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POLITYKA REGIONALNA WOBEC
ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH
Streszczenie: Zmiany demograficzne wpływają praktycznie na wszystkie elementy życia
społecznego i gospodarczego, z perspektywy makro do poziomu społeczności, a ostatecznie
rodziny i poszczególnych jednostek. Zmiany demograficzne oddziałują na przestrzenne struktury miejskie i wiejskie. Mają one wpływ na kształtowanie się wzorców stylu życia, decyzji lokalizacyjnych, rynku nieruchomości, infrastruktury, a także oddziałują na procesy decyzyjne.
W artykule zwrócono uwagę na niektóre problemy jakościowe, które są wynikiem zmian
demograficznych na poziomie lokalnym i regionalnym, i będą to: konsekwencje regionalne
i lokalne oraz możliwe sposoby rozwiązywania problemów demograficznych na poziomie
regionalnym.
Słowa kluczowe: polityka regionalna, zmiany demograficzne.
DOI: 10.15611/pn.2014.367.33

1. Wstęp
Zmiany demograficzne wpływają właściwie na wszystkie elementy życia społecznego i gospodarczego, od perspektywy makro do poziomu społeczności, a ostatecznie
rodziny i poszczególnych jednostek. Oddziałują na przestrzenne struktury miejskie
i wiejskie. Zmiany demograficzne mają wpływ na kształtowanie się wzorców stylu życia, decyzji lokalizacyjnych, rynku nieruchomości, infrastruktury, a także oddziałują na procesy decyzyjne. Wiele miast i regionów, w których nastąpił spadek
populacji, doświadczyło także stagnacji gospodarczej oraz wzrostu kosztów związanych z nowymi udogodnieniami w zakresie infrastruktury. Wzrost zapotrzebowania na nową infrastrukturę jest dużym obciążeniem finansowym dla budżetów
publicznych w wyludniających się regionach. Szczególnie dotknięte przez zmiany
demograficzne i społeczne są regiony przygraniczne, zwłaszcza regiony krajów Europy Środkowo‑Wschodniej, które od ponad 40 lat stanowiły peryferia UE. Obszary
te zazwyczaj charakteryzują się nie tylko zmniejszaniem się liczby ludności, ale
także niższym poziom jakości życia, gorszymi standardy jakości usług publicznych,
mniejszą liczbą miejsc pracy oraz gorszymi warunkami w zakresie dostępności do
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usług socjalnych, opieki zdrowotnej, edukacji itp. Potrzebne są zatem aktywne działania, które zahamują i odwrócą te negatywne trendy.
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na niektóre problemy jakościowe, będące wynikiem zmian demograficznych na poziomie lokalnym i regionalnym.

2. Zmiany demograficzne – konsekwencje regionalne i lokalne
Współcześnie, w odniesieniu do zmian demograficznych, wyróżnić można następujące trendy demograficzne:
1. Spadek współczynnika dzietności – w Polsce już od 20 lat obserwuje się niską
liczbę urodzeń. W ostatnich 10 latach wartość współczynnika dzietności kształtowała
się na poziomie 1,2‒1,4. Najwyższy wskaźnik dzietności utrzymywał się na początku
lat 90., wynosząc 1,8–2,1. Przyjmuje się, że korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego wartość wskaźnika powinna kształtować się na poziomie 2,1–2,15. Jest
to sytuacja, gdy na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15‒49 lat) przypada średnio
210‒215 urodzonych dzieci, zapewniając prostą zastępowalność pokoleń. W 2011 r.
współczynnik dzietności wyniósł 1,3, co oznacza, że na 100 kobiet przypada 130 urodzonych dzieci1.
2. Emigracja długookresowa ‒ w latach 2007‒2010 obserwowano spadek liczby
wyjazdów za granicę na pobyt stały, ale od 2011 r. ponownie odnotowano ich niewielki wzrost. Skala imigracji na pobyt stały utrzymała się na poziomie z 2011 r.
