
lacyjne wskazywane są w nazwie ministerstwa 
(np. w Chorwacji istnieje Ministerstwo Demografii, 
Rodziny, Młodzieży i Polityki Społecznej, a na 
Madagaskarze – Ministerstwo Populacji, Opieki 
Społecznej i Wsparcia Kobiet6). 

5 Strzelecki P., Kluczowa dekada dla demografii Polski a pandemia COVID-19, https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/  
 kluczowa-dekada-dla-demografii-polski-pandemia-covid-19, dostęp: 20.12.2020 r.
6 http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-oeuvre/acteurs-nationaux/ministeres-sectoriels/mi  
 nistere-de-la-population-de-la-proteciton-sociale-et-de-la-promotion-de-la, dostęp: 20.12.2020 r.
7 Duszczyk M., Lesińska M., Upolitycznienie procesów demograficznych – próba podejścia teoretycznego, „Problemy  
 Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 2016 nr 34, str. 13–25.
8 Tamże, str. 21.
9 Tamże, str. 22.

Jeżeli celem głównym polityki demograficznej jest 
wzrost liczby mieszkańców lub zahamowanie 
ich spadku, to do podstawowych grup narzędzi 
należeć będą:

• Narzędzia pronatalistyczne (mające na celu 
zwiększenie liczby urodzeń);

• Narzędzia proimigracyjne (mające na celu 
zwiększenie napływu imigrantów);

• Narzędzia repatriacyjne i zachęcające emi-
grantów do powrotu;

• Narzędzia ograniczające emigrację.

Narzędzia polityki demograficznej w sposób wy-
czerpujący opisują M. Duszczyk i M. Lesińska7. 
Autorzy dzielą tę politykę na aktywną i pasywną 
(wskazując, że „bierność – powstrzymywanie się 
od działań przez decydentów politycznych – też 
jest określoną polityką, o ile ta bierność jest dzia-
łaniem celowym”8) i wskazują polityki mające 
bezpośredni i niebezpośredni wpływ na procesy 
demograficzne. Do polityk mających bezpośredni 
wpływ należą9:

• Polityka rodzinna – w tym narzędzia ta-
kie jak urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, 
świadczenia z tytułu urodzenia i opieki nad 
dzieckiem, ulgi podatkowe, usługi społeczne, 
w tym dostępność do instytucjonalnej opieki 
nad dzieckiem;

• Polityka rynku pracy – w tym narzędzia ak-
tywizacyjne, pobudzające wzrost gospodarczy 
i podnoszące poziom zatrudnienia;

• Polityka migracyjna – w tym narzędzia 
wspierające napływ cudzoziemców i migra-
cje powrotne.

Natomiast wśród polityk łagodzących zmiany 
demograficzne autorzy wymieniają:

• Politykę równościową – w tym narzędzia 
wspierające równouprawnienie takie jak dzie-
lone urlopy rodzicielskie;
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• Politykę edukacyjną – w tym kampanie in-
formacyjne, edukacja publiczna, seksualna  
i w zakresie planowania rodziny, uczenie się 
przez całe życie;

• Politykę mieszkaniową – w tym narzędzia 
związane z zapewnieniem przestrzeni miesz-
kalnych (np. budownictwo komunalne);

• Politykę zdrowotną – w tym narzędzia poli-
tyki senioralnej, ubezpieczenia zdrowotne itp.

Inne narzędzia polityki demograficznej z róż-
nych obszarów wskazują autorzy raportu „Plan 
Odbudowy Gospodarki po kryzysie COVID-19 
– Filar VII. Demografia”. Dokonano przyporząd-
kowania tych narzędzi do różnych polityk (vide 
tabela 1).

• zmniejszenie obciążenia płacy podatkami i parapodatkamiPolityka fiskalna

Polityka Narzędzia polityki

TABELA 1. Przyporządkowanie postulowanych w raporcie „Plan odbudowy gospodarki po 
kryzysie COVID-19” narzędzi odwracających niekorzystne tendencje demograficzne do 
odpowiednich polityk publicznych

• stworzenie ładu instytucjonalnego zapewniającego wolność gospodarczą  
i łatwość prowadzenia biznesu

Polityka  
gospodarcza

• wzmocnienie pozycji samorządu lokalnego jako instytucji nadzorującej  
i budującej infrastrukturę społeczną w regionach

Polityka  
infrastrukturalna

• stworzenie efektywnego systemu samorządowo-prywatnego budownic-
twa czynszowego

• wzmocnienie pozycji egzekucyjnej właścicieli nieruchomości w sytuacjach, 
w których wynajmujący nie dbają o powierzoną im nieruchomość

Polityka  
mieszkaniowa

• uelastycznienie prawa pracy tak, by więcej osób korzystało z pracy w nie-
pełnym wymiarze oraz z innych elastycznych form zatrudnienia

• popularyzacja pracy zdalnej
Polityka rynku pracy

• przegląd świadczeń rodzicielskich i socjalnych tak, by równocześnie chro-
niły rodziny w sytuacjach nadzwyczajnych, ale także były gwarancją dla 
pracodawców, że pracownicy mają inne możliwości niż wykorzystywanie 
stosunku pracy do uzyskiwania świadczeń finansowych

Polityka rodzinna

• maksymalne uproszczenie procedur związanych z legalnym zatrudnia-
niem cudzoziemców

• stworzenie warunków dla zamieszkania w Polsce rodzin imigrantów
• stworzenie szybkiej ścieżki uznania kwalifikacji zawodowych imigrantów
• wprowadzenie działań promocyjnych, w tym m.in. promocji nauki języka 

polskiego, kursów języka polskiego
• stworzenie przejrzystej procedury uzyskiwania kart stałego pobytu dla sta-

łego osiedlania się w naszym kraju

Polityka migracyjna

• zwiększenie liczby dostępnych finansowo żłobków, przedszkoli, świetlic 
szkolnych i pozaszkolnych

• zapewnienie sposobu organizacji zajęć szkolnych w momencie kryzysu 
epidemicznego tak, by uwzględniał on możliwości organizacyjne rodziców 
– powinien wspierać ich w łączeniu obowiązków służbowych i rodzinnych

Polityka edukacyjna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Plan Odbudowy Gospodarki po kryzysie COVID-19 – Filar VII.  
Demografia, WEI, Warszawa 2020.
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Wspólnie z powyższą klasyfikacją Duszczyka  
i Lesińskiej przyporządkowanie to stanowi kom-
pleksową mapę narzędzi polityki demograficznej. 
Warto zauważyć, że większość wskazanych na-
rzędzi ma charakter zarówno pronatalistyczny, 
jak i proimigracyjny, zachęcający emigrantów do 
powrotu i ograniczający emigrację – np. zmniej-
szenie obciążenia płacy ma w efekcie przyczynić 
się zarówno do stabilności finansowej Polaków 
(a w efekcie do zwiększenia urodzeń), jak i do 
przyciągnięcia do Polski (jako do państwa przy-
jaznego fiskalnie) imigrantów oraz powrotnych 
emigrantów, a także do ograniczenia migracji ze 
względu na wzrost realnych płac netto. 

Powyższe narzędzia, wskazane przez M. Duszczy-
ka i M. Lesińską oraz autorów raportu WEI, są 
tylko przykładami wybranymi z całej palety na-
rzędzi różnych polityk, oddziałujących na procesy 
i zjawiska demograficzne. Każde państwo (lub 
inna instytucja, zamierzająca na te zjawiska od-
działywać, np. samorząd) posiada własny zestaw 
celów i odpowiednich narzędzi demograficznych, 
składających się na model polityki demograficz-
nej. Kolejny podrozdział będzie przedstawiać 
przegląd wybranych skutecznych i nieskutecz-
nych modeli polityki demograficznej na świecie.

3. PRZEGLĄD SKUTECZNYCH I NIESKUTECZ-
NYCH MODELI POLITYKI DEMOGRAFICZNEJ 
NA ŚWIECIE 

3.1. Kryteria wyboru przypadków

W niniejszym opracowaniu przedstawiono za-
równo przykłady skutecznej, jak i nieskutecznej 
polityki demograficznej, w celu wskazania czyn-
ników sukcesu i porażki takich polityk. Wybór 
modeli polityki demograficznych, wartych opi-
sania i analizy, dokonany został na bazie dwu-
etapowej selekcji.

10 Por. np. Strzelecki Z., Demograficzne wyzwania: świat, Europa, Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Referat  
 na IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Strzelecki%20Z/Strzelecki%20Z.%20-%20  
 DEMOGRAFICZNE%20WYZWANIA%20%C5%9AWIAT,%20euroOPA,%20POLSKA.pdf, dostęp: 20.12.2020 r. 
11 Caldwell J.C., Caldwell P., High fertility in sub-Saharan Africa, “Scientific American”, 262(5)/1990, str. 118–125.
12 Jones G.W., A demographic perspective on the Muslim world, “Journal of Population Research”, 23(2)/2006, str. 243–265.

W pierwszym etapie wyselekcjonowano pań-
stwa, które poddano następnie analizie na pod-
stawie analizy jakościowej dwóch podstawowych 
kryteriów: 

• podobieństwo kulturowe (przynależność do 
cywilizacji zachodniej10);

• podobieństwo gospodarcze do Polski (uczest-
nictwo w światowym handlu, organizacjach 
międzynarodowych, poziom rozwoju gospo-
darczego podobny, lepszy lub nieznacznie 
gorszy niż Polski).

Na bazie pierwszego kryterium do analizy wybra-
no państwa Unii Europejskiej, Wielką Brytanię, 
Rosję, Kanadę, USA i Australię. Wykluczono na-
tomiast Afrykę i państwa muzułmańskie, gdzie 
przyczyną ogromnego boomu demograficznego 
w XX wieku i później były przede wszystkim 
specyficzne czynniki kulturowe (jak wskazują 
np. J.C. Caldwell i P. Caldwell11 oraz G.W. Jones12), 
oraz Chiny jako państwo o odrębnej specyfice. Do 
wyselekcjonowanych państw dodano natomiast 
na bazie drugiego kryterium wybrane państwa  
z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, cha-
rakteryzujące się korzystną sytuacją gospodarczą 
i uczestniczące w światowym handlu (Japonia, 
Wietnam, Singapur). 

W związku z tym, że celem niniejszej analizy jest 
sformułowanie rekomendacji dla polityki demo-
graficznej Polski w celu spowolnienia lub odwró-
cenia trendu spadku liczby ludności, ostateczna 
selekcja państw, których polityka demograficzna 
omawiana jest w niniejszym artykule, dokonana 
została na bazie analizy zmian współczynnika 
dzietności i wskaźnika liczby mieszkańców (vide 
podrozdział 3.2), jak również na podstawie anali-
zy literatury dotyczącej polityk demograficznych 
i ich efektów. 

