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Starzenie siê spo³eczeñstw i migracja
– dwa g³ówne wyzwania Europy w II dekadzie XXI wieku.

Czy jesteœmy gotowi na zmiany?

Wstêp

Dwudziesty pierwszy wiek dostarcza Europie oraz reszcie œwiata wyzwañ spo³ecz-
no-ekonomicznych nie znanych w dotychczasowych dziejach ludzkoœci, z uwagi na ich
skalê oraz wzajemne powi¹zania. Autor artyku³u, korzystaj¹c z mo¿liwoœci, jakie stwa-
rzaj¹ narzêdzia komparatystyki politologicznej (comperative politics) (Rubinson, Ra-
gin, 2007), zw³aszcza zbli¿one do analizy kompleksowej (Geyer, 2003) oraz podejœcie
jakoœciowej analizy komparatywnej (QCA), postara siê odpowiedzieæ na kilka istot-
nych pytañ badawczych, zwi¹zanych z wzajemnymi relacjami pomiêdzy dwoma pozornie
sprzecznymi zjawiskami. Czy wspó³czesna Europa mo¿e sprostaæ wyzwaniom sta-
rzej¹cych siê spo³eczeñstw przy uwzglêdnieniu czynników zwi¹zanych ze wspó³czes-
n¹ migracj¹? Jakie uwarunkowania i wyzwania czekaj¹ pañstwa i spo³eczeñstwa
europejskie w zwi¹zku z narastaniem tych procesów? Czy proponowane rozwi¹zania
mog¹ byæ uniwersalne?

Poniewa¿ porównanie nie musi, a w powi¹zaniu z podejœciem charakterystycznym
dla analizy kompleksowej, nie powinno d¹¿yæ do zbytniego sp³aszczenia zmiennych
bêd¹cych przedmiotem analizy, w opracowaniu zostan¹ wykorzystane wybrane przy-
k³ady globalne, europejskie oraz jednostkowe, nawi¹zuj¹ce do sytuacji w poszcze-
gólnych pañstwach. Bardzo istotnym przedmiotem analizy s¹ materia³y statystyczne
odnosz¹ce siê do problemów demograficznych, zw³aszcza starzenia spo³eczeñstw oraz
migracji.

Europa i œwiat starzej¹cych siê wspó³obywateli

Na samym wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Europa nie jest samotn¹ wysp¹ zmagaj¹c¹
siê z problemem starzenia spo³eczeñstw. Obecnie uwa¿a siê, i¿ cywilizacja ludzka nie
zazna³a w swoich dziejach takiej rewolucji demograficznej, jak obecne procesy starze-
nia siê spo³eczeñstw odczuwalne od pocz¹tku XXI wieku. Jest to problem fundamen-
talny dla rozwoju wielu spo³eczeñstw, pañstw i regionów z uwagi na jego wp³yw na
procesy spo³eczno-ekonomiczne (Harper, 2006).

Prognoza dotycz¹ca postêpuj¹cego starzenia siê œwiata jest wrêcz katastroficzna,
jest to tym bardziej trudne do zrozumienia, gdy porównamy to z perspektyw¹ zaistnia³¹
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w II po³owie XX wieku, wtedy to w³aœnie patrzyliœmy z lêkiem1 na mo¿liwoœæ przyro-
stu ludnoœci oraz problemy przeludnienia œwiata. Warto w tym miejscu przypomnieæ,
i¿ w latach 50-tych XX wieku ludzkoœæ liczy³a niespe³na 2,5 miliarda ludzi. Gdy wzrost
ludnoœci postêpowa³, to pod koniec stulecia, na fali niepokojów w 1979 roku Chiny
ustanowi³y limit jednego dziecka, nak³adaj¹c na rodziny niestosuj¹ce siê do tego naka-
zu, wysokie kary. Nikt wtedy nie przypuszcza³, i¿ ju¿ w II dekadzie XXI wieku, w tych
samych Chinach na bezpieczeñstwo pañstwa bêdzie siê z niepokojem patrzeæ, ale z per-
spektywy niskiego przyrostu demograficznego oraz starzenia siê spo³eczeñstwa (China