(ok. 15 tys.), co spowodowało, że saldo migracji definitywnych w 2011 r. wynosiło
4,3 tys. Szacuje się, że w końcu 2011 r. poza granicami Polski przebywało czasowo
2060 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o ok. 60 tys. więcej niż w roku poprzednim2.
3. Zmniejszenie liczby ludności – jest konsekwencją poprzednich tendencji.
4. Starzenie się ‒ projekcje demograficzne Komisji Europejskiej do 2060 r.3 dla
połowy z obecnych krajów członkowskich (w tym Polski) są niekorzystne. Ludność
Polski skurczy się o 5,6 mln z 38,2 mln (2010) do 32,6 mln (2060), czyli spadnie
o 14,6%. Szacuje się, iż w Polsce w 2060 r. będzie 11,3 mln osób w wieku powyżej
65 lat (w porównaniu z 5,2 mln w 2010 r.), zaś liczba osób w wieku powyżej 80 lat
wzrośnie z 1,3 mln (2010 r.) aż do 4,1 mln (2060 r.), czyli będzie ich ponad trzykrotnie więcej niż w roku wyjściowym. Jeszcze sto lat temu starzenie demograficzne nie
było problemem. Postęp medyczny i zdrowszy tryb życia przyczyniały się do wydłużenia przeciętnej długości trwania życia. Kontynuację tego procesu będzie można

Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 279.
Tamże, s. 445.
3
The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States
(2010‒2060) EURopEAn EconoMy 2|2012 (provisional version), European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Economic Policy Committee Ageing Working Group.
1
2
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obserwować także w kolejnych latach. Polacy urodzeni w 2060 r. będą żyli ok. 11 lat
dłużej od tych urodzonych w roku 2010 (wzrost z 71,7 do 82,4 lat)4.
5. Heterogenizacja – na skutek procesów migracyjnych następuje różnicowanie się
społeczeństwa pod względem etnicznym, kulturowym, religijnym, regionalnym itp.
6. Indywidualizacja ‒ w latach 2002–2011 nieznacznemu zmniejszeniu uległa
średnia liczba osób w gospodarstwach domowych – do poziomu 2,82 w 2011 r.
(w 2002 r. średnia ta wynosiła 2,84 osoby). Zdecydowanie większe zmiany obserwowano w latach 1988–2002 (średnia liczba osób w gospodarstwie w 1988 r. wynosiła
3,1). Nadal utrzymuje się tendencja zmniejszania się wielkości gospodarstw domowych na obszarach miejskich ‒ średnia wynosi 2,54 osoby (w 2002 r. wynosiła 2,6),
z kolei na obszarach wiejskich proces ten został zahamowany – średnia liczba osób
na gospodarstwo zwiększyła się do poziomu 3,4 wobec 3,33 w 2002 r.5
7. Zmiana wzorców migracji ludności ‒ cechą charakterystyczną całego powojennego okresu rozwoju Polski jest wyraźne osłabienie wewnętrznej mobilności
przestrzennej ludności oraz zmiana jej wzorców. Począwszy od lat 50., systematycznie
maleje liczba osób zmieniających miejsce zamieszkania. Liczba migrujących w 2008 r.
(0,4 mln) była trzyipółkrotnie niższa niż średnioroczna z pierwszej połowy lat 50.
Tym samym natężenie wewnętrznych migracji ludności (w przeliczeniu na 1000
ludności) zmalało z 53,2‰ do poziomu 10,6‰, a więc pięciokrotnie. Z poważnym
osłabieniem wewnątrzkrajowej przestrzennej mobilności ludności Polski, która, co
należy podkreślić, jest jedną z najniższych w porównaniu z krajami np. UE-15,
nastąpiły jednocześnie zasadnicze przeobrażenia odzwierciedlające się w zmianach
intensywności poszczególnych kierunków przemieszczeń. W Polsce przez długi czas
podstawowym kierunkiem migracji były przemieszczenia ludności między wsią
i miastem. Jednakże w latach 90. i w obecnej dekadzie ten kierunek migracji został
ograniczony najbardziej. Od roku 1951 do 2008 liczba przemieszczeń w tym kierunku
zmniejszyła się czterokrotnie. Z drugiej strony spadkowy trend liczby migrujących
z miast na wieś, obserwowany do 1995 r. (z 250 tys. do 88 tys. osób), przekształcił
się ponownie w tendencję do przenoszenia się coraz większej liczby mieszkańców
miast na wieś (165 tys. osób w 2007 r.). W efekcie obserwowane jeszcze do 1999 r.
