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Wstęp
Zmiany demograficzne to temat coraz częściej pojawiający się w polskiej debacie
publicznej. Rosnąca liczba ekspertów, publicystów, naukowców i polityków zaczyna
dostrzegać nadchodzące konsekwencje utrzymującego się latami niskiego przyrostu
naturalnego. Mimo tego powszechna wiedza na temat skali wspomnianego problemu i jego
następstw wciąż nie jest duża, a głębszemu zrozumieniu tej tematyki nie sprzyja społeczne
niezrozumienie mechanizmów funkcjonowania systemów emerytalnego i zdrowotnego, które
w zasadniczy sposób są powiązane z demografią.
Można przypuszczać, że najbliższe lata obfitować będą w jeszcze większą liczbę
dyskusji, publikacji i rozwiązań politycznych ogniskujących się właśnie wokół zagadnienia
zmian demograficznych. Demografia stanie się bowiem jednym z głównym czynników
wpływających na gospodarkę Polski, co zaczyna dostrzegać coraz większe grono osób.
Utrzymujący się na skrajnie niskim poziomie współczynnik dzietności wśród Polek
stanie się jedną z najpoważniejszych barier rozwojowych polskiej gospodarki w ciągu
najbliższych kilkudziesięciu lat wpływając zarówno na finanse publiczne, jak i samą strukturę
gospodarki. Polskie społeczeństwo stanie się w dużej mierze społeczeństwem osób starych,
których utrzymanie spadnie na barki niewielkiej grupy osób znajdujących się w wieku
produkcyjnym. Taka struktura społeczna z pewnością rodzić będzie mnóstwo problemów dla
wydolnego funkcjonowania państwa i mających charakter transferowy państwowych systemów
„solidarności pokoleń” – emerytalnego i zdrowotnego.
Polskie społeczeństwo czekają w najbliższych kilkudziesięciu latach fundamentalne
zmiany, których charakter możemy w dużym stopniu przewidzieć już dziś. Ze względu na
powoli zmieniające się trendy demograficzne znamy prawdopodobną przyszłą strukturę
społeczną i na jej podstawie możemy wywnioskować konsekwencje dla polskiej gospodarki,
które są tematem niniejszej pracy.
Celem jej napisania było zbadanie publicznie dostępnych prognoz demograficznych dla
Polski na okres najbliższych kilkudziesięciu lat, wyciągnięcie z nich najważniejszych
informacji i analiza wpływu prognozowanej struktury społecznej na przyszłe funkcjonowanie
polskiej gospodarki.
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W pierwszym rozdziale opisane zostały podstawy demografii jako nauki, jej
metodologia, historia i teorie formułowane w przeszłości na temat przyczyn zmian
ludnościowych. Rozdział ten ma charakter teoretyczny i opiera się na przestudiowaniu i
opracowaniu literatury przedmiotu.
Tematem drugiego rozdziału są dostępne prognozy demograficzne i gospodarcze dla
Polski połączone z ich analizą. Na początku przedstawiona została bieżąca sytuacja
demograficzna, oparta na najnowszych danych publikowanych przez Główny Urząd
Statystyczny. W dalszej części rozdziału dokonano przedstawienia i analizy prognoz
demograficznych na horyzont najbliższych kilkudziesięciu lat. Na ich podstawie dokonano
obliczeń i prezentacji wskaźników szczególnie istotnych dla funkcjonowania polskiej
gospodarki

i

finansów

publicznych.

W

rozdziale

zaprezentowano

też

prognozy

makroekonomiczne, które również mają zasadniczy wpływ na prognozowany stan finansów
Polaków i państwa polskiego w XXI wieku.
Trzeci

rozdział

skupia

się

na

przewidywanych

konsekwencjach

zmian

demograficznych, szczególnie w obszarze systemu emerytalnego, systemu opieki zdrowotnej,
finansów publicznych i struktury gospodarki. Zaprezentowane zostały w nim mechanizmy
funkcjonowania systemu emerytalnego i służby zdrowia w Polsce, kładąc szczególny nacisk na
ich transferowy, wrażliwy na zmiany demograficzne charakter. W rozdziale przeanalizowane
zostały też praktyczne konsekwencje prognoz demograficznych i gospodarczych na okres
najbliższych kilkudziesięciu lat.
Rozdział czwarty omawia przyczyny niskiej dzietności w Polsce opierając się na
badaniach opinii publicznej, a także przedstawia i poddaje krytyce prowadzoną przez państwo
politykę prorodzinną. Celem rozdziału jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie w jakim
kierunku należałoby reformować Polskę, aby współczynnik dzietności wzrósł, a negatywne
konsekwencje wynikające z demografii mogły być zminimalizowane. Rozdział ten ma
charakter analityczny i stara się szukać związków przyczynowych między polityką państwa,
stanem gospodarki, deklarowaną pożądaną liczbą dzieci przez Polaków i odbiegającym od niej
współczynnikiem dzietności.
Ostatnim elementem niniejszej pracy jest zakończenie w którym przedstawione zostały
końcowe uwagi podsumowujące omawianą tematykę.

8

ROZDZIAŁ I
Demografia jako nauka
1.1. Początki demografii
„Demografia” to słowo, które po raz pierwszy zostało użyte w 1855 roku przez A.
Guillarda. Rozumiane wówczas jako „wiedza o naturalnej i społecznej historii populacji
ludzkich” wzięło swój źródłosłów z dwóch greckich wyrazów – demos oznaczającym „lud” i
grapheia, co przetłumaczyć możemy na „opis”1.
Mimo tego, że używane dziś słowo „demografia” powstało dopiero w XIX wieku to już
znacznie wcześniej pojawiały się dzieła i autorzy podejmujący tę tematykę. Za prekursora tej
dziedziny wiedzy możemy uznać J. Graunta, którego praca „Natural and Political Observations
upon the Bills of Morality” ukazała się już w XVII wieku i uważana jest za pierwszą naukową
analizę demograficzną2.
Za pierwszy model badający zjawiska ludnościowe uznaje się ten stworzony w 1693
roku przez astronoma E. Halleya3. Metodologia analizy zmian demograficznych kształtowała
się głównie w XVIII i XIX wieku za sprawą ówcześnie żyjących statystyków i matematyków.
Inną datą uznawaną przez niektórych za początek demografii jako nauki jest rok 1741
kiedy luterański duchowny J. P. Sussmilch wydał dzieło „Porządek boski”.
W Polsce za pierwszego uczonego zajmującego się tą tematyką uważa się M. K. Hanowa,
autora „Osobliwości natury i ekonomii”, wydanych w 1753 roku4.
1.2. Przedmiot badań demograficznych
Jerzy Z. Holzer definiuje demografię jako naukę „o prawidłowościach rozwoju
ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium”, która
„zajmuje się statystyczno-analitycznym opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i
oceną zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu naturalnego i

Kędelski M, Paradysz J., Demografia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, str. 6.
Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z
o.o., Warszawa 2012, str. 12.
3
Tamże, str. 12.
4
Kędelski M., Paradysz J., Demografia, str. 5-6.
1
2
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wędrówkowego”5. Jak piszą Mieczysław Kędelski i Jan Paradysz – „współcześnie demografia
zajmuje się obserwacją, analizą i prognozowaniem procesów ludnościowych, badaniem
powiązań zdarzeń demograficznych oraz wzajemnych oddziaływań zjawisk demograficznych i
warunków bytu ludzkości”6.
Marek Okólski i Agnieszka Fihel zwracają uwagę, że pomimo różnych definicji
demografii w literaturze wyróżnić możemy ich wspólny trzon, którym są:


stan i zmiany w liczbie ludności,



struktura ludnościowa według płci, wieku i niektórych cech społecznych,



ruch naturalny,



ruch wędrówkowy7.

Jako najważniejsze elementy metody omawianej nauki wspomniani badacze wymieniają:


syntetyczne charakterystyki liczbowe, właściwe badaniom zjawisk masowych,



modele ilościowe,



charakterystyczne dla demografii źródła danych8.

Demografia jako nauka dzieli się na wiele subdyscyplin. Podstawowym podziałem jest ten
na demografię opisową i matematyczną (nazywaną też demografią formalną lub demometrią).
Demografia opisowa zajmuje się – jak sama nazwa wskazuje - opisywaniem zjawisk
ludnościowych w kontekście socjologicznym, kulturowym, historycznym, politycznym itp.
Dane ilościowe stanowią tu jedynie bazę do dalszych rozważań. Naukowcy zajmujący się
demografią opisową skupiają się na osadzaniu faktów nt. ludności w odpowiednim kontekście.
Demografia matematyczna (formalna) to z kolei owa baza. Naukowcy zajmujący się tą
dziedziną dokonują pomiarów, analiz i prognoz dotyczących zmian demograficznych9. Można
rzec, że obie subdyscypliny są ze sobą immanentnie związane i dopełniają się tworząc to, co
możemy określić jako współcześnie rozumianą demografię.
Dziedzinami wiedzy, które związane są z ogólnie rozumianą demografią są także
demografia historyczna (starająca się zmierzyć i opisać procesy demograficzne w czasach gdy

5

Holzer J.Z., Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, str. 13.
Kędelski M. Paradysz J., Demografia, str. 6.
7
Okólski M., Fihel A., Demografia…, str. 10.
8
Tamże, str. 11.
9
Tamże, str. 12.
6
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nie dysponowano tak rozległymi danymi jak współcześnie), demografia potencjalna
(analizująca wpływ określonych cech na przeciętną oczekiwaną długość życia), demografia
społeczna (badająca konsekwencje dziejących się procesów i zmian demograficznych),
demografia ekonomiczna (analizująca relacje pomiędzy gospodarką a demografią), a także
doktryny demograficzne (formułujące teorie rozwoju ludności). Jak wynika z wymienionych
subdyscyplin – demografia współcześnie łączy się w zasadniczy sposób z innymi dyscyplinami
naukowymi – m.in. socjologią, ekonomią, historią, psychologią i medycyną10.
1.3. Źródła danych na temat ludności
Wraz ze wzrostem zainteresowania badaczy demografią – niezbędne stało się
pozyskiwanie źródeł na podstawie których można było rozpocząć analizy i prognozy. We
współczesnym świecie dysponujemy nieporównywalnie większym materiałem badawczym niż
miało to miejsce wcześniej.
Głównym źródłem danych demograficznych są spisy powszechne. Jolanta Kurkiewicz
definiuje je jako „metodę gromadzenia danych o liczbie i strukturze ludności zamieszkującej
wyodrębnione terytorium w ściśle ustalonym momencie”, dodając, iż badanie to musi być
wyczerpujące, a więc dotyczyć wszystkich mieszkańców danego terytorium 11.
Spis ludności ma charakter centralny, a więc przeprowadza go określony urząd
statystyczny, dotyczy określonego momentu w czasie (tak, aby dane dotyczące wszystkich
mieszkańców były aktualne dla tego samego okresu), a gromadzone dane mają charakter tajny.
Aby spis był dobrze przeprowadzony musi być spełnionych kilka warunków. Wyróżnić
można precyzję opisania badanej ludności, jednoznaczność sformułowanych pytań, dobre
poinstruowanie badanych, sprawną organizację i pozytywny stosunek ludności do
przeprowadzania spisu12.
Drugą grupą źródeł demograficznych jest ewidencja (rejestracja) bieżąca. W jej skład
wchodzą zdarzenia demograficzne dotyczące ruchu naturalnego (małżeństw, rozwodów,
separacji, narodzin, zgonów) i wędrówkowego, związanego z migracjami. Ewidencja bieżąca,

10

Holzer J.Z., Demografia, str. 13-14.
Kurkiewicz J., Przedmiot i zakres badań demograficznych, w: Procesy demograficzne i metody ich analizy, red.
Kurkiewicz J., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, str. 31-32.
12
Holzer J.Z., Demografia, str. 43.
11
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jak sama nazwa wskazuje, jest prowadzona w formie ciągłej w przeciwieństwie do spisów
powszechnych. Sprawozdawczość w zakresie ewidencji bieżącej odbywa się za pomocą
jednolitych kart statystycznych, które w jasno sprecyzowany sposób powinny definiować
interesujące badaczy cechy w zakresie badanego przedmiotu13.
Trzecim głównym źródłem informacji dla demografów są badania sondażowe. Bywają
one prowadzone wraz ze spisami powszechnymi na losowo wybranej próbie, ale ze względu na
duże odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi spisami ich użyteczność jest ograniczona. Nie
mogą one też poruszyć dużej liczby problemów ze względu na czas, który musieliby poświęcić
badani, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, a co za tym idzie spadłaby ich chęć do
uczestnictwa w sondażu. Oczywiście, oprócz badań prowadzonych przy okazji spisów
powszechnych istnieje też wiele niezależnych sondaży, które podejmują różne istotne z punktu
widzenia demografów problemy.
1.4. Dane demograficzne
1.4.1. Podstawowe dane demograficzne
Podstawowymi danymi, które są analizowane przed demografów na całym świecie, są te
dotyczące płci, wieku i stanu cywilnego.
Jeśli chodzi o płeć – często podawanych wskaźnikiem bywa współczynnik feminizacji,
który zdefiniować możemy jako iloraz liczby kobiet i liczby wszystkich członków danej
populacji. Ma on wpływ chociażby na przeciętną długość trwania życia w danej populacji, ze
względu na przeciętne dłuższe trwanie życia kobiet.
Statystyki dotyczące wieku pozwalają określić na ile dana populacja jest społeczeństwem
„starym”, a na ile „młodym”. Pomaga w tym piramida wieku na której przedstawiana jest liczba
osób mających określoną liczbę lat, także w rozróżnieniu na posiadaną płeć. Na piramidzie
wieku doskonale zobaczyć można poszczególne wyże i niże demograficzne, czyli momenty
zwiększonej lub zmniejszonej dzietności w porównaniu do pozostałych okresów.
Z punktu widzenia gospodarki bardzo ciekawym wskaźnikiem dotyczącym wieku jest
współczynnik obciążeń demograficznych. Pozwala on określić stopień w jakim ludność w
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Posiadając dane nt. wieku określić też można najbardziej znane wskaźniki tj. średnią
arytmetyczną lub medianę (wartość dzielącą populację po równo – na osoby starsze niż
mediana i młodsze niż mediana).
Statystyki dotyczące stanu cywilnego to z kolei źródło do analizy zmian kulturowych, które
dobrze może zobrazować np. zmieniający się, coraz późniejszy średni wiek zawierania związku
małżeńskiego. To z kolei wpływa na niższy średni współczynnik dzietności, czyli liczbę dzieci
przypadających na kobietę w wieku umożliwiającym zajście w ciążę.
Dla demografów ważne są też dane na temat aktywności zawodowej populacji. Warto tu
wymienić chociażby wskaźniki bezrobocia, zatrudnienia i aktywności zawodowej. Na
gospodarkę wpływ mają także takie wskaźniki jak chociażby ten mierzący analfabetyzm czy
ukazujący liczbę osób posiadających określone wykształcenie.
1.4.2. Dane dotyczące narodzin i zgonów
Najbardziej ogólnym wskaźnikiem demograficznym dotyczącym narodzin jest surowy
współczynnik urodzeń. Zdefiniować go można jako iloraz liczby urodzeń żywych w okresie t i
średniej liczby ludności w tym samym okresie. Zwykle jest on podawany w przeliczeniu na
1000 mieszkańców. Surowy współczynnik urodzeń mówi nam jaka liczba urodzeń żywych
przypada na 1000 mieszkańców14.
Analogiczny miernik, z tym, że dotyczący zgonów, nazywamy surowym
współczynnikiem zgonów. Mówi on ile zgonów w danym okresie przypadało na określoną
liczbę osób w analizowanej populacji15.
Bardziej szczegółowy jest cząstkowy współczynnik zgonów, który podaje wartość
współczynników zgonów biorąc pod uwagę tylko osoby w określonym wieku16.