Aby ocenić skuteczność polityki w danym kra-
ju, nie wystarczy prosta analiza współczynnika 
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dzietności lub liczby mieszkańców, gdyż na te 
wskaźniki wpływa szereg przyczyn. Jak wska-
zuje bowiem John May: „Eksperci są podzieleni, 
jeśli chodzi o opinie o możliwości oddziaływania 
polityk publicznych na wzrost dzietności. Choć eu-
ropejskie polityki publiczne w zakresie dzietności 
okazjonalnie osiągały skromne, choć krótkotrwa-
łe rezultaty, generalnie nie dokonały znaczącej 
zmiany w poziomie dzietności. Narzędzia polityki 
dzietności bywają wdrażane, a następnie rezygnuje 
się z nich ze względu na zbyt wysokie koszty”13. 
Intencją selekcji było zatem dobranie do analizy 
polityk publicznych przede wszystkim z państw, 
w których jednocześnie:

• dało się zaobserwować pozytywne (lub ne-
gatywne w przypadku przykładów niesku-
tecznych polityk) zmiany demograficzne  
(w zakresie współczynnika dzietności lub 
liczby ludności);

• efekty polityki demograficznej zostały uznane 
za pozytywne (lub negatywne) w literaturze 
specjalistycznej.

13 May J.F., Population Policies in Europe, Population Reference Bureau 2015, https://www.researchgate.net/ 
 publication/299345535_Population_Policies_in_Europe, dostęp: 12.12.2020 r., str. 140–141.

Kryterium brzegowym wyboru opisywanych 
polityk był też okres ich wprowadzania – wzięto 
pod uwagę polityki wprowadzone po „boomie 
demograficznym” lat 60., czyli od roku 1970 do 
2019 (rok 2019 ustalono jako datę graniczną ze 
względu na fakt, że po pierwsze, najnowsze do-
stępne dane dotyczące dzietności są z roku 2019, 
a po drugie – potrzebny jest co najmniej rok od-
działywania, by zmierzyć efekty danej polityki).

3.2. Analiza zmian dzietności i liczby ludności

Dynamikę zmian współczynnika dzietności i licz-
by ludności wybranych państw przeanalizowano 
dla okresu 1970–2019 (współczynnik dzietności) 
oraz 1970–2020 (liczba ludności). 

Wskaźniki przedstawiono w czterech kolej-
nych tabelach.
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Państwo

Australia

1970 2000 2010

TABELA 2. Liczba ludności w wybranych państwach w latach 1970, 2000, 2010, 2015 i 2020

20202015

12 793 034 18 991 431 22 154 679 23 932 502 25 499 884
Austria 7 455 142 8 002 186 8 351 643 8 584 926 8 901 064
Belgia 9 660 154 10 239 085 10 839 905 11 237 274 11 549 888
Bułgaria 8 464 264 8 190 876 7 421 766 7 202 198 6 951 482
Chorwacja 4 403 352 4 497 735 4 302 847 4 225 316 4 058 165
Cypr 612 000 690 497 819 140 847 008 888 005
Czechy 9 906 474 10 278 098 10 462 088 10 538 275 10 693 939
Dania 4 906 916 5 330 020 5 534 738 5 659 715 5 822 763
Estonia 1 351 640 1 401 250 1 333 290 1 314 870 1 328 976
Finlandia 4 614 277 5 171 302 5 351 427 5 471 753 5 525 292
Francja 50 763 920 60 545 022 64 658 856 66 458 153 67 098 824
Grecja 8 780 514 10 775 627 11 119 289 10 858 018 10 709 739
Hiszpania 33 587 610 40 470 182 46 486 619 46 449 565 47 329 981
Holandia 12 957 621 15 863 950 16 574 989 16 900 726 17 407 585
Irlandia 2 943 300 3 777 565 4 549 428 4 677 627 4 963 839
Japonia 104 929 251 127 524 174 128 542 353 127 985 133 126 476 461
Kanada 21 374 326 30 588 383 34 147 564 36 026 676 37 742 154
Litwa 3 118 941 3 512 074 3 141 976 2 921 262 2 794 090
Luksemburg 338 507 433 600 502 066 562 958 626 108
Łotwa 2 351 903 2 381 715 2 120 504 1 986 096 1 907 675
Malta 302 500 388 759 414 027 439 691 514 564
NIemcy  
(do 1989 NRD i RFN)

78 269 095 82 163 475 81 802 257 81 197 537 81 197 537

Polska 32 670 600 38 263 303 38 022 869 38 005 614 37 958 138
Portugalia 8 697 610 10 249 022 10 573 479 10 374 822 10 295 909
Rosja 130 079 000 146 404 903 143 479 274 144 985 057 145 934 462
Rumunia 20 139 603 22 455 485 20 294 683 19 870 647 19 317 984
Singapur 2 027 283 4 028 871 5 131 172 5 592 152 5 840 342
Słowacja 4 536 555 5 398 657 5 390 410 5 421 349 5 457 873
Słowenia 1 717 955 1 987 755 2 046 976 2 062 874 2 095 861
Szwecja 8 004 371 8 861 426 9 340 682 9 747 355 10 327 589
USA 209 513 341 268 335 003 309 011 475 320 878 310 331 002 651
Węgry 10 322 099 10 221 644 10 014 324 9 855 571 9 769 526
Wielka Brytania 55 546 400 58 785 246 62 510 197 64 853 393 67 025 542
Wietnam 43 404 793 79 910 412 87 967 751 92 677 066 97 338 579
Włochy 53 685 300 56 923 524 59 190 143 60 795 612 60 244 639

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Worldometeres
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Państwo

Australia

Zmiana
1970-2020

TABELA 3. Wybrane wzkaźniki dynamiki zmian (w %)

48,5%

Zmiana
2000-2010

Zmiana
2010-2015

Zmiana
2015-2018

Zmiana
1970-2020

Zmiana
2000-2020

16,7% 7,4% 6,5% 99,3% 34,3%
Austria 7,3% 4,4% 2,7% 3,7% 19,4% 11,2%
Belgia 6% 6% 4% 2,8% 19,6% 12,8%
Bułgaria -3,2% -9,4% -3,0% -3,5% -17,9% -15,1%

Estonia 3,7% -4,8% -1,4% 1,1% -1,7% 5,2%
Finlandia 12,1% 3,5% 2,2% 1,0% 19,7% 6,8%
Francja 19,3% 6,8% 2,7% 1,0% 32% 10,8%
Grecja 22,7% 3,2% -2,4% -1,4% 22% -0,6%

Chorwacja 2,1% -4,3% -1,8% -4,0% -7,8% -9,8%
Cypr 12,8% 18,6% 3,3% 4,8% 45,1% 28,6%
Czechy 3,8% 1,8% 0,7% 1,5% 7,9% 4,0%
Dania 8,6% 3,8% 2,2% 2,9% 18,7% 9,2%

Hiszpania 20,5% 14,9% -0,1% 1,9% 40,9% 17,0%
Holandia 22,4% 4,5% 1,9% 3,0% 34,3% 9,7%
Irlandia 28,3% 20,4% 2,7% 6,1% 68,6% 31,4%
Japonia 21,5% 0,8% -0,4% -1,2% 20,5% -0,8%
Kanada 43,1% 11,6% 5,2% 4,8% 76,6% 23,4%
Litwa 12,6% -10,5% -7,6% -4,4% -10,4% -20,4%
Luksemburg 28,1% 15,8% 10,8% 11,2% 85,0% 44,4%
Łotwa 1,3% -11,0% -6,8% -3,9% -18,9% -19,9%
Malta 28,5% 6,5% 5,8% 17,0% 70,1% 32,4%
Niemcy 
(do 1989 - NRD i RFN)

5,0% -0,4% -0,7% 2,4% 6,3% 1,2%

Polska 17,1% -0,6% 0,0% -0,1% 16,2% -0,8%
Portugalia 17,8% 3,2% -1,9% -0,8% 18,4% 0,5%
Rosja 12,6% -2,0% 1,0% 0,7% 12,2% -0,3%
Rumunia 11,5% -9,6% -2,1% -2,8% -4,1% -14,0%
Singapur 94,4% 27,4% 8,2% 4,4% 181,8% 45,0%
Słowacja 19,0% -0,2% 0,6% 0,7% 20,3% 1,1%
Słowenia 15,7% 3,0% 0,8% 1,6% 22,0% 5,4%
Szwecja 10,7% 5,4% 4,2% 6,0% 29,0% 16,5%
USA 28,1% 15,2% 3,7% 3,2% 58,0% 23,4%
Węgry -1,0% -2,0% -1,6% -0,9% -5,4% -4,4%
Wielka Brytania 5,8% 6,3% 3,6% 3,3% 20,7% 14,0%
Wietnam 84,1% 10,1% 5,1% 5,0% 124,3% 21,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Worldometeres

Włochy 6,0% 4,0% 2,6% -0,9% 12,2% 5,8%
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Państwo

Australia

1970 2000 2010

TABELA 4. Współczynnik dzietności w wybranych państwach w latach 1970, 2000, 2010,  
            2015 i 2019

20192010

2,88 1,75 1,92 1,81 1,82
Austria 2,29 1,36 1,44 1,49 1,46
Belgia 2,25 1,67 1,86 1,69 1,58
Bułgaria 2,17 1,26 1,57 1,52 1,58
Chorwacja 2,00 1,39 1,55 1,40 1,47
Cypr 2,61 1,64 1,44 1,32 1,33
Czechy 1,92 1,15 1,51 1,59 1,71
Dania 1,95 1,77 1,87 1,71 1,70
Estonia 2,17 1,36 1,72 1,58 1,66
Finlandia 1,83 1,73 1,87 1,64 1,34
Francja 2,55 1,89 2,03 1,96 1,86
Grecja 2,40 1,25 1,48 1,33 1,33
Hiszpania 2,84 1,22 1,37 1,33 1,23
Holandia 2,57 1,72 1,79 1,66 1,57
Irlandia 3,85 1,89 2,05 1,85 1,71
Japonia 2,13 1,35 1,39 1,45 1,37
Kanada 2,25 1,49 1,63 1,56 1,47
Litwa 2,40 1,39 1,50 1,70 1,61
Luksemburg 1,97 1,76 1,63 1,47 1,34
Łotwa 1,96 1,25 1,36 1,70 1,61
Malta 2,03 1,68 1,36 1,38 1,14
Niemcy 2,03 1,38 1,39 1,50 1,54
Polska 2,20 1,37 1,41 1,32 1,44
Portugalia 3,01 1,55 1,39 1,31 1,42
Rumunia 2,89 1,31 1,59 1,62 1,77
Singapur 3,07 1,6 1,15 1,24 1,21
Słowacja 2,41 1,30 1,43 1,40 1,57
Słowenia 2,23 1,26 1,57 1,57 1,61
Szwecja 1,92 1,54 1,98 1,85 1,71
USA 2,48 2,031 1,93 1,84 1,78
Węgry 1,98 1,32 1,25 1,45 1,55
Wielka Brytania 2,44 1,64 1,92 1,80 1,66
Wietnam 6,47 2,01 1,94 2,01 2,05
Włochy 2,38 1,26 1,46 1,35 1,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Worldometeres
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Państwo

Australia

Zmiana
1970-2000

TABELA 5. Wybrane wzkaźniki dynamiki zmian (w punktach procentowych)

-1,06

Zmiana
2000-2010

Zmiana
2010-2015

Zmiana
2015-2019

Zmiana
1970-2019

Zmiana
2000-2019

0,17 -0,11 0,01 -1,06 0,07
Austria -0,83 0,08 0,05 -0,03 -0,83 0,10
Belgia -0,67 0,20 -0,17 -0,11 -0,67 -0,09
Bułgaria -0,59 0,31 -0,05 -0,06 -0,59 0,32