ujemne saldo migracji ludności na wsi przekształciło się w saldo dodatnie, miasta
w Polsce tracą w wyniku migracji ludność na rzecz wsi. Zjawisko to określa się mianem żywiołowego rozlewania się miast – urban sprawl6.
8. Suburbanizacja ‒ z danych spisowych z roku 2002 wynika, że z 4 mln Polaków,
którzy zmienili miejsce zamieszkania po 1988 r., 1,7 mln (42%) przeprowadziło się
do wielkich miast i obszarów je otaczających. Tereny przyległe do miasta centralnego
4
Więcej: B. Skubiak, Reforma emerytalna jako element rozwoju zrównoważonego w aspekcie społecznym, „Handel Wewnętrzny” 2012, lipiec‒sierpień, t. 3, s. 256‒265.
5
Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, GUS, Departament
Badań Demograficznych i Rynku Prac, Materiał na konferencję prasową w dniu 29.01.2013 r.
6
Biuletyn 54, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2009, s. 39‒40.
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13 (potencjalnych) obszarów metropolitalnych w Polsce zamieszkuje już 1/5 ludności
kraju. Dostępne badania wskazują, że tendencja do rozproszonej suburbanizacji jest
wyraźnie silniejsza w przypadku mieszkalnictwa niż miejsc pracy, co wpływa na ros
nącą mobilność mieszkańców obszarów metropolitalnych i problemy transportowe7.
Powyższe trendy demograficzne, według autora, oddziałują z kolei na:
–– przestrzenne struktury miejskie i wiejskie,
–– kształtowanie się wzorców stylu życia,
–– decyzje lokalizacyjne,
–– rynek nieruchomości,
–– infrastrukturę,
–– procesy decyzyjne,
–– polaryzację między regionami.
Skutki zmian demograficznych w układach lokalnych i regionalnych przekładają
się na realne koszty z tym związane i będą to np.:
–– utrzymywanie się wydatków w przypadku malejącej populacji (ochrona zdrowia, opieka, infrastruktura techniczna)8,
–– wzrost wydatków per capita ze względu na skutki zmian strukturalnych, demograficznych (starzenia się, heterogenizacji, indywidualizacji)9,
–– wydatki na integrację i edukację i być może większe społeczne płatności transferowe na wskutek napływu imigrantów10,
–– dodatkowe wydatki spowodowane prowadzeniem „polityki atrakcyjności”
i konkurencją o mieszkańców ‒ każda gmina (mniej lub bardziej) prowadzi
lokalną politykę gospodarczą zorientowaną na zwiększenie jej atrakcyjności
dla podmiotów gospodarczych, oferując korzystne warunki do podejmowania
działalności gospodarczej. Każda gmina prowadzi również (mniej lub bardziej)
lokalną politykę mającą na celu zwiększenie satysfakcji jej mieszkańców, zminimalizowanie migracji ze wsi i zwiększenia jej atrakcyjności dla potencjalnych
imigrantów.
Zmiany demograficzne determinują trzy wielkości: płodność, śmiertelność, imigracja. Działania podejmowane przez samorządy powinny się zatem koncentrować
na tych obszarach i prowadzić do podniesienia płodności, przyjęcia imigrantów lub
dostosowania gospodarki do mniejszych, starzejących się populacji.
7
A. Lisowski, M. Grochowski, Procesy suburbanizacji. Uwarunkownia, formy i konsekwencje,
Instytut Geografii i Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski,
t. I, s. 221.