Kurkiewicz J., Struktura ludności według podstawowych cech demograficznych, w: Procesy..., str. 141.
Kuropka I., Umieralność, w: Procesy..., str. 171.
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Często używanym terminem jest też współczynnik zgonów niemowląt. Najogólniej rzecz
biorąc – jest to liczba zgonów niemowląt w przeliczeniu na 1000 urodzeń żywych17.
1.5. Prognozy demograficzne
Polem na którym badania prowadzone przez demografów stają się najciekawsze dla
szerszego grona odbiorców, także spoza społeczności akademickiej, są prognozy i opinie na
temat przyszłych trendów ludnościowych. Zwykle są one szeroko komentowane przez
ekspertów,

polityków,

publicystów

i

naukowców

zajmujących

się

problemami

demograficznymi. Co ważne – obecnie demografia ma wpływ na wiele różnych sfer aktywności
człowieka, więc publikacjami tego typu zainteresowany jest szeroki wachlarz osób.
Maria Cieślak definiuje prognozę jako „naukowo uzasadniony sąd o stanie zjawiska w
określonym momencie (okresie) należącym do przyszłości”, dodając, że ów sąd musi być
„racjonalnym wnioskowaniem, prowadzącym od przesłanek do wniosków odnoszących się do
przyszłości”18.
Prognozy demograficzne możemy podzielić według wielu kryteriów. Najprostszym z nich
jest kryterium czasowe. Możemy tutaj wyróżnić:


prognozy krótkookresowe – ich horyzont czasowy wynosi do 5 lat i zostają w nich
zwykle zachowane trendy z przeszłości,



prognozy średniookresowe – dotyczą okresu 5-15 lat, a zmiany, w przeciwieństwie do
prognoz krótkookresowych, mają charakter nie tylko ilościowy, ale też jakościowy
(rozumiane jako korekty niektórych trendów),



prognozy długookresowe – wysuwane są na okres ponad 15-letni, a zmiany określić
można zarówno jako ilościowe, jak i jakościowe (mające w dodatku głęboki
charakter)19.

Prognozy możemy też podzielić według tego na ile postulują one pożądany wynik lub
charakter omawianych zjawisk. Wyróżnić tu możemy:

Tamże, str. 144.
Cieślak M., Ogólna charakterystyka metod badawczych stosowanych w demografii, w: Demografia. Metody
analizy i prognozowania, red. Cieślak M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, str. 91.
19
Tamże, str. 93.
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prognozy ostrzegawcze – stanowią ekstrapolację obserwowanych trendów i informują
jak utrzymanie się określonych zjawisk może wpłynąć na przyszłość,



prognozy normatywne – u ich podstaw leży określony system wartości i założone
kryteria, a ich efektem jest ukazanie pożądanych z punktu widzenia kryteriów wyników
– np. określenie pożądanej struktury ludności tak, aby siła nabywcza wzrosła o
określoną wartość20.

Prognozy zwykle przedstawia się w kilku wariantach, ze względu na wysoką niepewność
przypuszczeń na temat przyszłości, zwłaszcza kiedy prognozy obejmują długi horyzont
czasowy. Co oczywiste i intuicyjne – im prognoza obejmuje dłuższy horyzont czasowy, tym
ryzyko błędu wzrasta.
Dwoma podstawowymi funkcjami sądów demografów na temat przyszłości są funkcje
preparacyjna i aktywizująca21. Funkcja preparacyjna pozwala podejmować decyzje w
dziedzinach na które wpłyną przyszłe wartości wskaźników i struktur ludnościowych.
Przykładowo – przedsiębiorca, ceteris paribus, nie zainwestuje w budowę szkoły w kraju o
niskim współczynniku dzietności, ale zrobi to w tym gdzie współczynnik ten jest kilka razy
wyższy. Taka inwestycja wydaje mu się bardziej opłacalna za kilkanaście lat, a przesłanką ku
temu są właśnie prognozy demograficzne. Innym przykładem może być rząd, który dzięki
prognozom ludnościowym planuje liczbę miejsc w szkołach i przedszkolach w przyszłości.
Drugą podstawową funkcją prognoz demograficznych jest funkcja aktywizująca. Ogólnie rzecz
biorąc – ma ona wpływ na działania ludzi, a także organów państwa. Działania te, jeśli okażą
się skuteczne, mogą doprowadzić do zmiany trendów jeżeli prognoza jest niekorzystna, albo
do ich realizacji i pogłębienia, jeżeli trend jest odbierany jako dobry. Przykładowo – rząd
danego państwa podjąłby decyzję o wprowadzeniu szeroko zakrojonej polityki prorodzinnej w
reakcji na zgłaszane przez demografów badania o złych skutkach niskiej dzietności.
Odwrócenie trendu byłoby zrealizowaniem efektów funkcji aktywizującej prognoz.
Jeśli chodzi o metodologię formułowania prognoz demograficznych – wyróżnić możemy
kilka metod badawczych:
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metody statystyczne – opierają się na założeniu istnienia pewnej prawidłowości, która
jest niezmienna lub zmienna w niewielkim stopniu w czasie; na jej podstawie możemy
ekstrapolować dane z przeszłości na przyszłość,



metody modelowania przyczynowo-skutkowego – ich istotą jest stworzenie modelu,
który bierze pod uwagę szereg zmiennych wpływających w zasadniczy sposób na
zmienną objaśnianą; w ramach tych metod wyróżnić możemy modele matematyczne,
ekonometryczne i behawiorystyczne,



metody analogowe – polegają na wnioskowaniu na temat populacji bazując na innych
społecznościach, uznanych przez badaczy za podobne; oczywiście podstawą przyjęcia
tych metod jest założenie, że podobieństwo utrzyma się w przyszłości,



metody heurystyczne – u ich podstaw leży opinia ekspertów, którzy są w stanie
uwzględnić więcej czynników, tendencji i faktów, których nie da się wziąć pod uwagę
w modelach – np. zjawiska niemierzalne22.

W jaki sposób tworzy się prognozę demograficzną? Franciszek Stokowski wyróżnia pięć
etapów:


ustalenie początkowego stanu populacji i jej struktury,



postarzanie żyjącej ludności,



prognozowanie przyszłej liczby narodzin i postarzanie nowych członków populacji,



analiza uzyskanych wyników,



uwzględnienie przyszłych ruchów migracyjnych23.

Przejście

pierwszych

czterech

etapów

daje

badaczowi

prognozę

biologiczną.

Uwzględnienie ostatniego czynnika, związanego z migracją, daje prognozę pomigracyjną.
Kluczowym czynnikiem w oszacowaniu skutecznej prognozy demograficznej jest
postarzanie, sprowadzające się do szacowania prawdopodobieństwa przeżycia określonej
liczby lat przez osoby w określonym wieku, a także oszacowanie prawdopodobieństwa
współczynnika dzietności w przyszłości. Niepewny pozostaje też stan salda migracji, czyli
ostatni etap tworzenia prognozy.
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Prawdopodobieństwo przeżycia kolejnych x lat zależy od wielu czynników tj. płeć, wiek,
miejsce zamieszkania. Żeby prognoza była dokładniejsza niezbędne jest posiadanie dokładnych
danych wejściowych na podstawie których określamy prawdopodobieństwa. Te ostatnie
demografowie czerpią z tablic trwania życia. Niestety, w przypadku długookresowych prognoz
te także stają się niewiadomą, gdyż prawdopodobieństwo przeżycia dla określonych grup,
dzielonych ze względów na płeć czy wiek, także ulega zmianie.
1.6. Teorie demograficzne
Zachodzenie zmian w liczbie i strukturze ludności powodowało w uczonych chęć
wyjaśnienia i opisania mechanizmów kierujących zmianami demograficznymi.
Teorie te podzielić można na dwa rodzaje – ogólne, opisujące generalne mechanizmy
przeobrażeń populacji ludzkich, a także cząstkowe – objaśniające procesy rządzące
konkretnymi procesami demograficznymi.
1.6.1. Teorie ogólne
1.6.1.1. Teoria Malthusa
Najbardziej znaną teorią ogólną jest ta stworzona pod koniec XVIII wieku przez T.R.
Malthusa. Podejmując polemikę z W. Godwinem, uważającym istnienie własności prywatnej
za przyczynę ubóstwa i przeludnienia, Malthus poszedł dalej, twierdząc, że samo zniesienie
własności prywatnej, co postulował Godwin, nie przyniesie spadku ubóstwa i przyczyn zmian
w dzietności należy szukać gdzie indziej.
Malthus uważał, że przyczyną ubóstwa jest immanentna cecha człowieka – popęd
seksualny, który doprowadzić musi do wzrostu narodzin. Te będą z kolei miały miejsce tam,
gdzie rośnie wielkość żywności. Jako że ta, zdaniem Malthusa, jest ograniczona – doprowadzić
to musi do ubóstwa. Malthus nie chciał jednak ograniczać ludziom posiadania potomstwa przez
środki polityczne – uważał, że ostatecznie „człowiek jest odpowiedzialny tylko przed Bogiem”,
a korzystając z posiadanego rozumu ludzie powinni ograniczać liczbę posiadanego potomstwa
tak, aby przeciwdziałać mającemu być konsekwencją masowych narodzin ubóstwa24. Zdaniem
Malthusa ludzie rozmnażają się w tempie geometrycznym, a dostępna żywność zwiększa się
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jedynie w tempie arytmetycznym. Wynika z tego, że wraz z upływem czasu żywności per
capita będzie coraz mniej. To z kolei doprowadzić może do ubóstwa, wojen i konfliktów. Duże
(lub precyzyjniej: coraz większe) skupiska ludzi mają z kolei być przyczyną wzrostu epidemii
i chorób25.
Poglądy Malthusa zyskały wielu zwolenników, stąd też zaczęto mówić o całych prądach
myślowych zwanych maltuzjanizmem i neomaltuzjanizmem. Reprezentantów obu tych szkół
odróżnia wybór instrumentów, którymi należałoby ograniczać liczbę urodzeń. Ci pierwsi –
regulować chcieli liczbę lub strukturę osób zdolnych do prokreacji, a drudzy wprost postulować
zaczęli kontrolę narodzin. Dziś neomaltuzjanizmem określić można „zbiór koncepcji wyrosłych
z teorii ludnościowej Malthusa i maltuzjanizmu, zrewidowanych w świetle stanu wiedzy w
końcu XIX wieku i w XX wieku”26. Warto podkreślić, że poglądy u podstaw których leży
widzenie zagrożeń w nadmiernej liczbie narodzin są wciąż żywe i powracają w debacie
publicznej – np. przy okazji dyskusji nt. ekologii czy walki z głodem w krajach Trzeciego
Świata.
1.6.1.2. Teoria przejścia demograficznego
Drugą ogólną teorią próbującą w całościowy sposób opisać prawa rządzące zmianami
demograficznymi jest teoria przejścia demograficznego. Jej autorstwo przypisuje się W.S.
Thompsonowi. Wyróżnił on trzy fazy, którymi cechują się zmiany w relacji narodzin i zgonów:
1. faza równowagi prymitywnej (dużo narodzin i dużo zgonów),
2. faza przejścia demograficznego (zachwianie równowagi poprzez wysoką dzietność, ale
wydłużającą się długość życia),
3. faza równowagi nowoczesnej (niska dzietność i długie życie)27.
C.P. Blaker rozwinął trójfazową teorię Thompsona (i pogłębiającego ją Notesteina, którego
ujęcie jest dziś uważane za klasyczne) i wyodrębnił bardziej szczegółową, składającą się z
pięciu faz teorię. Według niego wyodrębnić możemy następujące fazy:
1. faza poprzedzająca przejście demograficzne,