Estonia -0,51 0,37 -0,14 0,08 -0,51 0,30
Finlandia -0,49 0,14 -0,23 -0,30 -0,49 -0,39
Francja -0,69 0,14 -0,07 -0,10 -0,69 -0,03
Grecja -1,07 0,23 -0,15 0,00 -1,07 0,08

Chorwacja -0,53 0,16 -0,15 0,07 -0,53 0,08
Cypr -1,28 -0,20 -0,12 0,01 -1,28 -0,31
Czechy -0,21 0,37 0,08 0,12 -0,21 0,56
Dania -0,25 0,10 -0,16 -0,01 -0,25 -0,07

Hiszpania -1,61 0,15 -0,04 -0,10 -1,61 0,01
Holandia -1,00 0,07 -0,13 -0,09 -1,00 -0,15
Irlandia -2,14 0,16 -0,20 -0,14 -2,14 -0,18
Japonia -0,76 0,04 0,06 -0,08 -0,76 0,02
Kanada -0,78 0,14 -0,07 -0,09 -0,78 -0,02
Litwa -0,79 0,11 0,20 -0,09 -0,79 0,22
Luksemburg -0,63 -0,14 -0,16 -0,13 -0,63 -0,42
Łotwa -0,35 0,11 0,34 -0,09 -0,35 0,36
Malta -0,89 -0,32 0,02 -0,24 -0,89 -0,54
Niemcy -0,49 0,01 0,11 0,04 -0,49 0,16
Polska -0,76 0,05 -0,09 0,12 -0,76 0,07
Portugalia -1,59 -0,16 -0,08 0,11 -1,59 -0,13
Rumunia -1,12 0,28 0,03 0,15 -1,12 0,46
Singapur -1,86 -0,45 0,09 -0,03 -1,86 -0,39
Słowacja -0,84 0,13 -0,03 0,17 -0,84 0,27
Słowenia -0,62 0,32 0,00 0,04 -0,62 0,35
Szwecja -0,21 0,44 -0,13 -0,14 -0,21 0,17
USA -0,70 -0,10 -0,09 -0,06 -0,70 -0,25
Węgry -0,43 -0,07 0,20 0,10 -0,43 0,23
Wielka Brytania -0,78 0,28 -0,12 -0,14 -0,78 0,02
Wietnam -4,42 -0,07 0,07 0,04 -4,42 0,04
Włochy -1,12 0,20 -0,11 -0,09 -1,12 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Worldometeres
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Największy wzrost liczby ludności w latach 
1970–2020 miał miejsce w Singapurze, w Wiet-
namie i Australii, a spośród państw europejskich –  
w Luksemburgu, na Malcie, w Irlandii, na Cy-
prze i w Hiszpanii. W związku z tym, że naj-
większe zmiany procentowe są prawdopodobne  
w państwach najmniejszych, warto wskazać tak-
że większe państwa, w których nastąpił wzrost 
– przede wszystkim Francję i Szwecję. Stabilnie 
rośnie także liczba mieszkańców USA i Kanady. 
Spadek natomiast następował przede wszystkim 
w państwach dawnego bloku wschodniego oraz 
w byłych republikach radzieckich. Do państw, 
w których ludność szczególnie spadła, należały: 
Łotwa, Bułgaria, Litwa, Chorwacja i Rumunia.

W najnowszym badanym podokresie (2015–2020) 
liczba ludności najsilniej wzrosła na Malcie,  
w Luksemburgu, Australii, Irlandii i Szwecji, 
zaś najsilniejszy spadek odnotowano na Litwie,  
w Chorwacji, na Łotwie, w Bułgarii i w Rumunii.

W latach 1970–2019 współczynnik dzietności 
spadł w największym stopniu w Wietnamie,  
Irlandii, Singapurze, Hiszpanii i w Portugalii,  
a w najmniejszym – w państwach byłego bloku 
wschodniego i w Skandynawii (w Czechach, Szwe-
cji, Danii, na Łotwie i na Węgrzech). 

W najnowszym badanym podokresie (2015–2019) 
współczynnik dzietności rósł w niektórych bada-
nych państwach, przede wszystkim w dawnym 
bloku wschodnim – największy wzrost odno-
towano na Słowacji, w Rumunii, w Polsce i na 
Węgrzech (a poza blokiem wschodnim – w Por-
tugalii). Najsilniejszy spadek miał zaś miejsce 
w tym okresie w Finlandii, na Malcie, w Irlan-
dii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Poza dzietnością  

(i jej stymulantami gospodarczymi, kulturowymi 
i innymi) do głównych czynników wpływają-
cych na liczbę ludności należą bowiem przede 
wszystkim migracje (na które z kolei wpływają 
przede wszystkim czynniki gospodarcze), a tak-
że czynniki związane ze śmiertelnością (wojny, 
epidemie, katastrofy naturalne). Należy jednak 
pamiętać, że działania prorodzinne mają także 
charakter promigracyjny – państwo przyjazne 
rodzinom przyciąga migrantów, którzy są w ta-
kim państwie bardziej skłonni do podejmowania 
decyzji prokreacyjnych.

3.3. Ostateczna selekcja

Ostatecznie wybrano pięć państw, których polity-
ka demograficzna może być uznana za skuteczną 
lub inspirującą dla Polski i jedno państwo, którego 
polityka demograficzna oceniana jest negatywnie. 

Selekcji przedstawianych państw dokonano na 
podstawie analizy szczegółowych zmian ww. 
wskaźników, jak również literatury opisującej  
i oceniającej efekty polityki demograficznej. Cze-
chy i Słowenię wybrano ze względu na wysokie 
wartości badanych wskaźników i pozytywne 
tendencje, a także na stworzone odpowiednio  
w 2017 i 2018 r. kompleksowe dokumenty strate-
giczne dot. polityki rodzinnej. Choć dokumenty te 
funkcjonują od niedawna, mogą być inspirujące 
dla Polski, gdzie nie istnieje jeden dokument okre-
ślający kierunki polityki rodzinnej jako całości. 
Ponadto w przypadku tych dwóch państw podjęto 
próbę oceny wcześniejszych polityk.

Tabela nr 6 przedstawia uzasadnienie wyboru 
państw, które zostały przedstawione.

Modele skutecznej polityki demograficznej...
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Państwo

TABELA 6. Uzasadnienie wyboru państw poddanych analizie

Zmiany  
liczby ludności

Zmiany  
współczynnika dzietności

Ocena  
w literaturze

Niemcy Stabilna liczba ludności Wzrost współczynnika dzietno-
ści w latach 2010–2019

Pozytywna ocena  
polityki 

Francja
Wzrost liczby ludności w 
latach 1970–2020, stabil-
ność w latach 2015–2020

Stabilna wartość współczynnika 
dzietności w latach 2000–2019 
ze wzrostem w latach 2000–2010

Pozytywna ocena  
polityki 

Węgry Stabilna liczba ludności Wzrost współczynnika dzietności 
w latach 2000–2019

Pozytywna ocena  
polityki 

Czechy
Niewielki wzrost  
liczby ludności

Wzrost współczynnika dzietno-
ści w latach 2000–2019

Mieszana ocena 
dotychczasowej 
polityki, nowa polity-
ka funkcjonuje zbyt 
krótko, by ją jedno-
znacznie ocenić

Słowenia
Niewielki wzrost  
liczby ludności

Wzrost współczynnika dziet-
ności w latach 2000–2019

Mieszana ocena 
dotychczasowej 
polityki, nowa polity-
ka funkcjonuje zbyt 
krótko, by ją jedno-
znacznie ocenić

Singapur 

Bardzo duży wzrost 
liczby ludności w la-
tach 1970–2020, który 
jednak wyhamował  
w latach 2015–2020

Znaczący spadek współ-
czynnika dzietności w bada-
nym okresie

Mieszana  
ocena polityki

3.4. Przykłady modeli polityki demograficznej
 
 3.4.1. Niemcy – system zasiłków i ulg  
 plus otwarta polityka migracyjna

Polityka pronatalistyczna w Niemczech skupia 
się przede wszystkim na wsparciu finansowym 
dla rodziców. Rodzic otrzymuje zasiłek na każ-
de własne lub adoptowane dziecko (Kindergeld) 
do momentu, kiedy osiągnie ono wiek 18 lat,  
z następującymi wyjątkami: 

• Jeżeli dziecko jest zarejestrowane jako bezro-
botne – do 21. roku życia; 

• Jeżeli dziecko uczestniczy w edukacji lub wo-
lontariacie, w przerwie między etapami edu-
kacji lub nie może podjąć edukacji ze względu 
na brak miejsc, a także w przypadku niepełno-

sprawności dziecka uniemożliwiającej mu za-
dbanie o własne potrzeby – do 25. roku życia.

Wysokość zasiłku wynosi 204 euro na pierwsze  
i drugie dziecko, 210 euro na trzecie dziecko oraz 
235 euro na każde następne dziecko. 

Podstawowy zasiłek rodzicielski (Elterngeld) 
otrzymuje matka lub ojciec, opiekująca/y się 
dzieckiem (własnym lub adoptowanym) i jed-
nocześnie niezatrudniony/a lub zatrudniony/a  
w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 30 godzin 
na dobę) – do 14. miesiąca życia dziecka. 

Co do zasady podstawowy zasiłek rodzicielski 
wynosi od 300 do 1800 euro miesięcznie (mak-
symalnie 65% przychodu netto).

Modele skutecznej polityki demograficznej...
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Dla dzieci urodzonych w 2015 r. i później stoso-
wany jest dodatkowy zasiłek – Elterngeld Plus 
(wypłacany nie dłużej niż dwukrotność okresu 
podstawowego zasiłku i wynoszący od 150 do 
900 euro miesięcznie. Rodzice mogą wymieniać 
się zasiłkiem w zależności od tego, który rodzic 
opiekuje się dzieckiem w domu.

Dodatkowy zasiłek (Kinderzuschlag) wypłacany 
jest rodzicom, którzy zarabiają wystarczająco 
dużo, żeby utrzymać się, ale niewystarczająco 
dużo, żeby pokryć wszystkie potrzeby rodziny. 
Wynosi on maksymalnie 185 euro miesięcznie 
na każde dziecko pozostające w wolnym stanie 
cywilnym do jego 25. roku życia.

Dodatek do zasiłku (Unterhaltsvorschuss) wy-
płacany jest na każde dziecko żyjące z samotnym 
rodzicem, do jego 18. roku życia, jeżeli samotny 
rodzic nie otrzymuje regularnych alimentów 
od drugiego rodzica. Dodatek wynosi 165 euro 
miesięcznie dla dzieci do 5. roku życia i 220 euro 
dla dzieci od 6. do 11. roku życia.

Ulga podatkowa (Freibeträge für Kinder) – rodzice 
upoważnieni są do ulgi podatkowej dla każdego 
dziecka do 18. roku życia lub do 25. roku, jeśli 
dziecko uczestniczy w kształceniu. Ulga ta wynosi 
5172 euro rocznie (w roku 2020).