8
Na podstawie badań przeprowadzonych w Niemczech w latach 1980‒1998 przez: B. Baum,
H. Seitz, A. Worobjew, Der Einfluss der Alters- und Familienstrukturen auf die Ausgaben der Länder
und Gemeinden, [in:] „Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung” 2002, Heft 71(1), 147‒162.
9
Por.: B. Baum, H. Seitz, Demographischer Wandel und Bildungsausgaben: Empirische Evidenz
für die westdeutschen Länder, [in:] „Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung” 2003, Heft 72(2),
205‒219.
10
Tamże.
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Doświadczenia wielu krajów pokazują, że możliwości państwa w oddziaływaniu
na wzrost płodności są ograniczone. Działania te były skuteczne w krajach surowych
dyktatur. Najlepszym rozwiązaniem jest prawdopodobnie adaptacja. Jednak wymagane
do tego zmiany (podniesienie wieku emerytalnego, podniesienie podatków itd.) są
politycznie trudne. Imigracja może być zatem jeszcze inną odpowiedzią na malejącą
wielkość ludności aktywnej zawodowo, która zapewnieni dodatkową siłę roboczą.
Zauważyć należy, że w skali globalnej nie występuje problem malejącej populacji,
ponieważ liczba ludności na świecie systematycznie wzrasta i duża część populacji
wyemigrowałaby, gdyby tylko miała taką możliwość. Problemem jest natomiast dla
niektórych państw, regionów czy miast liczba ludzi „odpowiedniego rodzaju”, zdefiniowanych jako ludzie o preferowanych właściwościach narodowych, religijnych,
rasowych, etnicznych lub językowych11.
Michael Teitelbaum twierdzi, że aby utrzymać stały stosunek osób w wieku
produkcyjnym do osób będących na ich utrzymaniu, będą potrzebne setki milionów
imigrantów tak, że aż 70‒80% populacji krajów przyjmujących będą stanowili imigranci i ich dzieci12. Migracja, szczególnie w regionach, gdzie obserwuje się odpływ
ludności netto, umożliwia powstrzymanie negatywnych skutków zmian demograficz
nych i w związku z tym należy podejmować działania prowadzące do integracji
społecznej migrantów.

3. Rozwiązywanie problemów demograficznych
na poziomie regionalnym
Ostatni kryzys gospodarczy i finansowy pogorszył sytuację w zakresie trendów demograficznych w regionach, co sprawia, że trudniej jest znaleźć rozwiązanie omawianego problemu.
Bez względu na sytuację gospodarczą, dla potrzeb skutecznego rozwiązywania problemów demograficznych należy opracować strategie demograficzne, które zawierać powinny zalecenia, jak najlepiej wykorzystać możliwości i sprostać
wieloaspektowym wyzwaniom wynikającym ze zmian demograficznych. Strategia
demograficzna powinna skupiać się na następujących sześciu obszarach, które są
szczególnie dotknięte przez starzenie się społeczeństwa i depopulację:
• wzmacnianie rodziny jako wspólnoty,
• motywowanie do pracy, wykwalifikowane i zdrowe społeczeństwo,
• niezależność życia w starszym wieku,
• jakość życia na obszarach wiejskich i integracyjnej polityki miejskiej,
• zapewnienie podstaw dla trwałego wzrostu i dobrobytu,
• utrzymanie zdolności państwa do działania.

11
12

Z wykładu gościnnego Michaela Teitelbauma nt. Niska płodność w krajach rozwiniętych.
Tamże.