Drabińska D., Malthus a Kremer – dwie wizje demograficznego ujęcia rozwoju gospodarczego, w: Współczesne
problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. Osiński J., Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011, str. 448-449.
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2. niekontrolowana płodność przy jednoczesnym spadku umieralności,
3. tempo spadku umieralności przewyższa tempo spadku płodności,
4. równowaga stopnia umieralności i płodności,
5. przewaga natężenia zgonów nad natężeniem urodzeń28.
Oczywiście, samo wyodrębnienie faz nie wystarczało i niezbędne było jeszcze
uzasadnienie zachodzących zmian. Dlaczego następuje załamanie się tempa narodzin i
wydłużenie się życia?
Notestein wskazywał przede wszystkim na czynniki ekonomiczne, które wiązał z
postępującą modernizacją. Rosnący wraz z rewolucją przemysłową dobrobyt doprowadził do
polepszenia się poziomu opieki medycznej, a to z kolei spowodowało wydłużenia się średniego
poziomu życia. Wzrost wiedzy na temat higieny i zdrowia, skorelowany z upowszechnieniem
się edukacji, prowadził do większej samoświadomości i do przedłużenia życia. Podobnie było
z dobrobytem materialnym – więcej żywności, także tej zdrowszej, sprawiało, że ludzie mogli
żyć dłużej i cieszyć się zdrowiem w wieku w którym niegdyś było to nie do pomyślenia.
Ten medal ma też jednak drugą stronę. Jeśli dobrobyt i postęp medyczny powoduje
wzrost długości życia, to jednocześnie powoduje też spadek umieralności przy porodzie.
Dlaczego więc liczba urodzeń, zgodnie z teorią przejścia demograficznego, spada?
Na początku XX-tego stulecia najbardziej kompleksową wówczas odpowiedź na to
pytanie przedstawił A. Landry. Jego zdaniem – przyczyn należy szukać w ludzkim
racjonalizmie, a także w zmianie norm moralnych. Uczony widział ludzi fazy przejścia
demograficznego jako egoistów, którzy kierując się własnym interesem kalkulują koszt
utrzymania dziecka, a także ograniczenie czasu wolnego i możliwości zawodowych29. Co
ciekawe – podane wówczas przyczyny brzmią bardzo znajomo w odniesieniu do współcześnie
formułowanych tez odnośnie spadku dzietności – np. w Polsce.
Spadek płodności w okresie przejścia demograficznego próbował również wyjaśnić J.
C. Caldwell. Jego zdaniem przyczyną tego zjawiska jest zmiana międzygeneracyjnego
transferu bogactwa. W poprzednich fazach transfer taki miał charakter w kierunku pokolenia
rodziców, co możemy uznać za rekompensatę poniesionych kosztów na wychowanie dzieci w
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przeszłości. Wraz z rozwojem kapitalizmu bodziec ten zaczynał mieć jednak coraz mniejsze
znaczenie, a najbardziej ekonomiczną decyzją wydawało się wstrzymanie od posiadania
potomstwa30. Spoglądając krytycznie na teorię Caldwella warto jednak dodać, że wspomniany
transfer bogactwa jest związany nie tyle z samym kapitalistycznym sposobem produkcji
opartym na własności prywatnej i wolności gospodarowania co z rozwojem ubezpieczeń
emerytalnych, a we współczesnym świecie przede wszystkim z państwowym, obligatoryjnym
systemem emerytalnym.
1.6.1.3. Teoria drugiego przejścia demograficznego
Teorią ogólną, która pojawiła się w latach 80-tych ubiegłego stulecia jest teoria drugiego
przejścia demograficznego. Powstała ona w odpowiedzi na zjawiska, których nie uwzględniła
teoria przejścia demograficznego. Konkretnie chodzi tu o znaczne rozminięcie się wskaźników
urodzeń i zgonów, czego konsekwencją jest niemożliwość występowania zastępowalności
pokoleń. Pierwszy raz koncepcja ta, wraz z terminem drugiego przejścia demograficznego,
pojawiła się w 1986 roku za sprawą artykułu autorstwa R. Lesthaeghe’a i D. J. van de Kaa31.
Jerzy Z. Holzer wyróżnił cztery cechy, którymi cechuje się drugie przejście
demograficzne:
1. osłabienie się tradycyjnego wzorca rodziny (zmniejszenie się liczby zawieranych
małżeństw, ich krótkotrwałość, wzrost popularności związków nieformalnych i
rozwodów, coraz większa liczba rodzin z jednym dzieckiem),
2. zmniejszenie się dzietności spowodowane coraz późniejszym decydowaniem się na
potomstwo, coraz więcej dzieci rodzących się poza związkami małżeńskimi i rosnąca
społeczna akceptacja dla tego zjawiska,
3. wzrost popularności metod antykoncepcyjnych przy jej równoczesnej dostępności i
świadomości medycznej,
4. zmiana stylu życia powodująca wydłużenie się średniej długości życia32.
Jak widać – teoretycy drugiego przejścia demograficznego przede wszystkim skupiali się
na czynnikach kulturowych. Zmiany w sferze kultury są więc w świetle tej teorii główną
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przyczyną spadku dzietności, a co za tym idzie niemożności utrzymania zastępowalności
pokoleń.
1.6.2. Teorie cząstkowe
Jeśli chodzi o teorie cząstkowe – do najbardziej znanych zaliczyć możemy teorie
Leibensteina, Beckera i Easterlina.
1.6.2.1. Teoria Leibensteina
H. Leibenstein starał się wyjaśnić obniżanie się płodności wraz ze wzrostem dochodu
gospodarstwa domowego. U podstaw jego teorii leżą dwa założenia – o racjonalności działania
gospodarstw domowych (także w kwestii decydowania się na posiadanie potomstwa), a także
o kierowaniu się użytecznością przy podejmowaniu decyzji, porównując wszelkie alternatywy
właśnie pod tym kątem.
Według tej teorii wraz ze wzrostem dochodu spada użyteczność z posiadania dziecka.
Dziecko traktowane jest jako dobro konsumpcyjne, które dostarcza użyteczności rodzicom –
zarówno niematerialnych, jak i będąc swoistym „ubezpieczeniem emerytalnym”. Na rzecz
owego dobra ponoszone są koszty bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze związane są z
utrzymaniem dziecka, drugie zaś to koszty utraconych możliwości. Im rodzina jest
zasobniejsza, tym jedne i drugie koszty rosną. Badacz zwrócił też uwagę, że spadająca
umieralność dzieci powoduje wyższe prawdopodobieństwo przeżycia dziecka, a więc
użyteczność dążenia do posiadania kolejnych dzieci spada. Leibeinstein zwracał też uwagę na
osłabianie „korzyści emerytalnych” czerpanych z posiadania potomstwa wraz ze wzrostem
powszechnych systemów emerytalnych gwarantowanych przez państwo33.
1.6.2.2. Teoria Beckera
Teoria sformułowana przez G.S. Beckera w 1960 roku bywa też nazywana teorią
gospodarstw domowych i także stara się odpowiedzieć czemu wraz ze wzrostem dochodu w
rodzinie spada dzietność. Również według niej posiadanie dzieci to efekt świadomego,
racjonalnie podjętego działania. Dziecko jest tutaj traktowane jako dobro kapitałowe, które jest
„produkowane” przez gospodarstwo domowe. Rodzice, chcąc zmaksymalizować swoją
użyteczność, poświęcają czas i pieniądze na jak najlepsze wychowanie dziecka. Becker uważał,

33

Kurkiewicz J., Wybrane..., str. 58-59.
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że rodzice analizują nie tylko liczbę posiadanych dzieci, ale także ich jakość. Wychowanie
dziecka „lepszej jakości” przynosi rodzicom wyższą użyteczność, ale jednocześnie nakłady
związane z jego wychowaniem są też odpowiednio wyższe. Zdaniem Beckera kluczowy powód
spadku liczby dzieci to rozpowszechnianie się wiedzy o kontrolowaniu płodności. Im jest ona
szerzej dostępna tym „jakość” dzieci rośnie, ale spada ich liczba. Czas, głównie kobiety, który
jest inwestowany w wychowanie dziecka, jest wyceniany coraz wyżej, stąd spada liczba
posiadanego potomstwa34. Jak widać – w przypadku tej teorii całkowicie pomijane są aspekty
kulturowe, a cała analiza opiera się jedynie na omawianiu użyteczności na podstawie
neoklasycznych założeń o racjonalnym działaniu.
1.6.2.3. Teoria Easterlina
R. A. Easterlin przyjął, że na płodność wpływ mają podaż dzieci i popyt na dzieci. Podaż
określają płodność naturalna (czynniki kluczowe: stopień bezpłodności, umieralność dzieci,
częstość stosunków seksualnych) i koszty regulacji urodzeń (składowe: wyznawana etyka,
dostępność i cena środków antykoncepcyjnych). Na popyt składają się dobra alternatywne,
dochody i korzyści czerpane z posiadania potomstwa, a także preferencje gospodarstw
domowych.
Easterlin, próbując wyjaśnić zmiany w liczbie posiadanego potomstwa, zwracał uwagę
na kluczowy czynnik jakim jest wychowanie w domu rodzinnym, rzutujące później na poglądy
i preferencje przyszłych potencjalnych rodziców. Zdaniem badacza ludzie dążą do tego, aby
utrzymać przynajmniej taki poziom życia jaki mieli zapewniony w dzieciństwie. Gdy jest to
trudne do zrealizowania – odraczają decyzję o posiadaniu dziecka lub ograniczają ich liczbę.
Według teorii Easterlina – ludzie decydują się na posiadanie kolejnych dzieci dopiero wtedy
kiedy potencjalne warunki gospodarcze, mające wystąpić w przyszłości, zdają się zapewnić
materialne aspiracje. Oczywiście, ludzie mają różne aspiracje, a także w różny sposób
przewidują przyszłość. Różnice te wpływają na odmienne decyzje pod względem chęci
posiadania kolejnych dzieci.

34

Tamże, str. 59-62.
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ROZDZIAŁ II
Prognozy demograficzne i makroekonomiczne dla Polski
2.1. Demografia Polski
2.1.1. Bieżąca sytuacja demograficzna Polski
Informacje na temat bieżącej sytuacji demograficznej możemy uzyskać dzięki
działalności Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który regularnie publikuje dane, analizy
i prognozy na temat ludności Polski.
GUS to instytucja będąca organem administracji rządowej, która podlega Prezesowi
Rady Ministrów. Celem jego działanie jest zbieranie i publikowanie danych statystycznych na
temat polskiego życia publicznego i niektórych sfer życia prywatnego.
Najnowszą publikacją na temat bieżącej sytuacji demograficznej Polski jest „Ludność.
Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI

Liczba ludności

2015 r.”35.
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Mężczyźni
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Wykres nr 1. Ludności Polski wg płci i wieku w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ludność…

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2015 r.
[dostęp: 18.04.2016 r.], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnoscioraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-vi-2015-r-,6,18.html.
35
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Według danych GUS w Polsce żyje obecnie 38 454 576 osób, z czego 18 607 417
(48,39%) to mężczyźni, a 19 847 159 (51,61%) kobiety. Jak widać na Wykresie nr 1 – w Polsce
najwięcej jest osób w grupach wiekowych 30-34 (3,25 mln), 35-39 (3,08 mln) i 25-29 (2,88
mln).
Porównując obecną liczbę ludności Polski z okresem po II wojnie światowej widzimy,
że przez cały okres PRL liczba ludności wzrastała, a zatrzymała się na poziomie ok. 38 mln
niemal równocześnie z transformacją ustrojową w roku 198936.
Lata III RP charakteryzowały się ustabilizowaniem się liczby ludności na
wspomnianym pułapie i pod względem tego wskaźnika nie obserwowaliśmy większych zmian
w ciągu ostatnich 27 lat.

Wykres nr 2. Liczba ludności Polski w latach 1946-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik… i Ludność…

Patrząc na wykres obrazujący liczbę urodzeń żywych w poszczególnych latach po II
wojnie światowej możemy zauważyć, że mieliśmy do czynienia z dwoma znaczącymi wyżami
demograficznymi. Pierwszy miał miejsce tuż po zakończeniu wojny, a drugi zbiegł się w czasie
z okresem karnawału Solidarności i stanu wojennego. O ile ten drugi można wyjaśnić jako
następstwo pierwszego to efektem „wyżu stanu wojennego” powinien być wyż przypadający

Rocznik Demograficzny 2015 [dostęp: 19.04.2016 r.], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rocznikistatystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2015,3,9.html.
36
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na lata „dwutysięczne”. Tak się jednak nie stało i lata te upłynęły pod znakiem bardzo niskiego
poziomu dzietności.

Wykres nr 3. Urodzenia żywe w Polsce w latach 1946-2013
Źródło: Małżeństwa i dzietność w Polsce [dostęp: 09.05.2016 r.],
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/23/1/1/malzenstwa_i_dzietnosc_
w_polsce.pdf, str. 5.

Ważnym podziałem dla gospodarki jest ten na grupy funkcjonalne na rynku pracy ze
względu na wiek. Wyróżnić tu możemy osoby w wieku przedprodukcyjnym (jeszcze nie weszły
na rynek pracy), produkcyjnym (pracujące lub mogące pracować; rozróżnić możemy je na te w
wieku mobilnym, czyli zdolne do zmiany pracy, jej miejsca lub zawodu, a także niemobilnym)
i poprodukcyjnym (zwykle zakończyły już pracę zawodową).
Jak widzimy w Tabeli nr 1 i Wykresie nr 4 – w Polsce mamy niemal 7 mln osób w
wieku przedprodukcyjnym, ponad 24 mln osób w wieku produkcyjnym i 7,4 mln osób w wieku
poprodukcyjnym.
Dokonując prostych rachunków obliczyć możemy, że na jedną osobę w wieku
przedprodukcyjnym przypada obecnie 3,49 osób w wieku produkcyjnym, a na jedną osobę w
wieku poprodukcyjnym przypada 3,25 będących w wieku produkcyjnym. Dodając do siebie
liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym – jako te, które ogółem
utrzymywać muszą pracujący – wychodzi nam, że na każdą taką osobę przypada 1,68 osób w
wieku produkcyjnym.
25

Tabela nr 1. Ludność Polski w podziale na grupy funkcjonalne na rynku pracy ze względu na
wiek
Liczba

Liczba

ogółem

mężczyzn

Liczba kobiet

przedprodukcyjny

6 921 055

3 551 635

3 369 420

produkcyjny

24 121 012

12 737 962

11 383 050

mobilny

15 211 930

7 717 972

7 493 958

niemobilny

8 909 082

5 019 990

3 889 092

7 412 509

2 317 820

5 094 689

Wiek

poprodukcyjny
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ludność…
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Wykres nr 4. Ludność Polski w podziale na grupy funkcjonalne na rynku pracy ze względu na
wiek
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ludność…

Jak widzimy na Wykresie nr 5 – przez cały okres III RP współczynnik dzietności
przyjmował wartości poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, czyli takiego, który pozwala
populacji przetrwać w takiej samej liczebności co obecnie. Poziom ten szacuje się na ok. 2,102,15. W Polsce po transformacji ustrojowej dzietność kształtuje się konsekwentnie poniżej
dwojga dzieci na kobietę i zaobserwować możemy wyraźną tendencję spadkową w ostatnich
kilkunastu latach. Obecnie współczynnik dzietności w Polsce kształtuje się na poziomie 1,33,
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co plasuje Polskę na 216. miejscu na 224 badane państwa wg danych CIA z 2015 roku37. Niskim
wartościom współczynnika dzietności towarzyszy wciąż spadający udział kobiet w wieku 1549 lat w ogólnej liczbie kobiet co widać na wspomnianym wykresie.

Wykres nr 5. Współczynniki dzietności i udział kobiet w wieku 15-49 lat w ogólnej liczbie
kobiet w Polsce w latach 1990-2013
Źródło: Małżeństwa…, str. 5.