Od lat 90. w Niemczech podejmowano wiele dzia-
łań mających na celu rozwój systemu opieki 
nad dziećmi. Jak wskazuje J. Lepperhoff, wpro-
wadzone w roku 2005 i 2009 ustawy o dziennych 
placówkach opieki nad dziećmi oraz o wspiera-
niu dziecka spowodowały znaczący wzrost liczby 
miejsc opieki, a „od sierpnia 2013 roku każde 
dziecko wraz z ukończeniem pierwszego roku 
życia ma prawo do opieki w placówkach dzien-
nych dla dzieci lub – w przypadku samorządów 
lokalnych mniej kosztownej – opieki dziennej  
(§24 Kodeksu Prawa Socjalnego, tom VIII)”14.
Urlopy rodzicielskie (Elternzeit) przysługują 

14 Lepperhoff J., Polityka rodzinna w Niemczech, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 19/2017, str.  71.
15 Dossier: Familienpolitik, Bundeszentrale für politische Bildung, https://m.bpb.de/system/files/pdf_pdflib/pd   
 flib-180459.pdf, dostęp: 11.01.2021 r.
16 Family Report 2017, Benefits, Effects, Trends, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin   
 2017, https://www.bmfsfj.de/blob/123200/c5eed9e4f3242f9cfe95ee76ffd90fa6/familienreport-2017-englisch-data.pdf,   

matce lub ojcu pracującym w pełnym lub nie-
pełnym wymiarze czasu pracy i opiekującym 
się dzieckiem. Rodzice mogą wziąć do 3 lat (36 
miesięcy) urlopu rodzicielskiego osobno lub 
wspólnie. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, 24 mie-
siące urlopu rodzicielskiego można wykorzystać  
w każdym momencie między drugimi a siódmymi 
urodzinami dziecka. Do 14. miesiąca życia dziec-
ka rodzice mogą otrzymywać opisany wcześniej 
zasiłek rodzicielski (Elterngeld).

Ważnym prodemograficznym narzędziem polity-
ki migracyjnej Niemiec jest ustawa o napływie 
fachowców (Fachkräfteeinwanderungsgesetz). 
Weszła ona w życie od 1 marca 2020 r. i jest zna-
czącą zmianą w polityce Niemiec w tym zakresie, 
zwiększającą możliwości imigracyjne wykwali-
fikowanych pracowników (należą do nich osoby  
z wykształceniem zawodowym lub wyższym). 
Ustawa znosi ograniczenia w podejmowaniu pra-
cy dla cudzodziemców i wprowadza szybką ścież-
kę ubiegania się o wizę dla wykwalifikowanych 
pracowników. Warunkiem uzyskania wizy jest 
zgłoszony przez pracodawcę zamiar zatrudnienia, 
uznanie kwalifikacji zawodowych (decyzja wyda-
wana w ciągu 60 dni), a także znajomość języka 
niemieckiego przynajmniej na poziomie A2.

Koszty polityki rodzinnej w Niemczech, ponoszo-
nej przez władze na każdym poziomie (centralne  
i landowe) wynoszą łącznie 200,3 mld euro rocz-
nie (905 356 000 000 mld zł, 7,9% PKB). Same 
koszty świadczeń pieniężnych wynoszą 172,9 mld 
euro, bez ubezpieczeń społecznych – 73,9 mld 
euro (334 mld zł, 4023 zł na mieszkańca). Sam 
zasiłek na dziecko (Kindergeld) to koszt około 
38,9 mld euro rocznie15.

Jak wskazuje kompleksowa ewaluacja nie-
mieckiej polityki rodzinnej (najnowsze dane –  
z 2017 r.)16, polityka ta jest generalnie pozytyw-
nie oceniana przez obywateli. 51% Niemców  
w 2017 r. oceniło ją pozytywnie, co było najwyż-
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szą oceną spośród wszystkich polityk publicz-
nych. Badanie wskazuje, że znacząco poprawia 
się sytuacja finansowa rodzin w Niemczech,  
a system zasiłków wzmacnia jakość życia dzieci. 
Współczynnik dzietności wzrósł od roku 2010  
o 12%, choć nadal nie jest wysoki.

Nowe działania w obszarze polityki migracyjnej 
mogą zostać skutecznie ocenione w perspektywie 
kilku lat. Raport roczny do Komisji Europejskiej  
z 2019 r.17 wskazuje, że działania te mogą mieć po-
zytywny wpływ na gospodarkę, natomiast wpływ 
na demografię musi być monitorowany.

 3.4.2. Francja – złożony i wszechstronny 
 model. „Code de la Familie”

We Francji polityka pronatalistyczna prowadzona 
jest już od 1939 r., kiedy to w życie wszedł „Kodeks 
rodzinny” („Code de la famille”). Kodeks zawierał 
szereg regulacji pronatalistycznych, począwszy 
od zachęt finansowych dla matek, które zostają 
w domu, by opiekować się dziećmi, przez finan-
sowanie wakacji, do zakazu sprzedaży środków 
antykoncepcyjnych (został on uchylony w 1967 r.). 
Obecnie polityka prorodzinna Francji oferuje 
szereg wszechstronnych prodemograficznych 
udogodnień w różnych obszarach.

System zasiłków rodzinnych we Francji jest 
bardzo złożony, zależny od dochodów i premiu-
je rodziny wielodzietne. Obejmuje takie płat-
ności, jak18:

1. Zasiłki rodzinne (allocations familiales) dla 
drugiego i każdego kolejnego dziecka do 20. 
roku jego życia. Ich wysokość jest zależna od 
dochodu. Wynoszą: dla 2 dzieci – maksymalnie 
132,21 euro; dla 3 dzieci – maksymalnie 301,61 
euro; dla 4 dzieci – maksymalnie 471 euro.

2. Zasiłek ryczałtowy – dla rodzin, które mają co 
najmniej trójkę dzieci i które straciły możliwość 
uzyskania innych zasiłków, gdyż jedno z dzieci 

 str. 111, dostęp: 10.01.2021 r.
17 Country Report Germany 2019 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imba  
 lances, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-germany_en.pdf,  
 str. 39, dostęp: 17.01.2021 r.
18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1110&langId=en&intPageId=4532, dostęp: 12.12.2020 r.

skończyło 20 lat. Jego wysokość jest zależna od 
dochodu. Wynosi maksymalnie 83,60 euro;

3. Dodatek do dochodu rodzinnego – dla rodzin, 
które mają co najmniej trójkę dzieci między  
3. a 21. rokiem życia i niskie dochody. Wyso-
kość wynosi od 172,08 euro do 258,14 euro.

4. Wsparcie dochodu rodzinnego (Allocation 
de soutien familial) – dla każdego dziecka bez 
matki lub bez ojca (116,22 euro miesięcznie), 
lub bez obojga rodziców (154,94 euro).

5. Zasiłki wczesnego dzieciństwa (Prestation 
d’accueil du jeune enfant, Paje), w tym:

• Premia za urodzenie lub adopcję każdego 
dziecka (becikowe) – 949,24 euro za urodzenie 
i 1898,47 euro za adopcję jednorazowo;

• Podstawowy zasiłek – wypłacany co miesiąc 
do trzecich urodzin każdego dziecka lub trzy 
lata od adopcji, zależny od dochodu – od 86,04 
euro do 172,09 euro miesięcznie;

• Dzielony zasiłek edukacyjny – pozwala 
rodzicom przerwać pracę lub zmniejszyć 
wymiar wykonywanej pracy zawodowej  
w celu opieki nad dzieckiem do 3. roku życia; 
w przypadku przerwania pracy wynosi 399,20 
euro miesięcznie, w przypadku zmniejszenia 
wymiaru – odpowiednio mniej.

• Dodatek do wolnego wyboru (Complément 
de libre choix du mode de garde) – wypłacany 
osobie/gospodarstwu domowemu, które za-
trudnia osobę do opieki nad dzieckiem poniżej  
6. roku życia lub której dziecko zapisane jest 
do mikrożłobka (micro-crèche, żłobek dla 
mniej niż 10 dzieci) – wysokość różna w zależ-
ności od wieku dziecka, dochodu i typu opieki.

6. Zasiłki specjalne:
• Zasiłek dla dziecka z niepełnosprawno-

ścią do 20. roku życia (allocation d’édu-
cation de l’enfant handicapé) – 132,21 euro 
miesięcznie.

• Zasiłek szkolny (Allocation de rentrée sco-
laire) – dla rodzin o niższych dochodach, na 
każde dziecko od 6. do 18. roku życia, uczące się  
w szkole – od 370,69 do 404,69 euro miesięcznie.

Modele skutecznej polityki demograficznej...



Warsaw Enterprise Institute 55

• Zasiłek mieszkaniowy (Allocation de loge-
ment familiale) – umożliwia opłacanie części 
kosztów mieszkania. Wysokość zależy od do-
chodu, lokalizacji i wysokości czynszu.

• Premia za przeprowadzkę (Prime de déména-
gement) – wypłacana zależnie od wysokości 
dochodów dla rodzin od 3 dzieci wzwyż. Wy-
nosi do 991,58 euro za trójkę dzieci i 92,63 
euro za każde kolejne dziecko.

Płatny urlop macierzyński trwa minimum  
16 tygodni, w tym co do zasady 6 tygodni przed 
urodzeniem dziecka i 10 po nim. Dla trzeciego 
i każdego kolejnego dziecka urlop przedłużony 
jest do 26 tygodni (odpowiednio 8 przed i 18 po 
urodzeniu).

Ponadto we Francji funkcjonują dodatkowe na-
rzędzia wsparcia dla rodzin, takie jak „karta dużej 
rodziny” (carte famille nombreuse) umożliwiająca 
znaczące ulgi w transporcie publicznym (30%  
w przypadku 3 dzieci, 40% – w przypadku 4 dzieci, 
50% – w przypadku 5 i od 75% wzwyż w przypadku  
6 lub więcej dzieci).

Specyficzną cechą francuskiego systemu podatko-
wego jest przelicznik rodzinny (quotient familial). 
Jednostką podatkową nie jest osoba fizyczna, lecz 
gospodarstwo domowe. Każde gospodarstwo do-
mowe ma określoną liczbę udziałów w zależności 
od stanu cywilnego i liczby dzieci: np. małżeństwo 
ma prawo do dwóch udziałów, do dodatkowej 
połowy udziału za każde z dwojga pierwszych 
dzieci i dodatkowego udziału za trzecie i każde 
kolejne dziecko. Mechanizm ten zasadniczo skut-
kuje znacznym obniżeniem podatków, ponieważ 
całkowity dochód gospodarstwa domowego jest 
dzielony przez liczbę udziałów, z których się 
składa, a podatki są obliczane na podstawie tego 
skorygowanego dochodu.

19 Au titre de la politique familiale, les dépenses sociales et fiscales liées aux enfants atteignent 4,7% du PIB en 2017,  
 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/au-titre-de-
 la-politique-familiale-les-depenses-sociales-et-fiscales-liees-aux, dostęp: 12.02.2021 r.
20 Nezosi G., Les incidences de la politique familiale sur la situation des familles, https://www.vie-publique.fr/parole  
 -dexpert/262506-les-incidences-de-la-politiqu e-familiale-sur-la-situation-des-familles, dostęp: 12.01.2021 r.