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W ramach każdego obszaru samorządy winny zaproponować cele polityczne,
a także możliwe kroki działania. W przypadku niektórych z wymienionych obszarów samorządy mogą je realizować wspólnie z rządami państw, organów lokalnych,
partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
W związku z tym, że konsekwencje zmian demograficznych odczuwają wszystkie regiony, wymaga to opracowania zróżnicowanych strategii dostosowawczych
w zależności od tego, czy jest to region, do którego napływa wielu migrantów, czy
też region wyludniający się. Uważa się, że jakość życia w regionach wyludniających
się, głównie na obszarach wiejskich, definiuje się w inny sposób niż w regionach
charakteryzujących się przyrostem ludności. Dlatego też konieczne są odmienne
strategie wsparcia. W związku z tym samorządy mogą przyjąć jedną z trzech strategii
działania wobec zmian demograficznych i ich konsekwencji:
1. rodzina i dziecko,
2. wspólnota przyjazna cudzoziemcom – nietolerancja i brak akceptacji dla innych
nacji źle wpływają na wizerunek miejsca, utrudniają międzynarodową imigrację, a tym
samym ograniczają możliwości rozwojowe w dłuższym okresie,
3. migracje na pobyt stały – jednostki samorządowe zorientowane powinny być
na migracje na pobyt stały, a nie ekonomiczny (krótkookresowy).

4. Zmiany demograficzne a wykorzystanie środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Zmiany demograficzne dotyczą przede wszystkim osób starszych, dzieci i rodzin.
Polityka regionalna może dla nich wiele zrobić, np. poprzez odpowiednie wykorzystanie środków z EFRR.
Jednym z głównych czynników umożliwiających uporanie się z wyzwaniami
demograficznymi jest zwiększenie liczby kobiet aktywnych zawodowo. Poza tym
należy walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi. Jeżeli chodzi o osoby starsze,
ważne jest, aby wykorzystywać ich wiedzę i umiejętności (np. w ramach projektów
szkoleniowych). Na rynku pracy nie może dochodzić do dyskryminacji ze względu na
wiek. Środki EFRR należy przeznaczać na poprawę warunków pracy i możliwości
zatrudnienia osób starszych oraz na zachęcanie do pozostawania aktywnym zawodowo
dłużej, niż to ma miejsce obecnie, organizowania szkoleń dla pracowników, aby
sprostać zmieniającym się potrzebom życia zawodowego, oraz wspieranie starszych
przedsiębiorców.
Ponadto środki finansowe powinny być wykorzystywane na wspieranie rozwoju
usług opiekuńczych, w tym opieki długoterminowej nad osobami starszymi, jako
nowego potencjalnego sektora na rynku usług, jak również sposobu na osiągnięcie
wyższej stopy zatrudnienia, szczególnie wśród kobiet opiekunek.
W większym stopniu należy wykorzystywać oferowane przez UE możliwości
w celu udostępniania lokalnego kapitału społecznego na miejscowe usługi świadczone
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w pobliżu odbiorców, co pozwoli uwzględniać szczególne potrzeby osób starszych
i umożliwi im prowadzenie samodzielnego życia jak najdłużej. Ponadto regiony,
w których obserwuje się odpływ ludności netto, muszą podejmować działania na
rzecz utrzymania w dużym stopniu naturalnej równowagi demograficznej, obejmujące
w szczególności przepisy gwarantujące opiekę nad dziećmi, atrakcyjną infrastrukturę
edukacyjną i powszechny dostęp do innych usług użyteczności publicznej.
Zmiany demograficzne wymagają ukierunkowania w większym stopniu wydatków
publicznych na potrzeby najmłodszych i na pomoc rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza
w zakresie usług pomocy w opiece nad dziećmi, a także ochrony samotnych matek
i rodziców samotnie wychowujących dzieci szczególnie narażonych na wykluczenie
społeczne, opuszczenie i ubóstwo. Usługi te wchodzą w zakres usług świadczonych
w interesie ogólnym i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego na szczeblach lokalnym i regionalnym. Powinno zatem dochodzić do
łączenia inwestycji publicznych i prywatnych w sektorze opieki nad dziećmi oraz
w systemie edukacji przedszkolnej.