Ważnym czynnikiem wpływającym na demografię są zmiany kulturowe.
W Polsce, według danych GUS, od 1990 roku rokrocznie wzrasta mediana wieku
zawierania małżeństw. W 2013 roku było to 28 lat dla mężczyzny i 26 lat dla kobiety. Dla
porównania – w 1990 roku medianą były 24 lata dla mężczyzny i 22 lata dla kobiety38.
Obok coraz późniejszego wieku zawierania małżeństwa możemy zaobserwować
tendencję rosnącej liczby rozwodów. Względem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia
roczna liczba rozwodów wzrosła o około połowę. Szczególną dynamiką wzrostu cechował się
początek obecnego stulecia. Obecnie rokrocznie w Polsce dokonywanych jest blisko 65 tysięcy
rozwodów.
Wspomniane zjawiska obrazują Wykres nr 6 i Wykres nr 7.

Najnowsze dane. Poziom dzietności w Polsce dramatycznie niski [dostęp: 19.04.2016 r.],
http://www.wprost.pl/ar/523361/Najnowsze-dane-Poziom-dzietnosci-w-Polsce-dramatycznie-niski/.
38
Małżeństwa..., str. 2.
37
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Wykres nr 6. Mediana wieku zawierania pierwszych małżeństw (kawaler z panną) w Polsce w
latach 1990, 1995 i 2000-2013
Źródło: Małżeństwa…, str. 2.

Wykres nr 7. Liczba rozwodów oraz współczynnik rozwodów (na 1000 ludności) w Polsce w
latach 1990, 1995 i 2000-2013
Źródło: Małżeństwa..., str. 4.

Wraz z coraz późniejszym wiekiem zawierania małżeństw wzrasta też wiek
decydowania się na pierwsze dziecko. Jak widać na Wykresie nr 8 – korelacja między dynamiką
zmian obu tych wskaźników jest bardzo wysoka, bliska jedności. Według najświeższych
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danych mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko oscyluje wokół 27 lat, podczas gdy
na początku lat dziewięćdziesiątych było to mniej niż 23 lata.

Wykres nr 8. Mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko i mediana wieku kobiet
zawierających pierwsze małżeństwo w Polsce
Źródło: Małżeństwa..., str. 7.

Znaczący wpływ na sytuację demograficzną Polski mają migracje ludności, a w
szczególności emigracje młodych Polaków będących w wieku produkcyjnym.
Główny Urząd Statystyczny regularnie publikuje raporty na temat emigracji z Polski na
pobyt czasowy. W statystykach tych ujmowali są ci obywatele polscy, którzy zameldowani są
na pobyt stały w Polsce, ale przebywają poza granicami kraju. GUS podkreśla, że mimo tego
w statystykach są też osoby, które przebywają poza Polską dłuższy czas, ale nie zdecydowały
się na wymeldowanie z Polski.
Jak widać w Tabeli nr 2 – w latach 2004-2014 liczba Polaków przebywających na
emigracji czasowej wzrosła o 132% i w 2014 roku wyniosła 2,32 mln osób. Głównymi
kierunkami emigracji w tym czasie były kraje Unii Europejskiej, a szczególnie Wielka Brytania
i Niemcy.
Tabela nr 2. Emigracja czasowa Polaków w latach 2004 i 2014
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Kierunek

2004 – liczba

2014 – liczba

Zmiana

Zmiana w

emigracji

emigrantów w

emigrantów w

procentowa

liczbach

tys.

tys.

Ogółem

1000

2 320

132%

1 320

Unia

750

1 901

153%

1 151

Niemcy

385

614

59%

229

Włochy

59

96

63%
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Wielka Brytania

150

685

357%

535

Irlandia

15

113

653%

98

Holandia

23

109

374%

86

20

112

460%

92

230

307

33%

77

bezwzględnych

Europejska

Kraje
europejskie
spoza UE
Kraje spoza
Europy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w
latach 2004-2014 [dostęp: 10.04.2016 r.], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracjeludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2014,11,1.html, str.
3.

W przypadku migracji na pobyt stały saldo rokrocznie od 1989 roku jest ujemne, co
oznacza, że więcej osób wyjeżdża z Polski na pobyt stały niż przyjeżdża.
W latach 1989-2014 na emigrację z Polski na pobyt stały zdecydowało się 629 641, a
na imigrację 245 185 osób. Łączne saldo jest ujemne i wynosi 384 456 osób. Warto zauważyć,
że liczba wybierających migrację na pobyt stały jest znacznie mniejsza od tych decydujących
się na pobyt czasowy, niemniej jednak wciąż są to liczby o znaczących wartościach.
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Wykres nr 9. Emigracja z Polski na pobyt stały w latach 1989-2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2014 (migracje
na pobyt stały) [dostęp: 10.04.2016 r.], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/glownekierunki-emigracji-i-imigracji-w-latach-1966-2014-migracje-na-pobyt-staly,4,1.html.

2.1.2. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego
Jeśli chodzi o demografię – najnowszą prognozą opublikowaną przez GUS jest
„Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 – 2050”. Urząd definiuje ludność
rezydującą jako „ogół osób mieszkających/przebywających na danym terenie przez okres co
najmniej 12 miesięcy”39.
Podstawową prognozą przedstawioną w raporcie jest liczba ludności rezydującej
ogółem. Jak widać na Wykresie nr 10 – zdaniem ekspertów GUS liczba ta będzie rokrocznie
spadać, aby w 2050 roku osiągnąć wartość poniżej 35 mln. Oznacza to, że względem roku 2015
ubędzie 3,60 mln Polaków, co stanowi skurczenie się obecnej populacji Polski o 9,36%.

Rezydenci (ludność rezydująca) [dostęp: 19.04.2016 r.], http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/ludnosc/rezydenci-ludnosc-rezydujaca,19,1.html.
39
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Wykres nr 10. Ludność rezydująca ogółem dla Polski (2014-2050)
Źródło: Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 – 2050 [dostęp: 10.04.2016 r.],
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-rezydujacej-dla-polski-nalata-2015-2050,8,1.html.

Oprócz ogólnego kurczenia się populacji Polski warto zwrócić uwagę na zmiany w
grupach funkcjonalnych na rynku pracy.
Kluczowa dla gospodarki grupa osób w wieku produkcyjnym skurczy się o 4,39 mln,
co stanowi ubytek o 18% względem obecnej liczebności tej grupy. Zmianie tej będzie
towarzyszyć wzrost osób, które w dużej mierze będą „na utrzymaniu” wspomnianej grupy.
Chodzi tu głównie o osoby w wieku poprodukcyjnym, których liczebność wzrośnie o 33% (o
2,44 mln).
Grupa osób w wieku przedprodukcyjnym – także będąca „na utrzymaniu” osób w wieku
produkcyjnym – spadnie o 1,65 mln (aż o 24%), ale ubytek ten, spowodowany niską
dzietnością, nie zrekompensuje wzrostu liczebności osób najstarszych.
Na każdą osobę w wieku przedprodukcyjnym przypadać będzie 3,74 pracujących, a na
osobę w wieku poprodukcyjnym 2,00. Jeśli dodamy do siebie obie grupy funkcjonalne, których
ciężar utrzymania przypadać będzie na osoby w wieku produkcyjnym, wyjdzie nam, że na
każdą osobę niepracującą przypadać będzie 1,31 osoby pracujących. Taka wartość tego
wskaźnika, bliska jedności, w praktyce oznacza, że każdy pracujący będzie musiał utrzymać ze
swojej pensji jeszcze jedną osobę. Przypomnijmy, że wskaźniki te w 2015 roku wynosiły
kolejno 3,49, 3,25 i 1,68.
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Tabela nr 3. Porównanie grup funkcjonalnych na rynku pracy z 2015 r. z prognozą GUS w roku
2050
Wiek:

Stan w 2015 r.:

Prognoza na

Zmiana

Zmiana

2050 r.:

procentowa:

bezwzględna:

przedprodukcyjny

6 921 055

5 273 005

-24%

- 1 648 050

produkcyjny:

24 121 012

19 734 555

-18%

- 4 386 457

mobilny

15 211 930

9 881 023

-35%

- 5 330 907

niemobilny

8 909 082

9 853 532

11%

944 450

7 412 509

9 848 443

33%

2 435 934

poprodukcyjny

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza… i Ludność…

Prognozowane zmiany w grupach funkcjonalnych na rynku pracy dobrze obrazuje
Wykres nr 11 na którym widzimy, że grupa będąca w wieku produkcyjnym będzie rokrocznie
spadać, czemu towarzyszyć będzie wzrost emerytów i mniejszy spadek dzieci i młodzieży, co
również będzie miało negatywny skutek w kolejnych latach, gdyż osoby te będą w niewielkiej
liczebności systematycznie wchodzić w wiek produkcyjny.

Wykres nr 11. Grupy funkcjonalne na rynku pracy wg prognozy GUS na lata 2014-2050
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza…

GUS w swojej prognozie analizuje również przewidywany rozmiar emigracji i imigracji
na pobyt stały. Co ciekawe – zdaniem ekspertów dotychczasowy stan utrzymującego się
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ujemnego salda migracji ustanie i będzie to miało charakter trwały. Wartości migracji będą
jednak na tyle niewielkie, że nie będą w stanie zrównoważyć naturalnych ruchów
ludnościowych. W 2050 roku saldo migracji wyniesie 37 003 osoby, ale jak widać – wartość ta
będzie rokrocznie rosnąć, więc w kolejnych latach może przyjąć wartości wyższe niż ta
przewidywana na ostatni rok objęty prognozą Urzędu.

Wykres nr 12. Prognozowane przez GUS migracje z/do Polski w latach 2014-2050
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza…

2.1.3. Prognozy Eurostatu
Prognozą sięgającą swoim horyzontem czasowym o 30 lat dalej niż prognoza GUS-u
jest opublikowany w 2015 roku dokument autorstwa analityków Eurostatu.
Jak możemy zaobserwować na Wykresie nr 13 – badacze i tym razem przewidują
radykalny spadek liczebności populacji Polski w najbliższych kilkudziesięciu latach. W
krańcowym momencie prognozy, roku 2080, liczebność ludności Polski spadnie poniżej 30
milionów. Oznaczałoby to, że od stanu wyjściowego z roku 2015 populacja ta skurczy się o
8,87 miliona co stanowi ponad 23% obecnej liczebności.
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Wykres nr 13. Prognoza liczebności mieszkańców Polski w latach 2020-2080 wg Eurostatu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Populations projections [dostęp: 12.04.2016 r.],
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-projections-/maintables.

Eurostat, podobnie jak GUS, wskazuje, że spadającej liczbie populacji Polski
towarzyszyć będzie radykalna zmiana struktury społecznej pod względem wieku.
Zdaniem statystyków – co widać na Wykresie nr 14 – liczba osób w wieku 18-66 będzie
rokrocznie spadać, w roku 2080 osiągając wartość niewiele ponad 15 mln, co oznacza spadek
o ok. 10 mln osób w ciągu 60 lat. Zjawisku temu towarzyszyć będzie podwojenie się liczby
osób w najstarszej grupie wiekowej, mających 67 i więcej lat, a także pozostanie na zbliżonym
poziomie liczby dzieci i młodzieży.
Jeśli przyjrzymy się ilości osób z grupy 18-66 przypadających na jedną osobę z innych
kategorii wiekowych – co widzimy na Wykresie nr 15 – zauważymy, że wskaźnik ten w
najbliższych kilkudziesięciu latach będzie spadał, stabilizując się na poziomie niewiele
wyższym niż 1. W początkowym stadium prognozy Eurostatu wskaźnik ten przyjmuje wartość
2,28, aby w roku 2080 przyjąć prognozowaną wartość na poziomie 1,17.
Oznacza to, że na każdą osobę, która nie pracuje przypadać będzie blisko 2 razy mniej
osób utrzymujących je niż ma to miejsce obecnie.
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Wykres nr 14. Podział na grupy wiekowe w prognozie Eurostatu (lata 2013-2080)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Populations…

Wykres nr 15. Liczba osób w wieku 18-66 przypadająca na jedną osobę w innym wieku
Źródło: opracowanie własne na podstawie Populations…

2.1.4. Prognozy Banku Światowego
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Kolejną instytucją, która regularnie publikuje estymacje dotyczące przyszłej kondycji
gospodarki i demografii w poszczególnych państwach jest Bank Światowy. Instytucja ta
istnieje od 1944 roku, kiedy to została powołana na bazie ustaleń z Bretton Woods.
Najświeższe prognozy opublikowane przez Bank Światowy sięgają, tak samo jak w
przypadku tych GUS-u, roku 2050.
Zdaniem statystyków tendencja dotycząca populacji Polski w najbliższych
kilkudziesięciu latach będzie podobna jak w opracowaniach GUS-u i Eurostatu, ale w ich
prognozie szczególnie warto zwrócić uwagę na dane dotyczące współczynnika dzietności.
Według Banku Światowego obecny stan tego wskaźnika jest swoistym „dnem” od którego
wskaźnik ten będzie się odbijać, aby w 2050 roku osiągnąć wartość 1,582. Mimo, że – jak widać
na Wykresie nr 16 – tendencja będzie rokrocznie wzrostowa, wartości współczynnika wciąż
pozostawać będą znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, a więc wciąż będziemy
mieli do czynienia z wyludnianiem się populacji Polski, jednak tempo tego wyludniania będzie
mniejsze niż wcześniej.

Wykres nr 16. Współczynnik dzietności w Polsce w latach 2020-2050 według prognozy Banku
Światowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Health Nutrition and Population Statistics: Population estimates and
projections [dostęp: 16.04.2016 r.],
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Health%20Nutrition%20and%20Population%20Statisti
cs:%20Population%20estimates%20and%20projections#.
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Cechą charakteryzującą życie Polaków w XXI wieku będzie z pewnością wzrastająca
jego długość, spowodowana zwiększeniem się jakości opieki medycznej i większą
świadomością związaną ze zdrowym stylem życia (chociażby pod względem odżywiania i
uprawiania sportu).
Zdaniem statystyków Banku Światowego tendencja ta będzie się utrzymywać,
przynajmniej do roku 2050.
W przeciągu trzydziestu lat średnia oczekiwana długość życia dla kobiet wzrosnąć
miałaby o ponad 3 lata, a dla mężczyzn o ponad 6.