Według francuskiego Ministerstwa Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia, wydatki związane z polityką 
na rzecz dzieci szacuje się na 63–107 mld euro 
(285,4 – 484,71 mld zł; 2,7–4,7% PKB; 4260–7234 
zł na mieszkańca)19. 

Badania wskazują na pozytywny wpływ polityki 
rodzinnej (podatkowej i świadczeń) na standard 
życia rodzin z dziećmi. Jak wskazuje G. Nezosi, 
na zmniejszenie tych różnic wpływają mechani-
zmy redystrybucji: horyzontalne (od rodzin bez 
dzieci do rodzin z dziećmi) i wertykalne (od ro-
dzin zamożnych do rodzin o niskich dochodach). 
Dzięki tym działaniom różnice w poziomie życia 
zmniejszają się o 7% między rodzinami bez dzieci 
a rodzinami z jednym lub dwojgiem dzieci oraz 
o 15% – w przypadku gospodarstw domowych  
z trojgiem lub więcej dzieci20. Wartości współczyn-
nika dzietności we Francji należą od 2008 r. do 
najwyższych w Europie. Choć ocena jest złożonym 
procesem, Nezosi potwierdza pozytywny wpływ 
stosowanych polityk na dzietność.

 3.4.3. Węgry – innowacyjny program CSOK 

Działania prodemograficzne na Węgrzech znacząco 
rozwinęły się od 2015 r. i obejmują przede wszystkim 
trzy obszary: politykę mieszkaniową, politykę społecz-
ną i politykę podatkową. W niniejszym opracowaniu 
opisane zostaną – jako najbardziej interesujące – in-
strumenty polityki mieszkaniowej i podatkowej.

Programem, który wyróżnia Węgry na tle in-
nych państw jest CSOK – Családi Otthonterem-
tési Kedvezmény (Zniżka na utworzenie domu 
rodzinnego). Program ten umożliwia rodzinom  
z dziećmi otrzymanie grantu na zakup nowego lub 
używanego domu. Kwoty, jakie mogą otrzymać ro-
dziny w zależności od liczby dzieci, przedstawia ta-
bela numer 7. 
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Liczba dzieci

TABELA 7. Wysokość grantu z programu CSOK w zależności od liczby dzieci

Nowy dom Używany dom

Rodzina z  
jednym dzieckiem

Do 600 000 forintów 
(1676,83 euro)

Do 600 000 forintów 
(1676,83 euro)

Rodzina z 
dwójką dzieci

Do 2 600 000 forintów 
(7266,28 euro)

Do 1 430 000 forintów 
(3996,45 euro)

Rodzina z trójką lub 
większą liczbą dzieci

Do 10 mln forintów  
(27 948,22 euro)

Od 2 200 000 forintów wzwyż 
(6148,39 euro)

Drugim instrumentem programu CSOK jest pożycz-
ka w wysokości do 10 mln forintów (27 948,22 euro)  
o stałym oprocentowaniu 3% dla rodzin, które 
zamierzają mieć co najmniej trójkę dzieci. 

Od 2019 r. wprowadzono rozszerzenie progra-
mu: każda kobieta w wieku 18–40 pozostająca 
w pierwszym małżeństwie może otrzymać nie-
oprocentowaną pożyczkę w wysokości 10 mln 
forintów. Pierwsze dziecko oznacza zawieszenie 
konieczności spłaty na 3 lata; wraz z drugim 
dzieckiem anulowane zostaje 30% długu, a spłata 
zawieszona jest na kolejne trzy lata, zaś trzecie 
dziecko oznacza anulowanie całości długu.

Innym narzędziem programu CSOK są ulgi podat-
kowe – zwrot VAT do 5 mln forintów (13 974,11 
euro) w zakresie kosztów budowy domu oraz 
redukcja VAT dla nowo wybudowanych domów 
z 27% do 5%.

W ramach rozszerzenia programu CSOK w 2019 r. 
wprowadzono także dodatkowe narzędzia, takie 
jak m.in.:

• Zmniejszenie wartości kredytów hipotecznych 
(o 1 mln forintów, tj. ok. 2800 euro) po uro-
dzeniu drugiego dziecka i 4 mln po urodzeniu 
trzeciego dziecka oraz dodatkowy 1 mln za 
każde kolejne dziecko);

21 Kołtuniak Ł., Polityka prorodzinna: Węgry, https://klubjagiellonski.pl/2016/04/13/polityka-prorodzinna-wegry/,  
 dostęp: 10.12.2020 r.
22 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/lakashitel/lakashitel1712.pdf, dostęp: 14.01.2021 r.

• Dożywotnie zwolnienie z podatku docho-
dowego dla kobiet, które urodziły co naj-
mniej 4 dzieci;

• Program zakupu samochodu (rodziny z 3 lub 
większą liczbą dzieci mogą obecnie aplikować  
o grant w wysokości 2,5 mln forintów (7000 
euro) na zakup samochodu z 7 miejscami).

Jak wskazuje Ł. Kołtuniak, w programie pro-
demograficznym Fideszu istotne są elementy 
kulturowe. „Rząd prowadzi także liczne kam-
panie społeczne, np. promujące adopcję dzieci 
czy tworzenie tzw. rodzinnych domów dziec-
ka. Prowadzone są także pozytywne kampanie  
w kwestii aborcji, mające zniechęcić matki do 
dokonywanie tych zabiegów”21.

Koszty programu CSOK w 2017 r. wg tamtejsze-
go Głównego Urzędu Statystycznego wyniosły 
70 mld forintów, czyli ok. 881 mln zł22. L. Stone 
wskazuje, że choć podstawowy współczynnik 
dzietności nie wzrósł znacząco, to wyraźny jest 
pozytywny wpływ na całkowity współczynnik 
dzietności (wskaźnik ten pokazuje, ilu dzieci może 
się spodziewać kobieta wchodząca w wiek roz-
rodczy w danym roku ceteris paribus). Wskaźnik 
ten znacząco rośnie. Jak twierdzi autor: „Węgry 
odnotowują pewien wzrost dzietności, prawdopo-
dobnie przynajmniej częściowo w wyniku szeregu 
zmian w polityce publicznej. (…) Działania te są 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://abouthungary.hu/issues/putting-families-at-the-co-
re-the-family-housing-support-program-csok/
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skuteczne, ponieważ nie są stosowane w izolacji, 
ale jako cały zestaw instrumentów pronatalistycz-
nych i impulsów kulturowych. Ich podstawowym 
efektem jest wzrost liczby małżeństw, a nie tylko 
liczby dzieci. Małżeństwa zaś są stabilną podstawą 
dla długofalowej dzietności”23.

Program CSOK jest pozytywnie oceniany 
przez opinię publiczną. W „Polgári Szemle” 
opublikowane zostały badania, według któ-
rych u 73,4% badanych istnienie wspar-
cia z CSOK zwiększa chęć posiadania dzieci,  
a 36,7% odpowiedziało, że gdyby system wsparcia 
został utrzymany, to sami zdecydowaliby się na 
więcej dzieci24.

 3.4.4. Czechy – dziewięć działań  
 polityki rodzinnej
  
Na przełomie wieków Czechy borykały się  
z ogromnymi problemami demograficznymi. 
W roku 2000 współczynnik dzietności wynosił 
jedynie 1,15 – był najniższy w Europie i nale-
żał do najniższych na świecie. Lata 2002–2019 
przyniosły szereg pozytywnych zmian i w 2019 
r. wartość współczynnika wyniosła 1,71. Najwięk-
szy wzrost miał miejsce na początku XXI wieku, 
między rokiem 2002 i 2010 („baby boom” tzw. 
pokolenia Husakowskiego, czyli osób urodzonych  
w latach 70.), kiedy to współczynnik dzietno-
ści wzrósł o 0,36 punktu procentowego, do 1,51  
w roku 2010. Jak wskazuje J. Kocourkova25, wpływ 
na ten stan rzeczy miał wzrost gospodarczy  
i lepszy dostęp do kredytów mieszkaniowych, ale 
także szereg instrumentów polityki rodzinnej. 
Instrumentem już istniejącym był długi okres 
płatnego urlopu macierzyńskiego (od 28 do 37 
tygodni), jednak sam w sobie nie przyczynił się 
on do wzrostu dzietności. Do najskuteczniejszych 

23 Stone L., Is Hungary experiencing a Policy-Induced Baby Boom?, https://ifstudies.org/blog/is-hungary-experiencing-a-  
 policy-induced-baby-boom, dostęp: 11.01.2021 r.
24 Tatay T., Virág I., Lentner C., Sági J., Az otthonteremtési támogatási rendszer értékelése egy kérdőíves vizsgálat tükrében,  
 https://polgariszemle.hu/aktualis-szam/139-allampenzugyek/881-az-otthonteremtesi-tamogatasi-rendszer-ertekelese- 
 egy-kerdoives-vizsgalat-tukreben, dostęp: 13.01.2021r.
25 Kocourkova J., The current ‘baby boom’ in the Czech Republic and family policy, “Demografie” 50(4)/2008, str. 240–249.
26 Aktualizovaná Koncepce rodinné politiky, verze 29. května 2019, https://socialnipolitika.eu/wp-content/   
 uploads/2019/09/Aktualizovana%CC%81-Koncepce-rodinne%CC%81-politiky-2019.pdf.

nowych instrumentów, które miały taki wpływ, 
zdaniem autorki należały:
1. Eliminacja kryterium dochodowego przy przy-

znawaniu zasiłku na dziecko w celu zwiększe-
nia standardu życia rodzin i wsparcia matek  
w podejmowaniu pracy zawodowej (od 2004 r.);

2. Znaczący wzrost zasiłku na dziecko (do wyso-
kości 40% średniego wynagrodzenia) i zmiana 
sposobu jego przyznawania: zasiłek ten był 
dotąd wypłacany do momentu, kiedy dziecko 
zostanie objęte opieką żłobkową, a od lutego 
2006 r. także w sytuacji, w której dziecko jest 
objęte dzienną opieką nie dłuższą niż czte-
ry godziny.

3. Ulga podatkowa w wysokości 6000 koron na 
każde wychowywane dziecko (1058 zł, ok. 
¼ średniego wynagrodzenia w Czechach) 
od 2006 r.

Po 2010 r. współczynnik dzietności rósł już wolniej,  
i zaczął na nowo rosnąć w ostatnich latach.  
O przyczynach zmian, plusach i minusach dzia-
łań podjętych w tym czasie, mówi „Koncep-
cja polityki rodzinnej”, dokument uchwalony 
we wrześniu 2017 r. i aktualizowany w maju 
2019 r.26. „Koncepcja” wskazuje na trzy filary 
dotychczasowej polityki rodzinnej Czech oraz 
ocenia dotychczasową realizację polityki w tych 
trzech filarach:

Filar I. Wsparcie podatkowe – w nowej koncepcji 
krytycznie oceniono fakt, że Republika Czeska 
koncentruje wsparcie dla rodzin w obszarze ulg 
podatkowych. Stanowi to zagrożenie w okresie 
spowolnienia gospodarczego, kiedy to rodziny 
mogą stracić zarówno dochody, jak i wsparcie 
podatkowe. Dlatego kluczowe jest w obecnej kon-
cepcji wzmocnienie znaczenia dwóch pozostałych 
filarów – świadczeń i usług publicznych.
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Filar II. Wsparcie społeczne rodzin przez świad-
czenia (zasiłki i dodatki) – udział tej pomocy w PKB 
Czech spadł w latach 1995–2017, a wartość wsparcia 
jest znacząco niższa od średniej UE, przy czym więk-
szość tego wsparcia jest przeznaczona dla rodzin  
z dziećmi poniżej czwartego roku życia.
Filar III. Usługi dla rodzin – także w tym zakresie 
wydatki są niższe niż w innych państwach Europy.