W regionach wyludniających się dużą rolę może odegrać wolontariat oraz sieci
społeczne, przyczyniając się w dużym stopniu do zaspokojenia potrzeb społeczno
ści lokalnej, jednak nie mogą zastąpić one kluczowej roli, jaką odgrywają organy
publiczne, świadcząc usługi w interesie ogólnym w tych regionach. Należy docenić
tę aktywną postawę obywatelską, a zaangażowane podmioty muszą być wspierane
jako partnerzy w ramach polityki regionalnej. Uruchamiany jest dzięki temu proces
kształcenia, który umożliwia regionom podjęcie wyzwań związanych ze zmianami
demograficznymi.

5. Wnioski
Wszystkie kraje europejskie stoją w obliczu wyzwań na skutek zmian demograficznych. Zmiany te mają złożone konsekwencje dla władz lokalnych i regionalnych,
oddziałują praktycznie na wszystkie sfery życia społeczno‑gospodarczego: na rynek
pracy, rynki mieszkaniowe, systemy zabezpieczenia społecznego, infrastrukturę,
planowanie przestrzenne, edukację, budżet i finanse.
Zmiany demograficzne mają daleko idące i złożone konsekwencje dla władz
lokalnych i regionalnych. Wpływ zmian demograficznych różni się w zależności od
miasta czy regionu. W marcu 2005 r. Komisja Wspólnot Europejskich opublikowała
zieloną księgę „Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami”13. W tym dokumencie zmiany demograficzne (niski wskaźnik urodzeń, spadek
liczby ludności, starzenie/długowieczność, migracje) są omawiane w odniesieniu do
solidarności między pokoleniami. Pomimo tego, że naukowcy od wielu lat dostarczali
danych demograficznych, to dopiero niedawno problem ten pojawił się w publicznej
13
Zielona Księga „Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami”, Komunikat Komisji, Bruksela, dnia 16.3.2005 COM(2005) 94 końcowy.
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debacie politycznej ‒ prawdopodobnie ze względu na początkowo negatywne konotacje malejącej liczby ludności i starzenia. Debata polityczna na temat starzenia
się społeczeństwa skupia się bardziej na jego kosztach dla systemu ubezpieczeń
społecznych niż na jego potencjałach społecznych czy ekonomicznych. Oczywiście,
„ kurczenie” się miast czy regionów nie jest zjawiskiem zupełnie nowym w wielu
krajach rozwiniętych. Na poziomie lokalnym i regionalnym władze samorządowe już
przygotowują projekty w zakresie rozwoju usług socjalnych, zwłaszcza infrastrukturalnych. Lokalne władze starają się dostosować społeczną (i techniczną) infrastrukturę
do zmiany popytu w odniesieniu do jakości i zakresu usług. Władze te opracowują
strategie, które pomogą sprostać i ułatwić dostosowanie się do zachodzących zmian
demograficznych. Jednak tylko nieliczni przyjmują zintegrowane strategiczne podejście, które uwzględnia wszystkie elementy demograficzne i ich bariery. Władzom
lokalnym i regionalnym pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, a kwestią najpilniejszą
jest wciąż opracowanie lokalnych i regionalnych strategii, które uwzględniać będą
konkretną sytuację lokalną.
Polityka regionalna ma więc do odegrania ważną rolę w oddziaływaniu na zachodzące zmiany demograficzne i możliwe jest przygotowanie się oraz uprzedzenie
negatywnych konsekwencji starzenia się społeczeństwa.
Jeżeli będzie można nadać kształt zmianom demograficznym, wówczas zmiany
te nie będą stanowić zagrożenia, lecz nowe możliwości.
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REGIONAL POLICY IN THE FACE
OF DEMOGRAPHIC CHANGES
Summary: Demographic changes influence practically all parts of social and economic life
from a macro perspective to the community level and finally family and individuals. Demographic changes have an impact on the spatial structure of rural and urban areas. They affect
the lifestyle patterns, local decisions, real estate market, infrastructure and decision-making
processes as well. In this paper some of the quality problems have been highlighted that are
the result of demographic changes at local and regional level, such as local and regional consequences and possible ways of solving demographic problems at the regional level.
Keywords: regional policy, demographic changes.
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