Wykres nr 17. Średnia oczekiwana długość życia w Polsce dla urodzonych w poszczególnych
latach wg prognoz Banku Światowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie Health…

2.2. Prognozy makroekonomiczne dla Polski
2.2.1. Prognozy PwC
Z demografią w sposób immanentny sprzężona jest kondycja gospodarki danego kraju.
Przedsiębiorstwem, które zajmuje się prognozowaniem wzrostu gospodarczego w
poszczególnych państwach na równie daleki horyzont czasowy co prognozy demograficzne
publikowane przez urzędy statystyczne jest PricewaterhouseCoopers International Limited
(PwC). Firma ta opublikowała w 2015 roku raport „The World in 2050: Will the shift in global
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economic power continue?”, którego krańcowym momentem czasowym – jak sama nazwa
wskazuje – jest rok 2050.
Zdaniem analityków PwC realna stopa wzrostu PKB Polski w latach 2014-2050, według
parytetu siły nabywczej, wyniesie 2,7%. W latach 2014-2020 średnioroczny wzrost ma wynieść
3,4%, aby w kolejnych dziesięcioleciach spowolnić do poziomu kolejno 2,8%, 2,8% i 2,0%.
Spowolnienie to, na co wskazują w swojej analizie autorzy, będzie spowodowane przede
wszystkim sytuacją demograficzną, ale jednocześnie dotychczasowym rozwojem i
osiągnięciem poziomu rozwinięcia gospodarki przy którym utrzymanie dotychczasowego
tempa wzrostu gospodarczego jest coraz trudniejsze40.
Średnioroczny wzrost na poziomie 2,7% pozwoli polskiej gospodarce rozwijać się
szybciej niż Unia Europejska (1,9%), grupa G7 (2,0%), Niemcy (1,4%), Stany Zjednoczone
(2,4%) czy Francja (1,6%). Większe tempo wzrostu osiągnie jednak cały świat liczony łącznie
(3,4%), Chiny (4,7%), Indie (7,5%), Rosja (3,3%) czy Brazylia (3,8%). Takie rezultaty nie
powinny dziwić i oznaczają, że Polska będzie „gonić” kraje wysoko rozwinięte, ale zrobi to w
stopniu wolniejszym niż będą czynić to najszybciej rozwijające się kraje na świecie, będące na
wcześniejszym stadium rozwoju gospodarczego.
Licząc wzrost gospodarczy za pomocą PKB w dolarach amerykańskich tendencje
pozostają podobne, z tym, że średnioroczne wzrosty są prognozowane na wyższe. Ten dla
Polski w latach 2014-2050 wynieść ma 4,2%.
Tempo wzrostu gospodarczego Polski na tle innych państw liczone za pomocą obu
metod ukazują Wykresy nr 18 i 19.

The World in 2050: Will the shift in global economic power continue? [dostęp: 18.04.2016 r.],
http://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf, str. 16.
40
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Wykres nr 18. Średnioroczny realny procentowy wzrost PKB w dolarach amerykańskich w
latach 2014-2050 (szacunki PwC)
Źródło: opracowanie własne na podstawie The...

Wykres nr 19. Średnioroczny realny procentowy wzrost PKB wg parytetu siły nabywczej w
latach 2014-2050 (szacunki PwC)
Źródło: opracowanie własne na podstawie The...
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Jako że wzrostowi gospodarczemu Polski towarzyszyć będą również znaczące zmiany
w liczebności ludności – warto przyjrzeć się wykresowi, który obrazuje zmiany w PKB per
capita. Jak widać na Wykresie nr 20 – wskaźnik ten w przypadku Polski i jej mieszkańców
będzie rokrocznie rósł, lecz w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Indiami czy
Niemcami – różnice w kolejności pod względem „poziomu życia” w znaczeniu materialnym
nie zmienią się.

Wykres nr 20. PKB per capita wg parytetu siły nabywczej (dolary amerykańskie, wartość z
2014 roku) w latach 2014-2050 (szacunki PwC)
Źródło: opracowanie własne na podstawie The...

Co ciekawe – na 32 państwa analizowane przez PwC Polska znalazła się na 4. miejscu
pod względem prognozowanej zmiany bezwzględnej PKB per capita w 2050 roku względem
2014. Przyrost ten, zdaniem analityków, powinien wynieść 45 407,53 dolarów amerykańskich
wg parytetu siły nabywczej (wzrost o 184,26%). Pod względem procentowym byłby to 14.
rezultat, lecz oczywistym jest, że z definicji PKB per capita ważniejszym wydaje się być
przyrost bezwzględny, gdyż oznacza więcej dóbr, które można zakupić, a jest to kluczowy
wskaźnik świadczący o atrakcyjności życia w danym państwie.
Tabela nr 4. PKB per capita wg parytetu siły nabywczej (dolary amerykańskie, wartość z 2014
roku) w 2050 r. i 2014 r. (szacunki PwC, kolejność wg zmiany w liczbach bezwzględnych)
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Zmiana

Zmiana

procentowa

bezwzględna

137 806,83

131,62%

78 310,23

25 968,42

80 186,04

208,78%

54 217,62

USA

55 316,22

104 681,91

89,24%

49 365,69

Polska

24 643,53

70 051,06

184,26%

45 407,53

Holandia

47 892,75

92 986,23

94,16%

45 093,47

Korea Płd.

36 727,70

80 578,65

119,39%

43 850,95

Niemcy

43 694,29

86 019,46

96,87%

42 325,17

Tajlandia

14 872,36

55 729,87

274,72%

40 857,51

39 012,55

79 271,11

103,19%

40 258,55

Australia

48 398,59

88 230,82

82,30%

39 832,23

Rosja

24 810,69

61 726,90

148,79%

36 916,22

RPA

13 150,47

48 246,94

266,88%

35 096,47

Kanada

45 790,44

80 463,43

75,72%

34 672,99

Japonia

37 620,48

72 244,79

92,04%

34 624,31

Meksyk

17 959,54

51 662,82

187,66%

33 703,29

Turcja

20 697,61

54 290,87

162,31%

33 593,26

Hiszpania

32 976,69

64 105,14

94,40%

31 128,45

Francja

40 690,77

71 697,87

76,20%

31 007,11

Kolumbia

13 627,52

44 630,77

227,50%

31 003,26

Chiny

12 884,85

43 528,26

237,83%

30 643,41

Indonezja

10 477,04

38 262,80

265,21%

27 785,76

Wietnam

5 667,28

32 955,87

481,51%

27 288,58

Włochy

34 026,31

60 059,85

76,51%

26 033,55

Argentyna

22 773,24

48 567,05

113,26%

25 793,81

Brazylia

15 605,03

39 700,29

154,41%

24 095,27

Egipt

11 907,92

35 501,03

198,13%

23 593,11

Indie

5 959,51

26 264,50

340,72%

20 304,99

Filipiny

7 307,64

22 937,24

213,88%

15 629,60

Państwo

2014 r.

2050 r.

59 496,61

Malezja

Arabia
Saudyjska

Wielka
Brytania
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Iran

17 018,88

32 348,94

90,08%

15 330,07

Bangladesz

3 504,17

16 786,15

379,03%

13 281,98

Nigeria

6 442,61

17 806,47

176,39%

11 363,86

Pakistan

5 019,16

15 933,13

217,45%

10 913,97

Źródło: opracowanie własne na podstawie The...

2.2.2. Prognozy ZUS
Swoje długookresowe prognozy na temat rozwoju polskiej gospodarki publikuje także
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS, opierając się na prognozach demograficznych
Eurostatu (w ostatniej prognozie, a wcześniej używając danych GUS), szacuje wysokość takich
wskaźników makroekonomicznych jak stopa bezrobocia, stopa inflacji i stopa realnego wzrostu
wynagrodzeń. Na tej podstawie Zakład szacuje prognozowaną kondycję systemu emerytalnego
w Polsce w przyszłości.
W najnowszej publikacji ZUS na ten temat („Prognoza wpływów i wydatków funduszu
emerytalnego do 2060 roku” z maja 2013 r.) znaleźć możemy trzy warianty kształtowania się
wskaźników makroekonomicznych w najbliższych kilkudziesięciu latach. Jak piszą autorzy
raportu – wszystkie trzy warianty zostały oparte na założeniach makroekonomicznych
przygotowanych przez Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa
Finansów41.
Warianty różnią się między sobą prognozowanym bezrobociem i realnym wzrostem
wynagrodzeń. Cechą wspólną jest poziom inflacji, którego szacunki zostały przedstawione w
Tabeli nr 5. Inflacja, zdaniem analityków ZUS, będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie
2,0-2,4%.
Tabela nr 5. Prognozowana stopa inflacji w Polsce w latach 2020-2060 (szacunki ZUS)
Rok

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Inflacja

2,4%

2,3%

2,2%

2,1%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza wpływów…

Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku [dostęp: 18.04.2016 r.],
http://www.zus.pl/bip/pliki/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf, str. 6.
41
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Na Wykresach nr 21 i 22 przedstawione zostały trzy warianty kształtowania się
bezrobocia i realnego wzrostu wynagrodzeń według ZUS.
Bezrobocie we wszystkich wariantach będzie początkowo spadać w latach 2020-2030,
aby ustabilizować się na poziomie 7,40%, 8,56% lub 6,39% (w zależności od wariantu).
Stopa realnego wzrostu wynagrodzeń we wszystkich wariantach będzie konsekwentnie
spadać, aczkolwiek zawsze ma osiągać wartość dodatnią, kształtującą się, w zależności od
wariantu, w przedziale 1,54-3,57% .

Wykres nr 21. Trzy warianty prognozowanego bezrobocia w Polsce w latach 2020-2060
(szacunki ZUS)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza wpływów...
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Wykres nr 22. Trzy warianty prognozowanej stopy wzrostu realnych wynagrodzeń w Polsce
w latach 2020-2060
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza wpływów...

2.3. Wnioski płynące z prognozowanych zmian demograficznych i makroekonomicznych
Wszystkie omawiane prognozy demograficzne i dane dotyczące obecnej sytuacji
ludnościowej Polski są podobne w swoim wydźwięku i można je uznać za komplementarne
wobec siebie nawzajem. Prognozy makroekonomiczne są z kolei sprzężone z tymi
demograficznymi, a jedne i drugie wpływać będą w kluczowych sposób na kształt i charakter
gospodarki Polski i finansów publicznych w najbliższych kilkudziesięciu latach.
Oto najważniejsze wnioski wypływające z przytaczanych danych i prognoz:
1. Obecnie na 1 osobę będącą w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym przypada
1,68 osób w wieku produkcyjnym. Według GUS w 2050 roku wskaźnik ten wyniesie
1,31, a w 2080 roku (według Eurostatu) jedynie 1,17.
2. Współczynnik dzietności w Polsce konsekwentnie od momentu transformacji
ustrojowej znajduje się na wysokości znacznie poniżej poziomu zastępowalności
pokoleń, co oznacza wyludnianie się Polski, jeżeli nie zostanie to zrekompensowane
napływem imigrantów.
3. Na zmniejszającą się liczbę dzietności wpływ ma wzrost średniego wieku zawierania
małżeństw i wzrost mediany wieku rodzenia pierwszego dziecka przez kobiety.
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4. Ostatnie lata charakteryzowały się bardzo dużą liczbą Polaków emigrujących z Polski.
Według najświeższych danych na emigracji czasowej znajduje się 2,32 mln osób, a po
1989 roku emigrację na pobyt stały wybrało 0,63 mln.
5. W najbliższych kilkudziesięciu latach saldo migracji będzie dodatnie, a liczba
emigrantów będzie rokrocznie spadać przy jednoczesnym wzroście imigracji. Według
prognoz liczby te jednak będą stanowczo zbyt małe, aby zrekompensować niską
dzietność i utrzymać zastępowalność pokoleń.
6. Łączna liczebność mieszkańców Polski będzie konsekwentnie się zmniejszać i w 2050
roku spadnie poniżej 35 mln (wg GUS), a w 2080 roku poniżej 30 mln (wg Eurostatu).
Oznaczałoby to spadek liczebności populacji Polski o prawie ¼ w ciągu 64 lat.
7. Spadającej liczbie łącznej populacji towarzyszyć będzie zmiana jej struktury. Według
GUS w 2015 roku względem obecnej sytuacji ubędzie aż 4,39 mln osób w wieku
produkcyjnym i 1,65 mln w wieku przedprodukcyjnym. Znacznie wzrośnie grupa osób
w wieku poprodukcyjnym (o 2,44 mln).
8. Współczynnik dzietności – według prognoz – jest obecnie na historycznie niskim
poziomie i kolejne lata powinny charakteryzować się jego wzrostem, lecz wciąż
pozostawał on będzie znacznie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Według
Banku Światowego w 2050 roku wyniesie on 1,582 i będzie to najwyższa jego wartość
w XXI wieku.
9. Ludzkie życie wciąż będzie się wydłużać i zdaniem szacunków Banku Światowego
ludzie urodzeni w 2050 r. charakteryzować się będą średnią oczekiwaną długością życia
większą niż obecnie urodzeni o ok. 3 lata dla kobiet i 6 lat dla mężczyzn.
10. Wzrost gospodarczy, według PwC, wyniesie średnio 2,7% w latach 2014-2050.
11. Polska gospodarka zanotuje znaczący wzrost PKB per capita (45,4 tys. USD wg
parytetu siły nabywczej, co oznacza wzrost o 184% porównując szacunki z 2050 r. z
danymi z 2014 r.)
12. Bezrobocie, zdaniem ZUS, będzie utrzymywać się na stabilnym poziomie 6-10% w
latach 2025-2050.
13. Realne wynagrodzenia w Polsce rosnąć mają o ok. 1,5-3,5%.
14. Inflacja ma utrzymywać się na poziomie zgodnym z polityką bezpośredniego celu
inflacyjnego.
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Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki nie ulega wątpliwości, że poważne zmiany
demograficzne, które staną się udziałem Polski i Polaków w najbliższych kilkudziesięciu latach
będą jednym z głównych czynników wpływających na gospodarkę, poziom zamożności i
finanse publiczne.
Zmiana struktury demograficznej objawiająca się w „postarzeniu się” społeczeństwa będzie
miała zasadniczy wpływ na szereg polityk publicznych, głównie tych mających charakter
transferów międzypokoleniowych.
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ROZDZIAŁ III
Konsekwencje prognozowanych zmian demograficznych dla gospodarki i
finansów publicznych Polski
3.1. System emerytalny
3.1.1. Zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce
System emerytalny w Polsce funkcjonuje w obecnym, trójfilarowym kształcie, od 1999
roku. Wtedy też oparto system na zreformowanym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i
otwartych funduszach emerytalnych. Zmiany w organizacji ubezpieczeń emerytalnych były
spowodowane m.in. zjawiskami omawianymi w poprzednim rozdziale i uznaniu niewydolności
dotychczasowego systemu. Reforma miała jednak wielu przeciwników i w późniejszych latach
doszło do jej korekt. Wciąż jednak wielu ekspertów i polityków wskazuje na niedoskonałości
obecnego systemu i domaga się jego gruntownych zmian.
Osoby objęte systemem zostały podzielone w 1999 roku na trzy grupy – urodzonych
przed 1 stycznia 1949 r., urodzonych w latach 1949-1968 i urodzonych w roku 1969 lub
później.
Urodzeni przed 1949 rokiem nabywają prawo do pobierania świadczenia w przypadku
osiągniecia 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i przepracowaniu 20 (kobiety) lub 25 lat
(mężczyźni). Wysokość ich emerytur jest uzależniona od liczby lat składkowych, liczby lat
nieskładkowych, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i wysokości zarobków
ubezpieczonego. Jeżeli wysokość emerytury obliczona zgodnie z algorytmem miałaby wynieść
mniej niż emerytura minimalna, ustalana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – ubezpieczony otrzyma emeryturę minimalną. Możliwe jest również pobieranie
świadczenia po przepracowaniu 15 (kobiety) lub 20 lat (mężczyźni), ale wtedy emerytura może
wynieść mniej niż minimalna kwota ustalana przez Ministerstwo42.
Emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. zostały oparte na nowych
zasadach, zgodnie z ustawą z 1999 roku. Dla każdego emeryta określa się wysokość kapitału

Emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. [dostęp: 02.05.2016 r.],
http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/system-emerytalny/emerytury-dlaubezpieczonych-urodzonych-przed-1-stycznia-1949-r-/.
42
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początkowego, czyli środków zaoszczędzonych w poprzednim systemie, a do nich dodaje się
wysokość składek wpłacanych do systemu od 1999 roku. Składki gromadzone są na koncie i
subkoncie w ZUS, a także – od 2014 roku dobrowolnie – we wskazanym otwartym funduszu
emerytalnym (OFE). Składki są waloryzowane (w przypadku ZUS-u), aby utrzymać wartość
pieniądza w czasie lub zmieniają wartość na podstawie osiąganych stóp zwrotu na rynku
kapitałowym (w przypadku OFE). Wysokość emerytury to suma zwaloryzowanych składek i
zwaloryzowanego kapitału początkowego podzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla
osoby w wieku jej przejścia na emeryturę43.
Wiek w którym można było zacząć uzyskiwać świadczenia wynosił pierwotnie 60 lat
dla kobiet i 65 dla mężczyzn, ale po zmianach w systemie wiek ten podniesiono do 67 lat dla
obu płci. Zmiany zachodzą jednak stopniowo, w zależności od wieku urodzenia
ubezpieczonego. Mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny w 2020 r., a kobiety w 2040 r.
Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki (jeśli
nie przekracza trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku) i jest płacona
po równo (9,76%) przez ubezpieczonego i pracodawcę. Obowiązkowo 12,22% podstawy
wymiaru składki jest przekazywane na konto, a 4,38% na subkonto w ZUS. Pozostałe 2,92%
podstawy – w zależności od decyzji ubezpieczonego – może być również przekazane na
subkonto w ZUS (wtedy łącznie jest tam przekazywane 7,3% podstawy wymiaru składki) lub
do wskazanego otwartego funduszu emerytalnego. Część składki przekazywana na subkonto w
ZUS lub do OFE jest pobierana wyłącznie z części płaconej przez ubezpieczonego44.
Oprócz dwóch filarów obowiązkowych funkcjonuje również trzeci filar emerytalny na
który składają się pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne
(IKE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), a także wszelkie inne,
dobrowolne sposoby oszczędzania na emeryturę.
Co istotne w kontekście zmian demograficznych – system emerytalny w Polsce opiera
się na transferze międzypokoleniowym. Pokolenie pracujące płaci składki, które na bieżąco są
wydawane na świadczenia dla emerytów. Mówienie więc o indywidualnych „oszczędnościach”

Emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. [dostęp: 02.05.2016 r.],
http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/system-emerytalny/emerytury-dlaubezpieczonych-urodzonych-po-31-grudnia-1948-r-/.
44
Składka na ubezpieczenie emerytalne [dostęp: 02.05.2016 r.], http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczeniaspoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/skladka-na-ubezpieczenie-emerytalne/.
43
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w kontekście przeszłych składek emerytalnych należy rozumieć jako zobowiązania państwa z
tytułu przyszłych przepływów pieniężnych, a nie jako rzeczywiście zgromadzone
oszczędności.
3.1.2. Finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
3.1.2.1. Szacunki ZUS
W Polsce oprócz najpopularniejszego, omówionego wyżej systemu, funkcjonuje też
wiele grup zawodowych, które otrzymują świadczenia emerytalne na indywidualnych,
odrębnych zasadach. Wyróżnić możemy m.in. rolników, sędziów, prokuratorów czy górników.
Jak widzimy w Tabeli nr 6 emerytury z ZUS na ogólnych zasadach stanowią jednak
przygniatającą większość wszystkich wypłacanych świadczeń z tytułu uprawnień emerytalnych
(72%). Na emerytury „resortowe” państwo płaci blisko 10%, a na emerytury rolne 7%. Wydatki
na wszystkie pozostałe kategorie z osobna stanowią mniej niż 5% sumy.
Łączne roczne wydatki sektora publicznego w Polsce wynoszą – według wyliczeń
Fundacji Republikańskiej – 733,818 mln zł45, więc zsumowana kwota przeznaczana na
emerytury (166,774 mln zł) stanowi aż 22,86% wszystkich wydatków.
Tabela nr 6. Wydatki państwa z tytułu emerytur w Polsce w 2014 roku
Rodzaj emerytury

Roczne wydatki (w PLN)

Suma
Emerytury z ZUS
Emerytury „resortowe”
Emerytury rolne
Emerytury mundurowe formacji cywilnych
Emerytury mundurowe wojskowych
Emerytury przyznawane zamiast renty
Emerytury mundurowe Służby Więziennej
Emerytury pomostowe
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku
Uposażenia prokuratorów w stanie
spoczynku

167 774 000 000
120 977 000 000
16 634 000 000
11 541 000 000
8 099 000 000
6 696 000 000
1 688 000 000
1 325 000 000
301 000 000
291 000 000

Udział w
sumie
100,00%
72,11%
9,91%
6,88%
4,83%
3,99%
1,01%
0,79%
0,18%
0,17%

222 000 000

0,13%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa...

Mapa wydatków państwa 2014 [dostęp: 02.05.2016 r.], http://www.mapawydatkow.pl/wpcontent/uploads/2016/02/mapawydatkow2014.png.
45
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Fundusz Ubezpieczeń Społeczny (FUS) jest funduszem państwowym, którego środki są
we władaniu ZUS-u. Na podstawie sprawozdań finansowych publikowanych przez tę instytucję
wiemy, iż rokrocznie składki pobierane z tytułu ubezpieczenia emerytalnego nie wystarczają
na bieżące świadczenia.
Jak widać na Wykresie nr 22 – w ostatniej dekadzie wysokość zarówno składek jak i
świadczeń rośnie, ale deficyt pozostaje na zbliżonym poziomie.

Wykres nr 23. Przychody ze składek na fundusz emerytalny i koszty świadczeń z funduszu
emerytalnego w Polsce w latach 2006-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania finansowe FUS – Archiwum [dostęp: 02.05.2016 r.],
http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=64,

Sprawozdania

finansowe

FUS

[dostęp:

02.05.2016

r.],

http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=116 i Informacja z wykonania planów finansowych FUS, FEP, FRD oraz
planu budżetu państwa w części 73 ZUS [dostęp: 02.05.2016 r.], http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=507.

W Tabeli nr 7 zaprezentowane zostały roczne deficyty funduszu emerytalnego,
rozumiane jako różnica między wydatkami z tytułu funduszu a pobranymi w danym roku
składkami. Niedobory wahały się w ostatniej dekadzie w granicach 31,5-52,1 mld zł.
Tabela nr 7. Deficyt funduszu emerytalnego i jego udział w całości świadczeń z tego tytułu w
Polsce w latach 2006-2015
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Rok

Deficyt (w PLN)

Udział świadczeń finansowanych deficytem

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-31 506 065 000,00
-32 725 538 000,00
-37 785 061 000,00
-52 127 424 000,00
-50 264 915 000,00
-43 235 977 000,00
-37 935 496 000,00
-41 298 533 000,00
-42 393 639 000,00
-38 121 630 000,00

45,56%
44,41%
44,92%
51,26%
49,43%
40,70%
34,14%
35,30%
35,01%
30,17%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania finansowe FUS – Archiwum, Sprawozdania finansowe
FUS i Informacja z...

FUS swój deficyt, m.in. z tytułu wspomnianego wcześniej funduszu emerytalnego,
finansuje z innych źródeł tj. dotacje z budżetu państwa, kredyty, środki z Funduszu Rezerwy
Demograficznej czy pieniądze przesunięte z OFE do FUS. Szczegółowe zestawienie
przychodów FUS zostało przedstawione w Tabeli nr 8.
Mimo, że de iure wszystkie wymienione pozostałe źródła finansowania są czymś nieco
innym niż składki i tak też są księgowane – de facto wszystkie wydatki związane z emeryturami
muszą być sfinansowane w podobny sposób, tj. przez podatników, gdyż wynika to z samej
istoty finansów publicznych. Występowanie deficytu funduszu emerytalnego wskazuje jednak
na niestabilność systemu pod względem zastępowalności pokoleń.
Tabela nr 8. Źródła przychodów z działalności podstawowej FUS w 2014 r.
Źródło

Kwota

Składki na fundusz emerytalny
78 694 049 000,00 zł
Składki na fundusz rentowy
36 113 697 000,00 zł
Dotacje z budżetu państwa
30 362 793 000,00 zł
Reforma OFE
11 046 567 000,00 zł
Składki na fundusz chorobowy
10 881 809 000,00 zł
Refundacja ubytku składek przekazanych do OFE 8 269 059 000,00 zł
Składki na fundusz wypadkowy
6 421 879 000,00 zł
Środki z FRD
2 500 000 000,00 zł
Pochodne od składek
1 958 184 000,00 zł
Suma
186 248 037 000,00 zł

Udział w
sumie
42,25%
19,39%
16,30%
5,93%
5,84%
4,44%
3,45%
1,34%
1,05%
100,00%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania finansowe FUS.

ZUS wypłaca emerytury dla ok. 5 mln świadczeniobiorców. Średnia wysokość
emerytury wynosiła w 2015 r. 2 016,81 zł, a mediana 1 807,98 zł. Dane z lat 2010-2015 zostały
zaprezentowane w Tabeli nr 9.
Tabela nr 9. Statystyki nt. emerytur wypłacanych przez ZUS w latach 2010-2015
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Liczba emerytów
5 000 546 4 979 100 4 949 800 4 970 500 4 994 200 4 998 600
Średnia emerytura (w PLN) 1 644,67 1 721,01 1 809,04 1 907,99 1 954,20 2 016,81
Mediana (w PLN)
1 475,31 1 544,63 1 633,20 1 717,56 1 755,81 1 807,98
Źródło: opracowanie własne na podstawie Struktura wysokości emerytur i rent [dostęp: 03.05.2016 r.],
http://www.zus.pl/default.asp?p=5&id=3507.

3.1.3. Wpływ zmian demograficznych na system emerytalny
Jak zostało wspomniane – polski system emerytalny w zasadniczy sposób wiąże się z
sytuacją demograficzną. Po ograniczeniu istotności otwartych funduszy emerytalnych na całość
systemu – obecnie stan emerytur zależy w głównej mierze od sytuacji demograficznej i
powiązanej z nią kondycji gospodarki.
Składki emerytalne i dodatkowe środki z innych źródeł zasilające FUS są wydawane na
bieżące świadczenia, a więc wysokość wypłacanych emerytur zależy od sytuacji na rynku
pracy, ilości znajdujących się na nim osób i produktywności gospodarki.
Zaznaczyć należy, że wszelkie zobowiązania państwa z tytułu emerytur będą mogły być
zrealizowane jedynie w sytuacji pozyskania wystarczającej ilości środków z pieniędzy
zarobionych przez podatników.
W przypadku problemów z realizacją zobowiązań, co należy rozważać w kontekście
przytaczanych prognoz demograficznych, rząd w celu ratowania systemu będzie mógł
podwyższać wiek emerytalny, obniżać wysokość świadczeń lub dążyć do zwiększenia
wpływów podatkowych. Teoretycznie możliwe jest również ogłoszenie niewypłacalności i
zaprzestanie wypłaty świadczeń, ale ze względu na wspomniane wcześniej możliwości wydaje
się to mało prawdopodobne.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdając sobie sprawę z wyzwań nadchodzących w
związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi publikuje analizy i prognozy, które mają
na celu zbadanie wpływu tychże zmian na przyszłą kondycję finansową Zakładu.
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W najnowszej prognozie pt. „Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego
do 2060 roku” analitycy ZUS opierając się na demograficznych prognozach Eurostatu starają
się oszacować przyszłe wpływy, wydatki i salda funduszu emerytalnego.
W

prognozie przenalizowano trzy warianty, które oparto na

założeniach

makroekonomicznych przygotowanych przez Departament Polityki Finansowej, Analiz i
Statystyki Ministerstwa Finansów, prezentowanych wcześniej w Tabeli nr 5 i na Wykresach nr
21 i 22.
Prognoza wpływów ze składek emerytalnych we wszystkich trzech wariantach zakłada
systematyczny wzrost zbieranych środków. Wynika to z przyjętych założeń wg których stopa
bezrobocia będzie systematycznie spadać, PKB będzie rosnąć, a dodatkowo stopniowo
podwyższany wiek emerytalny będzie skutkował większą ilością osób na rynku pracy i
zwiększaniem się średniego okresu składkowego.

Wykres nr 24. Prognoza wpływów do funduszu emerytalnych w latach 2020-2060 w trzech
wariantach wg prognoz ZUS (wartości nominalne)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza wpływów...
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Wykres nr 25. Prognoza wpływów do funduszu emerytalnych w latach 2020-2060 w trzech
wariantach wg prognoz ZUS (wartości realne z 2012 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza wpływów...

Podobnie jak wpływy rosnąć będą również wydatki funduszu emerytalnego. To z kolei
spowodowane będzie stricte zmianami demograficznymi i zwiększaniem się liczby osób w
wieku poprodukcyjnym. Warto podkreślić, że prognoza wydatków jest o tyle ważniejsza od
prognozy wpływów, że są to zobowiązania wynikające z zapowiedzianych już przyszłych
zobowiązań i zmian demograficznych, a nie jedynie prognozy makroekonomiczne jak w
przypadku wpływów. Kwoty te będzie trzeba więc z dużym prawdopodobieństwem ponieść w
celu spłacenia zobowiązań jeśli obecne reguły systemu emerytalnego miałyby zostać
zachowane. Wydatki funduszu z tego tytułu w najbliższych kilkudziesięciu latach znacznie
wzrosną, co obrazują Wykresy nr 26 i 27.
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Wykres nr 26. Prognoza wydatków funduszu emerytalnego w latach 2020-2060 w trzech
wariantach wg prognoz ZUS (wartości nominalne)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza wpływów...