Obecna koncepcja polityki rodzinnej Czech obej-
muje następujące 9 działań, z których część jest 
już realizowana:
Działanie 1. Niedrogie mieszkania (w tym bu-
dowa i modernizacja tanich mieszkań socjalnych 
i na wynajem dla rodzin z dziećmi oraz rodzin 
wielopokoleniowych, tanie kredyty na mieszka-
nia dla młodych rodzin, wsparcie legislacyjne  
i finansowe dla mieszkalnictwa socjalnego, usta-
wa o przystępnych cenach mieszkań).
Działanie 2. Wystarczająca ilość miejsc  
w przedszkolach (w tym dofinansowanie i zmia-
ny legislacyjne).
Działanie 3. Wystarczająca ilość miejsc w pla-
cówkach opiekuńczych dla dzieci w młodszym 
wieku przedszkolnym (w tym dofinansowanie 
i zmiany legislacyjne).
Działanie 4. Wsparcie elastycznych form pracy, 
w tym pracy w niepełnym wymiarze godzin 
(zmiany w kodeksie pracy).
Działanie 5. Usługi profilaktyczne i wspierające 
dla rodzin z dziećmi (działania wzmacniające 
kompetencje rodzicielskie, doradztwo, szkolenia, 
praca socjalna; bezpłatne lub tanie korzystanie  
z usług publicznych dla rodzin z dziećmi, wspar-
cie stabilności związków i rodzin (mediacje, do-
radztwo, psychoterapia).
Działanie nr 6: Podwyższenie zasiłku rodzi-
cielskiego do 300 000 koron czeskich (na okres 
urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego – 28–37 
tygodni) i rewizja ulg podatkowych przeznaczo-
nych dla rodzin.
Działanie nr 7: Zwiększenie efektywności od-
zyskiwania alimentów.
Działanie nr 8: Zmniejszenie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć (brak pro-

27 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO118.

ponowanych „twardych” działań, głównie analizy 
i dyskusje eksperckie).
Działanie nr 9: Wzrost jakości opieki położniczej 
i poporodowej.

Jak wskazują części diagnostyczne dokumentu, do tej 
pory szczególnie sprawdziły się działania związane 
z zasiłkami i urlopem macierzyńskim, jednak teraz 
konieczne jest ich uzupełnienie o kwestie związane 
z usługami publicznymi, zwłaszcza w obszarze miesz-
kalnictwa i opieki nad dziećmi. 

 3.4.5. Słowenia – „Społeczeństwo  
 przyjazne wszystkim rodzinom”

Słowenia należy do państw o wysoko rozwiniętej 
polityce rodzinnej. Wyniki badania jakości życia 
dzieci przeprowadzonego w 2017 roku przez 
międzynarodową organizację Save the Child-
ren pokazują, że jakość życia dzieci w Słowenii 
jest najwyższa na świecie (wśród 172 krajów). 
Wiele narzędzi polityki rodzinnej uznaje się na 
arenie międzynarodowej za przykłady dobrych 
praktyk. Jako taki przykład wskazywany był za-
siłek rodzicielski, który wynosił (na okres urlopu 
rodzicielskiego) 100% podstawowego wynagro-
dzenia matki/ojca (ale nie więcej, niż 2,5-krotność 
średniego wynagrodzenia). Między innymi dzię-
ki temu działaniu współczynnik dzietności rósł  
w Słowenii w latach 2003–2008. Ze względu na 
kryzys gospodarczy i związane z nim oszczędno-
ści, czasowo ograniczono te świadczenia. Współ-
czynnik dzietności co prawda nie spadł, ale jego 
wzrost został zahamowany i do 2016 r. utrzymywał 
się na podobnym poziomie. Przyjęty w 2018 r. nowy 
dokument strategiczny, „Vsem družinam prijazna 
družba” („Społeczeństwo przyjazne wszystkim 
rodzinom”)27 zakłada przywrócenie tego narzę-
dzia. Strategia obejmuje następujące cele i główne 
działania:
1. Programy wsparcia rodziny oraz inne projekty 

na rzecz rodzin i dzieci (realizacja publicz-
nych programów wsparcia, mających na celu 
przygotowanie do rodzicielstwa, promowanie 
pozytywnego rodzicielstwa i wzmacnianie 
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kompetencji rodzicielskich, poprawę komu-
nikacji i relacji w rodzinie, twórczy i aktyw-
ny wypoczynek dzieci i rodzin, ułatwienie 
koordynacji pracy i życia rodzinnego, pomoc 
psychospołeczną dla dzieci i rodziców i in.). 
Programy zostały uruchomione w 2014 r. 

2. Opieka rodzicielska i świadczenie rodzinne, 
w tym m.in.:

• Powrót do zasiłku rodzicielskiego w wysokości 
100% pensji;

• Dodatkowe 10 dni urlopu rodzicielskiego 
w przypadku narodzin więcej niż jedne-
go dziecka;

• Zapewnienie rodzicom pracującym w nie-
pełnym wymiarze godzin pełną emeryturę;

• Zapewnienie zasiłku porodowego na każ-
de dziecko;

• Zapewnienie zniżek dla rodzin wielodziet-
nych przy korzystaniu z usług instytucji 
publicznych.

3. Wzmocnienie pieczy zastępczej i wspar-
cie adopcji.

4. Ochrona społeczna rodziny, w tym m.in.:
• Modernizacja systemu pomocy społecznej;
• Realizacja usług ułatwiających godzenie życia 

rodzinnego i zawodowego;
• Wsparcie dla odzyskiwania alimentów;
• Rozwijanie usług opieki nad osobami 

zależnymi.
5. Działania w obszarze rynku pracy, w tym m.in.:

• Zmniejszenie barier przeszkadzających  
w zatrudnianiu ludzi młodych;

• Stabilizacja i elastyczność zatrudnienia  
(w tym realizacja koncepcji flexicurity).

6. Godzenie pracy i życia rodzinnego, w tym pro-
mowanie aktywnego ojcostwa oraz równego 
podziału prac domowych między partnerami.

7. Wzmocnienie dostępności ochrony zdro-
wia dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży 
(w tym wsparcie położnictwa i opieki około-
porodowej).

8. Działania w obszarze edukacji, w tym m.in.:
• Zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej;

28 Yap M.T., Fertility and Population Policy: the Singapore Experience, “Journal of Population and Social Security”, Supple 
 ment to Vol. 1, 2003, za: http://websv.ipss.go.jp/webj-ad/WebJournal.files/population/2003_6/24.Yap.pdf, dostęp:   
 20.12.2020 r.

• Poprawa jakości szkolnictwa podstawowego;
• Poprawa jakości szkolnictwa ponad-

podstawowego.
9. Wsparcie mieszkalnictwa, w tym m.in.:

• Wzmocnienie rynku mieszkań na wynajem;
• Promowanie alternatywnych form zakwa-

terowania (np. spółdzielnie mieszkaniowe);
• Lepsze wykorzystanie pustostanów;
• Poprawa warunków mieszkaniowych osób  

w trudnej sytuacji (np. wprowadzenie dodatku 
mieszkaniowego, fundusz gwarancyjny na 
pokrycie najpilniejszych kosztów mieszka-
niowych rodzin znajdujących się w skrajnie 
trudnej sytuacji społecznej).

Dokument świadczy o kompleksowym, holistycz-
nym i długofalowym podejściu Republiki Słowe-
nii do kwestii polityki demograficznej – ujmuje 
działania wieloresortowe różnego rodzaju.

 3.4.6. Singapur: skuteczna polityka 
 antynatalistyczna, mniej skuteczna –  
 pronatalistyczna

Dokument świadczy o kompleksowym, holistycz-
nym i długofalowym podejściu Republiki Słowe-
nii do kwestii polityki demograficznej – ujmuje 
działania wieloresortowe różnego rodzaju.

Jeżeli liczba ludności wzrasta do tego stopnia, 
że jakość życia znacząco się pogarsza, niektóre 
państwa wprowadzają politykę antynatalistyczną, 
ograniczającą liczbę dzieci. Przykładem może być 
Singapur, który np. w latach 70. XX wieku wdrożył 

„politykę dwójki dzieci” (two-child policy), która 
obejmowała m.in.28:

• Zwiększenie obciążeń podatkowych rodzin 
mających dwójkę lub więcej dzieci;

• Likwidacja urlopu macierzyńskiego dla ko-
biet, które urodziły czwarte dziecko lub ko-
lejne dzieci;

• Zwiększenie opłat za pobyty w szpitalach 
położniczych;
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• Kampanie społeczne zachęcające do ograni-
czenia liczby dzieci;

• Zachęty do sterylizacji kobiet, które urodziły 
dwoje dzieci;

• Zachęty do aborcji.

Program okazał się jednak tak skuteczny, że 
spadająca liczba narodzin stała się poważnym 
problemem dla państwa. W 1987 r. wprowa-
dzono drugą, pronatalistyczną fazę programu, 
obejmującą m.in.:

• Odejście od zachęt finansowych do sterylizacji;
• Zwrot części podatku dla kobiet, które zde-

cydowały się na drugie dziecko przed 28. ro-
kiem życia;.

• Zwiększenie ulg podatkowych na dzieci;
• Wsparcie zapłodnienia in vitro;
• Zasiłki rodzinne.

Łączne koszty polityki rodzinnej w Singapurze  
w 2019 r. wyniosły 2 999 000 000 dolarów singa-
purskich (ok. 8,4 mld zł, 0,8% PKB, co stanowi 1440 
zł na mieszkańca). Polityka singapurska w tym 
obszarze jest często oceniana negatywnie. Mimo 
wprowadzenia pronatalistycznej fazy, trend nie 
odwrócił się; współczynnik dzietności zwiększył 
się wprawdzie w krótkim okresie między rokiem 
1986 a 1989 z 1,43 do 1,96, jednak następnie suk-
cesywnie spadał i w 2017 r. wyniósł 1,16 (źródło: 
Bank Światowy). Jak wskazuje P.L. Tan, zastosowa-
ne w Singapurze działania nie wpłynęły na wiek 
rodzenia dzieci, który pozostaje wysoki, podczas 
gdy główną grupą docelową działań powinny 
być kobiety w wieku 20–24, które mogą urodzić 
statystycznie więcej dzieci niż te w wieku 35–49 
lub 40–44 (obecnie w Singapurze kobiety w wie-
ku 20–24 lat rodzą równie często jak kobiety w 
wieku 40–44 lat i znacznie rzadziej niż kobiety 
w wieku 35–39 lat). Nieskuteczne okazuje się też 
wsparcie zapłodnienia in vitro29.