Wykres nr 27. Prognoza wydatków funduszu emerytalnego w latach 2020-2060 w trzech
wariantach wg prognoz ZUS (wartości realne z 2012 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza wpływów...

Odejmując wydatki funduszu emerytalnego od jego wpływów uzyskujemy
prognozowane wysokości salda FUS z tego tytułu, które zaprezentowane zostały na Wykresach
nr 28 i 29.
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Patrząc na wartości realne – ZUS prognozuje saldo utrzymujące się na poziomie
niższym niż obecnie przez cały okres 2020-2060 jedynie w wariancie pesymistycznym.
Najtrudniejsze, zdaniem analityków, będą lata 2025-2030.

Wykres nr 28. Prognoza salda funduszu emerytalnego w latach 2020-2060 w trzech wariantach
wg prognoz ZUS (wartości nominalne)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza wpływów...

Wykres nr 29. Prognoza salda funduszu emerytalnego w latach 2020-2060 w trzech wariantach
wg prognoz ZUS (wartości realne z 2012 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza wpływów...
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3.1.2.2. Krytyka szacunków ZUS
Biorąc pod uwagę głębokość zmian demograficznych prognoza ZUS może budzić
zdziwienie ze względu na dość optymistyczne przewidywania dotyczące przyszłości
finansowej funduszu emerytalnego.
Dokument doczekał się w związku z tym krytycznej analizy np. we wspólnym raporcie
ekspertów Fundacji Republikańskiej (FR) i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).
We wspomnianym dokumencie krytyka prognoz ZUS odbywa się głównie na
płaszczyźnie przyjętych założeń makroekonomicznych, które mogą być uznane za nierealne.
We wszystkich wariantach bezrobocie spada i utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie,
następuje stabilna, dodatnia dynamika zmian w wysokości realnych wynagrodzeń i wzrostu
gospodarczego.
Jak widać w Tabeli nr 10 – nawet niewielka różnica np. w założeniach realnego wzrostu
wynagrodzeń doprowadzi do znacznego wzrostu ujemnej wartości salda funduszu
emerytalnego.
Tabela nr 10. Wpływ na system emerytalny mniejszego 1 punkt procentowy od założonego
realnego wzrostu wynagrodzeń na podstawie prognoz ZUS (szacunki FR i ZPP)

Źródło: Raport o sytuacji ZUS [dostęp: 05.05.2016 r.], http://zpp.net.pl/files/manager/file6ada105db3ff3e78c9b971ab6b43749c.pdf, str. 15.

Kolejnym problemem jest – zdaniem ekspertów – ryzyko polityczne. Jak widać w
Tabelach nr 11 i 12 ZUS prognozuje systematyczny wzrost pobieranych składek i świadczeń.
Składki (urealnione) mają jednakże wzrosnąć do 2060 r. o około cztery razy względem 2015
r., a wypłacane świadczenia jedynie dwa razy.
FR i ZPP wskazują, że taka sytuacja będzie trudna do utrzymania w warunkach
demokratycznych, gdyż coraz większa liczba wyborców pobierających emerytury będzie
zachętą dla polityków do zmiany waloryzacji świadczeń na bardziej korzystną dla emerytów.
Tabela nr 11. Średnia wysokość świadczeń emerytalnych w danym roku na podstawie prognoz
ZUS (szacunki FR i ZPP)
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Źródło: Raport..., str. 15

Tabela nr 12. Średnia wysokość składek emerytalnych w danym roku na podstawie prognoz
ZUS (szacunki FR i ZPP)

Źródło: Raport..., str. 15

Oprócz wymienionych wątpliwości co do wiarygodności prognoz ZUS należy również
podkreślić daleki horyzont czasowy prognozy i niepewność co do sytuacji międzynarodowej w
regionie (możliwość destabilizacji i związana z tym emigracja osób w wieku produkcyjnym, a
także wzmożone potrzeby z tytułu nakładów na obronę narodową). Ryzyko emigracji pokolenia
w wieku produkcyjnym wzrasta też w wyniku obciążeń podatkowych, które będą musiały być
nakładane by spełnić zobowiązania, np. emerytalne.
3.2. Służba zdrowia
3.2.1. Zasady funkcjonowania systemu służby zdrowia w Polsce
Dostęp do ochrony zdrowia jest prawem przyznawanym każdemu obywatelowi
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą zasadniczą. Państwo realizuje ten konstytucyjny
zapis poprzez organizację usług medycznych, finansowanie szpitali, przychodni i innych
placówek służby zdrowia na które obywatele płacą w formie obligatoryjnego ubezpieczenia
zdrowotnego.
Instytucję płatnika w systemie pełni Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na rzecz
którego przeznaczanych jest 9% dochodów osobistych. 7,75% odliczane zostaje od podatku
dochodowego od osób fizycznych, a 1,25% ubezpieczony płaci bezpośrednio. Niektóre
świadczenia finansowane są też wprost z budżetu państwa.
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Sektor publiczny wydaje rokrocznie na finansowanie służby zdrowia ok. 75 mld zł.
Dokładne rozkładanie się wydatków z tego tytułu obrazuje Tabela nr 13.
Tabela nr 13. Wydatki sektora publicznego w Polsce z tytułu ochrony zdrowia w 2014 r.
Rodzaj wydatku:
Suma
Leczenie szpitalne
Lekarze pierwszego kontaktu
Refundacja cen leków
Opieka
Ambulatoryjne leczenie specjalistyczne
Inne wydatki na leczenie
Wydatki samorządów na ochronę zdrowia
Pozostałe wydatki
Instytucje ochrony zdrowia
Pogotowie Ratunkowe
Leczenie stomatologiczne

Kwoty (w PLN):
75 760 000 000,00
31 216 000 000,00
7 701 000 000,00
7 551 000 000,00
7 360 000 000,00
5 432 000 000,00
4 301 000 000,00
3 675 000 000,00
2 801 000 000,00
2 050 000 000,00
1 944 000 000,00
1 729 000 000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa...

3.2.2. Finansowanie służby zdrowia w Polsce w kontekście zmian demograficznych
Mimo, że dostęp do usług medycznych, jak zostało wspomniane wcześniej, jest w
Polsce powszechny – specyfiką ubezpieczeń medycznych jest fakt korzystania ze świadczeń
głównie w końcowej fazie życia.
Jak widać na Wykresie nr 30 – nakłady na opiekę zdrowotną występują w wielokrotnie
wyższych wartościach tuż po urodzeniu i na starość niż przez cały „środkowy” okres życia. Z
tego też powodu ubezpieczenia zdrowotne w Polsce mają, podobnie jak system emerytalny,
charakter redystrybucyjny. Dokonywany jest, w pewnym uproszczeniu, transfer od osób
będących w wieku produkcyjnym i niepobierających świadczeń, do będących w wieku
poprodukcyjnym i pobierających świadczenia.
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Wykres nr 30. Wydatki NFZ na świadczenia zdrowotne 1 osoby w określonym wieku (w PLN)
w latach 2010-2014
Źródło: Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w
kontekście zmian demograficznych w Polsce [dostęp: 05.05.2015 r.],
http://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/o_nfz/publikacje/prognoza_kosztow_swiadczen_opieki_zdrowot
nej_finansowanych_przez_nfz.pdf, str. 4.

NFZ, bazując na prognozach demograficznych GUS, opublikował pod koniec 2015
roku raport w którym szacuje wpływ zmian ludnościowych w Polsce na przyszłą sytuację
finansową Funduszu.
Jak widać w Tabeli nr 14 – w 2030 r. (krańcowy punkt prognozy) koszty NFZ zwiększą
się o ponad 6 mld zł względem 2014 r., co stanowi wzrost o 12%.
Tabela nr 14. Zestawienie prognozowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2020
i 2030 (szacunki NFZ)
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Źródło: Prognoza kosztów…

Jak zaznaczają autorzy raportu – prognozowane skutki mają charakter minimalny i
nieuchronny. Minimalny, gdyż poza uwzględnionymi kosztami wzrosnąć mogą również środki
przeznaczane na podstawową opiekę zdrowotną, gdyż jej model finansowania jest wrażliwy na
strukturę wiekową, a także środki na nowoczesne technologie medyczne i innowacyjne leki.
Nieuchronny charakter skutków wiąże się z kolei z nieuchronnością przyczyn ich powstawania,
gdyż trudno jest oczekiwać radykalnego odwrócenia trendów demograficznych w najbliższych
latach, a nawet gdyby to nastąpiło – koszty i tak zwiększą się, zmaleją jedynie koszty per capita
ponoszone przez podatników46.
3.3. Finanse publiczne i gospodarka Polski
Finanse publiczne Polski w najbliższych kilkudziesięciu latach staną przed wieloma
wyzwaniami z których jednym z najpoważniejszych będą zmiany demograficzne i ich skutki.
Jak widzimy w Tabeli nr 15 – już obecnie kwoty przeznaczane rokrocznie na cele stricte
wrażliwe na zmiany demograficzne – jak np. renty i emerytury czy zdrowie, stanowią bardzo
dużą część wydatków sektora publiczne w Polsce (w 2014 r. było to niemal 42%).
Taka sytuacja będzie powodować narastające problemy fiskalne i związane z tym
problemy z zadłużeniem państwa lub nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi nakładanymi na
osoby w wieku produkcyjnym. Taka sytuacja może z kolei spowodować, co zostało już

46

Prognoza kosztów..., str. 13-14.
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wspomniane, wzrost emigracji i jeszcze większe trudności ze spełnieniem zobowiązań
zaciągniętych wobec osób w wieku poprodukcyjnym.
Tabela nr 15. Wydatki sektora publicznego w Polsce w 2014 r. w podziale na cele
Cel wydatku:

Kwota w PLN:

Suma
Renty i emerytury
Zdrowie
Finanse
Infrastruktura
Edukacja
Pomoc społeczna
Bezpieczeństwo i
sprawiedliwość
Obrona narodowa
Nauka i szkolnictwo wyższe
Środowisko
Utrzymanie samorządów
Rynek pracy
Rolnictwo
Gospodarka
Kultura i media
Sport i turystyka
Instytucje polityczne

733 818 000 000
230 968 000 000
75 760 000 000
72 008 000 000
71 920 000 000
66 732 000 000
42 673 000 000

Udział w
sumie:
100,00%
31,47%
10,32%
9,81%
9,80%
9,09%
5,82%

28 873 000 000

3,93%

25 108 000 000
19 771 000 000
17 282 000 000
17 108 000 000
16 924 000 000
15 648 000 000
10 944 000 000
10 679 000 000
6 206 000 000
5 214 000 000

3,42%
2,69%
2,36%
2,33%
2,31%
2,13%
1,49%
1,46%
0,85%
0,71%

Źródło: Mapa...

Oprócz finansów publicznych zmianom w najbliższych kilkudziesięciu latach ulegnie
też cała struktura polskiej gospodarki.
Zobowiązania zaciągnięte przez rządzących na poczet przyszłych pokoleń spadną na
barki znacznie mniejszej grupy osób w wieku produkcyjnym. Przy współczynniku dzietności
utrzymującym się na poziomie równie niskim co obecnie może to powodować zwiększenie się
świadomości związanej np. z funkcjonowaniem systemu emerytalnego i niechęcią pokolenia
płacącego składki do uczestnictwa w systemie, który nie będzie dla nich korzystny. To z kolei
może spowodować problemy z utrzymaniem świadczeń na planowanym poziomie.
Większy udział osób starszych w społeczeństwie przyczyni się do zmian w
dochodowości poszczególnych branż gospodarki. Przedsiębiorstwa zabiegając o uwagę
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seniorów rozwiną sektory gospodarki kierowane ściśle do nich, gdyż liczba potencjalnych
klientów w starszych grupach wiekowych wzrośnie.
Mniej osób młodych, będących w wieku produkcyjnym, przyczyni się także do
mniejszego potencjału ku innowacjom, zarówno w biznesie jak i w nauce. To ludzie młodzi
zwykle są motorem ku zmianom, nowym odkryciom i technologiom.
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ROZDZIAŁ IV
Propozycje zapobiegania negatywnym zmianom demograficznym
4.1. Przyczyny niskiej dzietności w Polsce
Wskaźniki dzietności w Polsce mogłyby wskazywać na brak woli wśród Polaków ku
posiadaniu większej ilości dzieci, ale badania przeczą temu poglądowi.
Na zlecenie Warsaw Enterprise Institute (WEI) powstał sondaż w którym aż 90%
ankietowanych najchętniej posiadałoby więcej dzieci niż liczba wynikająca ze współczynnika
dzietności (2 i więcej). Aż 45% biorących udział w badaniu zadeklarowało chęć posiadania
trojga lub więcej dzieci. Wyniki badania przedstawia Wykres nr 31.

Wykres nr 31. Deklarowana najchętniej widziana liczba własnego potomstwa w populacji
Polski (badanie WEI, próba 1078 osób)
Źródło: Badanie postaw i przekonań Polaków dotyczących posiadania dzieci i polityki prorodzinnej [dostęp:
07.05.2016 r.], http://wei.org.pl/files/manager/file-da993e2b58fe1ecd04481f4ef7552545.pdf, str. 20.

Przy założeniu zgodności powyższych badań z prawdą przyczyn skrajnie niskiej
dzietności w Polsce należałoby szukać w czynnikach materialnych. Czynniki kulturowe
zmniejszają w oczywisty sposób współczynnik dzietności, ale czynniki materialne redukują go
do niższego poziomu niż mógłby być przy takich samych przekonaniach natury kulturowej.
Oczywiście, podobna zależność istnieje w drugą stronę, lecz zmiana warunków materialnych
wydaje się łatwiejsza i szybsza niż zmiana przekonań kulturowych, a - jak wynika z badań same przekonania pronatalistyczne nie są w stanie dokonywać ich realizacji przy braku
środków materialnych.
Powody niskiej dzietności Polaków były jednym z tematów „Diagnozy społecznej
2013”, czyli kompleksowego badania warunków i jakości życia Polaków.
Jak widać na Wykresie nr 32 – głównymi czynnikami wpływającymi na odraczanie
decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku są te natury materialnej. Najczęściej wymieniane
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były trudne warunki bytowe, niepewność co do przyszłości, wysokie koszty wychowania dzieci
i złe warunki mieszkaniowe.

Wykres nr 32. Powody rezerwy prokreacyjnej wśród kobiet, mężczyzn i ogółu Polaków
Źródło: Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków [dostęp: 07.05.2016 r.],
http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/DS2013/Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.p
df, str. 173.

Opierając się na szacunkach Centrum im. Adama Smitha (CAS) zaprezentowanych w
Tabeli nr 16 – koszt wychowania dwójki dzieci aż do zakończenia studiów to 427 tysięcy
złotych. Przy trojgu lub więcej dzieci koszty przekraczają pół miliona złotych.
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Tabela nr 16. Szacunkowe koszty utrzymania dzieci dla polskich rodzin wg CAS (dolny próg;
kwoty w PLN)

Źródło: Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015 [dostęp: 07.05.2016 r.],
http://smith.pl/sites/default/files/zalaczniki_201508/dzieci_2015_raport.pdf, str. 14.

4.2. Polityka prorodzinna w Polsce
Podstawą polityki prorodzinnej w Polsce od kwietnia 2016 r. jest program „Rodzina 500
plus”. Podstawą programu jest świadczenie wynoszące 500 zł, które przysługuje z tytułu
posiadania drugiego i kolejnego dziecka, nie podlegające opodatkowaniu. Przy pierwszym
dziecku również można otrzymywać świadczenie, jednak jest ono zależne od osiąganych
dochodów47.
Innym elementem wspierania rodzin przez państwo jest Karta Dużej Rodziny.
Przysługuje rodzinom, które maja minimum troje dzieci i zapewnia szereg zniżek na usługi
kulturalne, rekreacyjne i transportowe. Co ważne – Kartę honorują nie tylko instytucje
publiczne, ale też niektóre prywatne, mogąc wtedy posługiwać się specjalnym znakiem
informującym o udziale w programie48.
Państwo wypłaca też rodzinom szereg świadczeń poza programem „Rodzina 500 plus”.
Wymienić tu można:


zasiłek rodzinny i dodatki do niego,



jednorazową zapomogę wypłacaną bezpośrednio po urodzeniu dziecka,



świadczenia opiekuńcze,



zasiłek dla opiekuna,

Rodzina 500 plus [dostęp: 08.05.2016 r.], http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500plus/.
48
Czym jest Karta Dużej Rodziny? [dostęp: 08.05.2016 r.], http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-zdziecmi/karta-duzej-rodziny/czym-jest-karta-duzej-rodziny/.
47
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świadczenia rodzicielskie49.

Szczególnym świadczeniem jest to z tytułu funduszu alimentacyjnego. Nie może ono
przekroczyć 500 zł miesięcznie, przysługuje jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza
725 zł i otrzymać je można gdy osoba uprawniona do otrzymywania alimentów od rodzica nie
mogła ich wyegzekwować w okresie ostatnich dwóch miesięcy50.
Elementami polityki prorodzinnej w Polsce można też nazwać ulgi podatkowe, a także
państwowe żłobki i przedszkola. Ze względu na brak kompleksowej polityki państwa w
zakresie wspierania dzietności trudno jest jednoznacznie stwierdzić co za takową możemy
uznać. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatki z tego tytułu
wynosiły w 2013 r. 42,2 mld zł, przy uwzględnieniu ulg podatkowych i środków wydawanych
w obszarze ochrony zdrowia51.
4.3. Krytyka polityki prorodzinnej w Polsce
Polityka prorodzinna prowadzona przez państwo polskie jest zdecydowanie negatywnie
odbierana przez społeczeństwo. Wskazują na to wyniki badań opinii społecznej –
wspomnianego zdania jest 89% respondentów badanych na zlecenie Warsaw Enterprise
Institute52 i 65% w sondażu na zlecenie Newsweek Polska53.
Analizując przyczyny rozmijania się oczekiwań obywateli względem państwa w
omawianym obszarze i praktyki politycznej należy zaznaczyć, że deklaracje co do przyczyn
posiadania małej liczby dzieci przez Polaków nie muszą być zgodne z rzeczywistością.
Deklaratywne przyczyny mogą być powielaniem obiegowych sądów, ucieczką od głębszych,
zakorzenionych w podświadomości poglądów nad którymi respondenci się nie zastanawiają
lub mogą też nie być reprezentatywne dla całej populacji. Nie mamy jednak innych danych niż

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania [dostęp: 08.05.2016 r.],
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczenrodzinnych-kryteria-uzyskania-/.
50
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Informacje ogólne [dostęp: 08.05.2016 r.],
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszualimentacyjnego/informacje-ogolne/.
51
Koordynacja polityki prorodzinnej w Polsce [dostęp: 09.05.2016 r.],
https://www.nik.gov.pl/plik/id,9100,vp,11306.pdf, str. 26
52
Badanie..., str. 38.
53
Polityka prorodzinna? Nie w Polsce [SONDAŻ] [dostęp: 09.05.2016 r.], http://polska.newsweek.pl/politykaprorodzinna,artykuly,367390,1.html.
49
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te wynikające z badań, więc na nich też należy się oprzeć analizując przyczyny zjawiska
niezadowolenia społecznego z powodu polityki prorodzinnej, pamiętając jednak o
niedoskonałości danych wejściowych.
Polacy deklarują chęć posiadania większej liczby dzieci niż mają w rzeczywistości, a
jako główne przyczyny podają te materialne. Kwestią sporu ideologicznego jest więc
odpowiedź w jaki sposób można te zasoby materialne zwiększyć i tak też wynika z pytań o
wykorzystanie konkretnych instrumentów politycznych – odpowiedzi różnią się w zależności
od sformułowania pytań, a respondenci popierają w większości wszelkie działania, których
deklaratywnym efektem ma być zwiększenie bogactwa. Zwolennik etatyzmu może zgodzić się
ze zwolennikiem wolnego rynku, że w przypadku większego bogactwa Polacy zdecydowaliby
się na większą liczbę dzieci, ale aby osiągnąć ten cel będą popierać zupełnie odmienne
instrumenty polityczne. Respondenci wypowiadający się na temat praktyki polityki
prorodzinnej w dużej większości nie mają wiedzy na temat ekonomii i filozofii polityki, stąd
też mogą jednocześnie popierać różne rozwiązania, które z naukowego lub ideologicznego
punktu widzenia są sprzeczne.
Przede wszystkim należy zauważyć, że polityka prorodzinna w Polsce jest nieskuteczna
ze względu na jej efekty. Skrajnie niski współczynnik dzietności świadczy o tym, że
realizowana polityka nie przynosi rezultatów, a na jej nieefektywny i punktowy, a nie
całościowy charakter wskazują analizujące ją raporty – np. Najwyższej Izby Kontroli54 lub
Fundacji Republikańskiej55.
Wydaje się, że głównym problemem polityki prorodzinnej, czy ściślej pronatalistycznej,
jest jej redystrybucyjny charakter, który nie może odpowiadać potrzebom materialnym o
których mówią respondenci we wspominanych badaniach. Redystrybucja z definicji nie
poprawia społecznego dobrobytu, gdyż nie powoduje akumulacji kapitału, a może jedynie
dokonywać przesunięcia wypracowanego bogactwa do jednych kosztem drugim. Możliwa jest
oczywiście argumentacja, że beneficjentami wspomnianego transferu są posiadający dzieci, ale
płatnikami są przecież ci, którzy również te dzieci posiadają, ale np. w mniejszej ilości lub

54

Koordynacja...
Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian [dostęp: 09.05.2016 r.],
http://fundacjarepublikanska.org/download/Polityka-prorodzinna-w-Polsce.-Diagnoza-stanu-obecnego-ipropozycje-zmian.pdf.
55
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mogluby się na nie zdecydować w przyszłości. Transferowość takiego systemu powoduje też
liczne koszty biurokratyczne i związaną z nimi nieefektywność.
Aby wyjść naprzeciw przyczynom niskiej dzietności w Polsce należałoby skupić się na
rzeczywistym poprawieniu zamożności społeczeństwa poprzez akumulację kapitału, a nie
kosztowny transfer bogactwa już istniejącego. Do zrobienia tego niezbędne są reformy, które
zwykle nie są powszechnie kojarzone z polityką prorodzinną, ale de facto za takie należy je
uznać. Można tu wymienić np. zmniejszenie wydatków publicznych, uproszczenie i obniżenie
podatków, uproszczenie prawa gospodarczego i podatkowego, a także usprawnienie
sądownictwa. Wszystkie wspomniane działania przyczyniłyby się do wzrostu gospodarczego,
zwiększenia zamożności społeczeństwa, a zatem w konsekwencji usunęłyby podstawową
przeszkodę, którą Polacy wymieniają w kontekście niskiej dzietności. Wtedy moglibyśmy
rzeczywiście ocenić czy przyczyna ta była kluczowa i jak duże było jej znaczenie.
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Zakończenie
Biorąc pod uwagę przytoczone prognozy demograficzne nie ulega wątpliwości, że
obecny poziom dzietności w Polsce będzie miał kolosalny wpływ na przyszłą kondycję
gospodarki i stanie się główną lub jedną z głównych przyczyn kłopotów sektora finansów
publicznych.
Polskie społeczeństwo będzie musiało borykać się z problemem bardzo dużej ilości
osób w wieku poprodukcyjnym, które będą oczekiwać realizacji należności od państwa na które
płaciły przez lata składki w ramach transferowych systemów emerytalnego i zdrowotnego.
Ciężar sprostania tym zobowiązaniom państwa będzie musiał spaść na niewielką grupę osób w
wieku produkcyjnym, która zostanie obciążona podatkami, nie dostając w zamian gwarancji
zrealizowania własnych należności od państwa w przyszłości w zadowalającym wymiarze.
Wszystkiemu „winna” będzie demografia.
Z problemu wydają się zdawać sobie sprawę instytucje publiczne, o czym świadczyć
mogą liczne analizy i publikacje badające wpływ wspomnianych zjawisk na ich przyszłość.
Tematyka ta zajmuje też niezależnych ekspertów i think tanki.
W kontekście zmian demograficznych trzeba jasno zaznaczyć, że system „solidarności
pokoleń” jest główną przyczyną tak znaczących problemów gospodarczych, które są
prognozowane ze względu na niską dzietność w Polsce. System ten zachęca do przerzucania
kosztów na resztę społeczeństwa (posiadanie, wychowanie i utrzymywanie dzieci) i czerpania
z niego zysków (emerytury). Sytuację tę można przyrównać do mikroekonomicznej koncepcji
tragedii wspólnego pastwiska. W sytuacji powszechności przerzucania wspomnianych kosztów
na innych (niski współczynnik dzietności) i jedynie czerpania zysków z systemu jego stabilność
i wypłacalność musi zostać zachwiana, co będzie działo się w najbliższych latach w Polsce.
Niestety, wyjście z systemu tzw. „solidarności pokoleń” jest trudne, gdyż wymagałoby
czasowego finansowania świadczeń przez osoby, które nie mogłyby zacząć samodzielnie np.
odkładać na emeryturę w ramach prywatnego systemu ubezpieczeń, bo musiałyby spłacać
zobowiązania, nie pozyskując jednocześnie w zamian od państwa obietnicy przyszłych
należności. Sytuację taką należałoby uznać za niesprawiedliwą względem pokolenia w wieku
produkcyjnym, które musiałoby płacić za decyzje polityków z przeszłości na które nie miało
wpływu, nie dostając nic w zamian. Oszczędzanie „na własną rękę” również byłoby utrudnione

71

w okresie przejściowym ze względu na potrzebne duże oszczędności, które musiałyby
sfinansować zarówno podatki płacone na emerytury, jak i nadwyżki oszczędzane na przyszłość.
Podkreślić należy, że problem demografii to jednak nie tylko problem z realizacją
rozbudowanych świadczeń publicznych. Zmiana struktury społecznej wpłynie w zasadniczy
sposób na mniejsze możliwości rozwojowe gospodarki, mniejszą innowacyjność i wolniejszy
wzrost gospodarczy niż ten, który mógłby zaistnieć przy „młodszym” społeczeństwie.
Gospodarka Polski za kilkadziesiąt lat może też znacznie różnić się od tej, którą obserwujemy
współcześnie. Zwiększona liczba konsumentów w wieku poprodukcyjnym będzie ważnym
czynnikiem uwzględnianym przez przedsiębiorców przy wyborze rodzaju działalności. Z
pewnością będziemy obserwować stopniowy wzrost usług i produktów kierowanych do
najstarszych osób w społeczeństwie.
Chociaż procesy demograficzne zmieniają się powoli i nic nie wskazuje na radykalny
odwrót od obecnego poziomu dzietności w Polsce zawsze pamiętać należy, że cechą
charakterystyczną otaczającego nas świata jest niepewność. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć
wszystkich innowacji wpływających na gospodarkę, a także szeregu ryzyk politycznych,
prawnych i społecznych. Położenie geopolityczne Polski także wpływa na wysoki stopień
niepewności co do sytuacji w najbliższych kilkudziesięciu latach. Zmianom podlega też
kultura, która w zasadniczy sposób wpływa na decyzje danej populacji na decyzje o liczbie
posiadanych dzieci.
Pewne jest natomiast, że demografia i procesy ludnościowe są bardzo ważnym
czynnikiem wpływającym na kondycję gospodarczą danego kraju. Nie ulega wątpliwości, że
gospodarkę tworzą ludzie, a więc badanie procesów ludnościowych jest niezbędnym
czynnikiem każdej poważnej analizy makroekonomicznej na kilkadziesiąt lat do przodu.
Biorąc pod uwagę dostępne prognozy demograficzne dla Polski i wynikające z nich
szacowane konsekwencje śmiało można nazwać zmiany ludnościowe jako barierę rozwojową
polskiej gospodarki w najbliższych kilkudziesięciu latach. Demografia z pewnością będzie
tematem w zasadniczy sposób branym pod uwagę przy dyskusjach na temat polskiej
gospodarki, a odwrócenie obecnych trendów stanie się priorytetem dla chcących ratować
stabilność finansów publicznych, strukturę gospodarki Polski i wypłacalność gwarantowanych
przez państwo świadczeń z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia zdrowotnego.
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Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udostępnienie osobom zainteresowanym mojej
pracy dyplomowej.
Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej nie oznacza wyrażenia zgody na kopiowanie pracy
w całości lub w części.
Brak zgody nie wyklucza kontroli tekstu pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym,
wyklucza natomiast dopisanie tekstu do bazy tego systemu.

* niepotrzebne skreślić

..............................., dnia............................
(miejscowość)

.................................................
(podpis)
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