4. REKOMENDACJE DLA POLSKIEJ POLITYKI 
DEMOGRAFICZNEJ

29 Poh Lin Tan, Reversing Demographic Decline, “Finance & Development”, marzec 2020 r., nr 51, https://www.imf.org/  
 external/pubs/ft/fandd/2020/03/lessons-from-singapore-on-raising-fertility-rates-tan.htm, dostęp: 11.01.2021 r.

Analiza powyższych polityk wskazuje na następu-
jące inspiracje dla polskiej polityki demograficznej:
1. Strategiczne, wielowymiarowe i holistyczne 

podejście do polityki demograficznej wzorem 
Czech i Słowenii – stworzenie wiążącego doku-
mentu strategicznego dotyczącego tej polityki 
wraz z zapewnieniem budżetu na realizację 
planowanych w nim działań.

2. Usprawnienie polityki migracyjnej przez 
wprowadzenie, wzorem Niemiec, uprosz-
czonych procedur przyjmowania do pracy 
i uznawania kompetencji wykwalifikowa-
nych pracowników-cudzoziemców. Obecnie 
procedury związane z zatrudnianiem cudzo-
ziemców, uznawaniem ich kwalifikacji i przy-
znawaniem kart stałego pobytu są niejasne 
i skomplikowane, co znacząco utrudnia po-
zyskiwanie wykwalifikowanych migrantów.

3. Uzależnienie, wzorem Francji i Węgier, zasił-
ków rodzinnych i innego wsparcia od przy-
chodu i od liczby dzieci (premiowanie rodzin 
z dwojgiem, a przede wszystkim z trojgiem lub 
większą liczbą dzieci). Ostatnie lata dowiodły, 
że efekt demograficzny programu „Rodzina 
500 plus”, zakładającego równe wsparcie na 
każde dziecko dla rodzin o różnych przycho-
dach, okazał się krótkotrwały. Największa ba-
riera dotyczy urodzenia drugiego, a zwłaszcza 
kolejnych dzieci, dlatego konieczne jest skie-
rowanie interwencji do rodzin planujących 
takie decyzje.

4. Wprowadzenie, wzorem Francji, większych 
korzyści podatkowych dla rodzin z trzema  
i większą liczbą dzieci.

5. Wprowadzenie działań wspierających po-
litykę mieszkaniową – wzorem Węgier. Po-
rażka programu „Mieszkanie Plus” dowio-
dła niewystarczającego potencjału państwa  
w zakresie polityki mieszkaniowej. Wsparcie 
większych rodzin i tych planujących kolejne 
dzieci w zakresie potrzeb mieszkaniowych 
mogłoby pozytywnie oddziaływać nie tylko 
na demografię, ale także na rynek mieszka-
niowy w Polsce.
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We wrześniu 2020 r. ukazała się w USA książ-
ka Matthew Yglesiasa „Miliard Amerykanów”,  
w której ów publicysta przekonuje, że im większa 
liczba ludzi zamieszka w jego kraju, tym dla tego 
kraju lepiej. Ma na to dwa główne argumenty. Po 
pierwsze, w zglobalizowanej gospodarce większa 
liczba mieszkańców wytwarza przewagę kon-
kurencyjną w porównaniu do innych państw. 
Po drugie, wielość ludzi to wielość idei, większa 
innowacyjność, większa produktywność, ergo: 
większa zamożność. Stany Zjednoczone są kra-
jem imigracyjnym, co oznacza, że więcej osób 
emigruje do niego niż z niego. Co roku pojawia 
się tam dodatkowe 4–5 mln osób w ujęciu netto 
(po odjęciu osób emigrujących). Powód jest oczy-
wisty: USA to jedna z najbardziej produktywnych 
gospodarek na świecie, o bardzo dużym i chłon-
nym rynku wewnętrznym. Toteż zwiększenie jego 
populacji o kilka, kilkanaście milionów w wyniku 
np. dalszej liberalizacji przepisów imigracyjnych 
ludzi byłoby całkiem łatwe, choć już zwiększenie 
jej do miliarda – nie. To raczej licentia poetica 
Yglesiasa.

Polska również może zliberalizować swoje prawo 
imigracyjne, zwłaszcza w dziedzinie łatwości 
uzyskiwania pozwoleń na pracę dla obcokrajow-
ców, przyciągając w ten sposób osoby z zagranicy. 
Wątpliwe jednak, by zjawisko imigracji w pełni 
skompensowało ubytek demograficzny, który 
przyniosą nam najpewniej najbliższe dekady. 
Wg danych przytoczonych w tekście prof. Ireny 
Kotowskiej „Sytuacja demograficzna Polski – dia-
gnoza, perspektywy, główne wyzwania” populacja  
Polski skurczy się do 34 mln w 2050 r. z 37,9 mln 
w 2020 r., a więc o prawie 10 proc. (4 mln osób). 
Spadkowi potencjalnych zasobów pracy będzie 
także towarzyszyć wzrost liczby osób starszych. 
Stąd konieczność prowadzenia polityk wspierają-
cych rodzinę i dzietność w Polsce. Takie polityki 
jednak będą bezskuteczne, jeśli ich wprowadza-
niu nie będą towarzyszyć reformy czyniące kraj 
przyjaznym samorozwojowi i komfortowi życia 
mieszkańców oraz – wzbogacającej wszystkich – 
przedsiębiorczości. Warsaw Enterprise Institute 
w swoich licznych publikacjach przedstawia, za 
pośrednictwem strony www.wei.org.pl, kon-

kretne propozycje działań, które miałyby do tego 
prowadzić. Robi to m.in. w przygotowanym ze 
Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców ra-
porcie „50 milionów mieszkańców Polski”. Liczba 
50 mln nie oznacza, że Polska powinna mieć do-
celowo 50 mln obywateli, a że – dla zachowania 
konkurencyjności gospodarki – na jej terenie 
powinno przebywać 50 mln ludzi, z czego część 
tymczasowo. Oczywiście, liczbę tę traktować 
należy symbolicznie, raczej jako sygnalizującą 
wielkość wyzwania, które przed nami stoi niż 
jako formalny cel polityki publicznej. Nie istnieje 
przecież sposób na wyliczenie optymalnej liczby 
mieszkańców danego kraju. 

W ogólnym ujęciu jako strategicznie ważne dla 
przyszłości Polski wskazujemy nieustannie:

• zmiany instytucjonalne ze sprawnie działają-
cymi sądownictwem i administracją, 

• wolność gospodarczą, 
• wprowadzenie prostego systemu danin pu-

blicznych, 
• efektywną politykę socjalną (w tym opiekę 

zdrowotną), 
• służebność państwa wobec obywateli, 
• zapewnienie bezpieczeństwa, 
• aktywne i skuteczne działania na rzecz po-

prawy sytuacji demograficznej, 
• zmianę modelu kształcenia.

Pracę nad poprawą sytuacji demograficznej na-
leży natomiast oprzeć na 3 filarach:

1. Rozsądna i efektywna polityka prorodzinna

Taka polityka musi wychodzić z założenia, że ko-
biety ma być po prostu stać na posiadanie dzieci. 
Toteż powinna rozpocząć się ona od reformy 
systemu podatkowego, likwidującej obciążenia 
płac podatkami oraz – być może – docelowo za-
stąpienia podatku związanego z płacą podatkiem 
przychodowym. Przełoży się to na automatyczny 
wzrost wynagrodzeń netto, a więc na wzrost do-
chodu rozporządzalnego. Przedstawiony przez 
rząd PiS program podniesienia kwoty wolnej 
od podatku oraz podniesienia drugiego progu 
podatkowego z 85 do 120 tys. zł jest krokiem  
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w dobrym kierunku, gdyż istotnie zredukuje klin 
podatkowy dla 17– 18 mln Polaków, zwiększając 
kwotę dochodu do ich dyspozycji. Z drugiej strony, 
wzrost składki zdrowotnej dla Polaków samo-
zatrudnionych zarabiających powyżej 10 tys. zł  
(a taki wzrost zapewne będzie miał miejsce) może 
niwelować demograficzne efekty dwóch wcze-
śniejszych działań. Kolejną sprawą związaną  
z dochodami kobiet i dzietnością jest fakt, że aby 
rosły, muszą być najpierw w ogóle wygenerowa-
ne. Tymczasem obecne prawo pracy zniechęca 
do zatrudniania kobiet ze względu na niewy-
starczającą elastyczność, chociażby nie dając im 
wystarczającej swobody w zakresie pracy zdalnej 
i telepracy. Pandemia wymusza jednak korzyst-
ne zmiany prawne w tym zakresie. Same firmy 
odkrywają także zalety tej formy wykonywania 
stosunku pracy.

Z poziomem zatrudnienia wśród kobiet wiąże się 
program 500+, który w obecnie obowiązującej for-
mie, według wielu ekspertów, może wypychać je 
z rynku pracy. Bez względu na to, czy taka  
sytuacja ma faktycznie miejsce, naczelnym ce-
lem programu 500+ – gdy go wdrażano – było 
skłonienie Polek do posiadania dzieci. Dzisiaj 
już wiadomo, że cel ten nie został zrealizowany, 
a pandemiczny rok był wyjątkowo gorzkim tego 
świadectwem – urodziło się najmniej dzieci od 15 
lat. Oczywiście, miała w tym niemałą rolę pan-
demiczna niepewność i utrudnienia w dostępie 
do szpitali.

Czy podniesienie kwoty 500 zł umożliwiłoby re-
alizację celu demograficznego? Wątpliwe, cho-
ciaż poniekąd testem dla tej tezy będzie nowa 
zapowiedziana przez PiS polityka świadczeń dla 
dzieci między 12. a 36. miesiącem życia. Kolejna 
wątpliwość ma charakter fiskalny: czy państwo 
polskie stać na kolejne świadczenia? Być może 
skuteczniejsze byłyby zachęty w postaci wyż-
szych ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi, tym 
wyższych, im dzieci jest więcej. Co do świadczeń 
dla rodzin z dziećmi ogółem, to polski system  
w tym zakresie jest bardzo rozbudowany (istnieje 
pięć ich rodzajów), dość kosztowny (ok. 3 proc. 
PKB) i wymaga gruntownego przeglądu co do 
warunków ich udzielania, jak i celu.

O ile przezwyciężanie poważnych trudności mate-
rialnych jest istotnym zadaniem polityki socjalnej, 
o tyle – biorąc pod uwagę spadającą stopę ubóstwa 
– coraz mniej istotnym w porównaniu do innych 
zadań. W kontekście sytuacji demograficznej 
pomoc społeczna powinna być konstruowana tak, 
by umożliwiać godzenie obowiązków rodzinnych 
i zawodowych. Instrument świadczeń material-
nych nie musi być w tej materii najskuteczniejszy 
– to znów w dużej mierze kwestia optymalnych, 
elastycznych uregulowań prawnych, a także infra-
struktury opiekuńczej. Liczba placówek opiekuń-
czych dla dzieci do lat trzech w Polsce jest wciąż 
niewystarczająca i chociaż od 2015 r. podwoiła 
się, to „wskaźnik użłobkowienia” wynosi 25 proc., 
a nie – jak wynika z zaleceń unijnych – 33 proc. 
Jej wzrost rząd może indukować dwojako: umoż-
liwiając i ułatwiając rozbudowę sieci żłobków 
samorządom bądź wykorzystując do tego celu 
sektor prywatny poprzez obniżanie regulacyjnego 
progu wejścia i tworzenie przyjaznego środowi-
ska dla małej przedsiębiorczości oraz – jeśli nie 
skomplikuje to dodatkowo prawa podatkowego 

– zachęty fiskalne. Sektor prywatny chętnie zago-
spodarowuje tę niszę i wydaje się, że skutecznie 
może tu zastąpić państwo. Według danych GUS 
na 31 grudnia 2019 r. w Polsce działało 4,4 tys. 
żłobków i innych placówek opieki nad dziećmi do 
lat 3, z czego niemal 80 proc. należało do sektora 
prywatnego. Oczywiście, podobnie sytuacja mieć 
się powinna w ramach edukacji przedszkolnej. 
Z kolei w ramach kształcenia podstawowego na-
leży zagwarantować, by w każdej szkole działała 
świetlica nadzorowana przez opiekuna.

Nie tylko wynagrodzenie netto wpływa na chęć 
posiadania dzieci, gdy mowa o czynnikach eko-
nomicznych. Są to także warunki lokalowe. Jak 
zauważyła w jednym z wywiadów była minister 
rozwoju, pracy i technologii Jadwiga Emilewicz, 
w Polsce brakuje ok. 2 mln mieszkań (na 1000 
osób przypada ich ok. 370). Lokale mieszkal-
ne są też gorzej utrzymane (ok. 1 mln nadaje 
się do gruntownego remontu lub wyburzenia)  
i mniejsze niż w Europie – ich średnia powierzch-
nia wynosi ok. 75 m kw., podczas gdy średnia 
europejska to 96 m kw. Jak zmienić tę sytuację? 
Polski rząd próbuje robić to na własną rękę, wdra-
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żając program „Mieszkanie+”, ale jego powodze-
nie dotąd pozostawia wiele do życzenia. Biorąc 
pod uwagę historyczne porażki na tym froncie, 
zapowiedź dopłat do zakupu mieszkań w ramach 

„Polskiego Ładu” należy traktować z dużym scep-
tycyzmem. Najprawdopodobniej, jeśli zostanie 
zrealizowana, przyczyni się do podniesienia już i 
tak wysokich cen mieszkań, na czym stracą osoby 
bezdzietne, ale zamierzające mieć dziecko dopiero 
w przyszłości – oraz te, które mieszkanie kupują 
dzisiaj, przed wprowadzeniem tej polityki. Znów 
wyjściem może być uruchomienie inicjatywy pry-
watnej, którą krępują wysokie koszty biurokracji 
związanej z nowymi inwestycjami, chociażby  
z długotrwałym procesem uzyskiwania pozwoleń 
na budowę. Tutaj na pochwałę zasługuje zapo-
wiedź zniesienia wymogu uzyskania pozwoleń na 
budowę dla domów o powierzchni do 70 m kw. 
Sama realizacja nowych inwestycji jest jednak 
wciąż uregulowana w sposób zbyt szczegółowy, 
blokując np. zastosowanie w budownictwie nie-
których nowych i tańszych technologii.

2. Stworzenie warunków sprzyjających powro-
towi emigrantów z zagranicy

Według GUS w latach 2005–2019 z Polski wyje-
chało 2,5 mln Polaków. W tym czasie na emigracji 
urodziło się milion dzieci z polskim paszportem. 
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że 
Polska po otwarciu granic „straciła” 3,5 mln lu-
dzi w wieku produktywnym. Oczywiście, część  
z tych osób wyjechałaby za granicę bez względu 
na obecność Polski w strefie Schengen, a część 
dzieci by się nie urodziła, bo dzietność Polek emi-
grantek jest wyższa niż Polek pozostających w kra-
ju1. Przekonanie emigrantów do powrotu do kraju 
nie jest łatwe. Im dłużej pozostają za granicą, tym 
staje się to trudniejsze. Nie jest jednak niemożliwe. 
Np. 66 proc. emigrantów na Wyspach Brytyjskich 
deklaruje chęć powrotu do Polski, jeśli mogli-
by liczyć na zarobek w wysokości 5000 zł netto 
miesięcznie2. Obecnie przeciętne wynagrodzenie  

1 A. Unton, Polki chętniej rodzą na emigracji? W Wielkiej Brytanii przodują w rankingu, Money.pl, www.money.pl/  
 gospodarka/polki-chetniej-rodza-na-emigracji-w-wielkiej-brytanii-przoduja-w-rankingu-6542661708626049a.html.
2 Czy Polacy wracają z emigracji 2021 r.? 66 proc. Polaków chce wrócić, Dobryruch.pl, https://dobryruch.co.uk/polacy  
 -wracaja-z-emigracji.

w Polsce przekracza 5000 zł, ale brutto. Innymi 
słowy, choćby częściowe spełnienie warunku 
stawianego przez imigrantów wymaga zapro-
ponowanego już wcześniej zredukowania klina 
podatkowego. 

Ponadto, jako że emigranci to zazwyczaj ludzie 
przedsiębiorczy i o wyższych aspiracjach mate-
rialnych niż przeciętnie, należy zadbać o odpo-
wiednie warunki instytucjonalne. Przykładem 
może być Irlandia. Kiedyś był to kraj, z którego 
ludzie uciekali, dzisiaj jest to kraj, do którego 
ludzie wracają i do którego emigrują. Nie jest 
to wyłącznie efekt szybkiego awansu do grona 
najbogatszych krajów UE w wyniku reform lat 
80. To także wynik skoncentrowanej polityki 
migracyjnej opracowanej, co charakterystycz-
ne dla tego kraju, w ramach porozumień trój-
stronnych (rząd, organizacje przedsiębiorców  
i pracowników) na początku poprzedniej dekady. 
Wprowadzono różne rozwiązania ułatwiające po-
wroty takie, jak zmiany w systemie emerytalnym 
(np. udogodnienia dla dobrowolnie opłacających 
składki). Jedną z przyczyn powrotów okazała się 
chęć wychowywania dzieci w ojczyźnie i wśród 
znajomych. Zmiany dotyczą więc także opieki 
zdrowotnej dzieci, czy możliwości korzystania 
z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rząd 
wprowadził powszechną subwencję na opie-
kę nad dziećmi oraz bezpłatny program opieki 
przedszkolnej dla rodziców. Z obu rozwiązań 
korzystają wszyscy mieszkańcy Irlandii. Uprosz-
czono dokumentację potrzebną do załatwienia 
spraw bankowych, ale też związanych z uzyska-
niem prawa jazdy. Na bieżąco analizowane są 
przeszkody zgłaszane przez powracających lub 
zastanawiających się nad powrotem. Informacje 
te są podstawą do zmian legislacyjnych.

Systemowe naśladowanie takich krajów, jak Ir-
landia wymagałoby opracowania i wdrożenia 
kompleksowej polityki imigracyjnej, czego dotąd 
– mimo zapowiedzi – nie zrobiono. 

Recepta na miliony
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3. Mądra absorpcja imigrantów, przede wszyst-
kim z krajów sąsiadujących z Polską

Owszem, od 2018 r. więcej osób do Polski przyjeż-
dża niż z Polski wyjeżdża i z roku na rok bilans 
ten jest coraz korzystniejszy, ale mogłoby być 
znacznie lepiej. To brak dobrej i jasnej polityki 
migracyjnej jest znów przyczyną, dla której nie 
jesteśmy w takim stopniu krajem imigracyjnym, 
jak moglibyśmy być. Mieszkają i pracują na na-
szym terenie ok. 2 mln obywateli Ukrainy, ale 
ich więzy z naszym krajem nie są odpowiednio 
pogłębiane. Mowa przede wszystkim o uporczy-
wych obowiązkach biurokratycznych związanych 
z ubieganiem się o pobyt stały. Obecne rozwiąza-
nia (np. 180-dniowy reżim bezwizowy) sprzyjają 
pracom sezonowym, a tymczasem należałoby 
opracować takie, które ułatwiają poszukiwanie 
stałego zajęcia. Warto zaznaczyć, że chęć Ukra-
ińców do pozostania w Polsce na stałe regularnie 
rośnie, więc wystarczy wyciągnąć do nich rękę 
administracji, by ten fakt wykorzystać. Np. o ile 
jeszcze w 2015 r. większość Ukraińców (80 proc.) 
planowała roczny pobyt w Polsce, o tyle dane  
z 2020 r. pokazują, że większość (52 proc.) planuje 
już pozostać na okres dłuższy niż 3 lata3.

Obecne tempo napływu imigrantów ze Wscho-
du jest wysokie, ale zaspokaja jedynie bieżące 
potrzeby gospodarki i to w niewystarczającym 
stopniu (wiele branży, np. budownictwo wciąż 
boryka się z deficytem rąk do pracy), toteż zwięk-
szenie atrakcyjności migracyjnej Polski jawi się 
nie jako opcja, a konieczność. Według szacunków 
Narodowej Rady Ludnościowej, do 2050 r. Polska 
powinna przyjąć 5 milionów imigrantów zarob-
kowych, aby utrzymać dotychczasowe tempo 
rozwoju gospodarczego.

Żeby to osiągnąć konieczne jest:
• maksymalne uproszczenie procedur związa-

nych z legalnym zatrudnianiem cudzoziem-
ców, w tym m.in. umożliwienie podejmowania 
pracy u dowolnego pracodawcy na podstawie 

3 KM, Polska wciąż atrakcyjna dla Ukraińców. Ale już wiosną może się to zmienić, Pulshr.pl, www.pulshr.pl/praca-tym  
 czasowa/polska-wciaz-atrakcyjna-dla-ukraincow-ale-juz-wiosna-moze-sie-to-zmienic,79383.html.

oświadczenia o zamiarze powierzenia wyko-
nywania pracy cudzoziemcowi,

• stworzenie warunków dla zamieszkania  
w Polsce rodzin imigrantów,

• stworzenie szybkiej ścieżki uznania kwalifi-
kacji zawodowych imigrantów,

• wprowadzenie działań promocyjnych, w tym 
m.in. promocji nauki języka polskiego, kursów 
języka polskiego,

• stworzenie przejrzystej procedury uzyskiwa-
nia kart stałego pobytu dla stałego osiedla-
nia się w naszym kraju. Procedury te muszą 
przewidywać sytuację, w której prawo pobytu 
(biało-czerwoną kartę) otrzymają osoby, któ-
re zainwestowały w Polsce określoną kwotę 
pieniędzy w legalny biznes. ZPP proponuje, 
by było to 100 tys. dolarów.

Tylko zdecydowane działanie i dobre reformy 
przeprowadzane jednocześnie w ramach opisa-
nych trzech filarów (dzietność, powroty Polaków  
z emigracji, zwiększanie napływu obcokrajow-
ców) mogą poprawić sytuację demograficzną 
Polski. Zaniedbanie któregoś z nich będzie rów-
noznaczne z niechybną porażką.
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