2030, 2013).
Patrz¹c na kwestie zmian dotycz¹cych Europy i œwiata warto skonfrontowaæ ze

sob¹ dane statystyczne dotycz¹ce przyrostu naturalnego oraz d³ugoœci ¿ycia, zauwa¿al-
ne w skali globalnej, a nie tylko regionalnej. Trzeba przy tym zauwa¿yæ, i¿ diametralnie
zmienia siê podejœcie do kwestii d³ugoœci ¿ycia, a tym samym starzenia siê i samej ka-
tegorii ludzi starych2.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zajê³a siê problemem gwa³townego starzenia
spo³eczeñstw ju¿ w latach 80-tych XX wieku. W 1982 roku w Wiedniu zwo³ane zosta³o
Pierwsze Œwiatowe Zgromadzenie ONZ poœwiêcone procesom starzenia siê spo³eczeñstw.
Wykorzystuj¹c mo¿liwoœci prognozowania ONZ stwierdzi³a, i¿ globalna populacja
osób powy¿ej 60 roku ¿ycia wzroœnie w roku 2025 o 224%, porównuj¹c do roku 1975.
Natomiast globalna populacja ogó³em, jedynie o 102%. Charakterystyczny, rzadko
podnoszony w debacie publicznej spo³eczeñstw wysokorozwiniêtych jest fakt, i¿ popu-
lacja ludzi starszych wzrasta bardzo dynamicznie w krajach rozwijaj¹cych siê. Wed³ug
prognoz ONZ w 2025 roku ma to byæ 72% ogó³u populacji, tymczasem w 1975 roku
by³o to niespe³na 52%. Wed³ug tej samej prognozy iloœæ osób poni¿ej 15 roku ¿ycia ma
spaœæ w tych regionach œwiata z 41% w 1975 roku, do 26% w 2025. Zmienia to diame-
tralnie wyobra¿enie o proporcjach pokoleniowych wœród spo³eczeñstw rozwijaj¹cych
siê (Vienna International Plan of Action on Aging, 1983). Po 20 latach, na II Œwiato-
wym Szczycie ONZ z 2002 roku odbywaj¹cym siê w Madrycie, uczestniczy³o 156
pañstw. Ju¿ na samym wstêpie dokumentu przygotowanego przez Szczyt uwypuklona
jest refleksja, i¿ w porównaniu z rokiem 1982 œwiat uleg³ zdecydowanym zmianom, za-
uwa¿anym z perspektywy starzenia siê spo³eczeñstw. Mo¿emy przeczytaæ, ¿e „[…]
dzisiaj rozumiemy, i¿ dramatyczne zmiany demograficzne maj¹ g³êbokie konsekwen-
cje we wszystkich p³aszczyznach ¿ycia indywidualnego, zbiorowego, narodowego
i miêdzynarodowego” (Political Declaration, 2002, s. 4). W odniesieniu do perspekty-
wy siêgaj¹cej roku 2050, prognozuje siê w nim, i¿ œwiatowa populacja osób powy¿ej
60 roku ¿ycia podwoi siê, natomiast w krajach rozwijaj¹cych siê wzroœnie czterokrot-
nie. £¹cznie bêd¹ oni stanowili 21% mieszkañców Ziemi. Iloœciowo bêdzie to blisko
2 miliardy ludzi.
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1 W filmie „Soylent Green” („Zielona Po¿ywka”) z roku 1973 przedstawiono widzom prze-
ra¿aj¹cy obraz. W 2022 œwiat mia³by byæ tak przeludniony, ¿e wyg³odnia³e masy zwróci³yby siê
w stronê kanibalizmu.

2 Formu³uj¹c wnioski dotycz¹ce starzej¹cych siê spo³eczeñstw nale¿y mieæ na uwadze, i¿ w lite-
raturze odnosz¹cej siê do tej problematyki wystêpuj¹ podzia³y na grupy m³odych–starych (65–74),
starszych–starych (75–84) i prawdziwie starych (85 i wiêcej lat). Pojawia siê równie¿ okreœlenie
Trzeciego i Czwartego wieku.



Zestawienia poni¿ej wskazuj¹, jak dynamicznie zmienia siê populacja osób star-
szych zarówno z perspektywy minionych dekad, jak te¿ prognoz siêgaj¹cych drugiej
po³owy XXI wieku.

Tabela 1
Populacja osób w wieku starszym 1950–2050. Podzia³ na regiony ONZ w milionach

Region
Populacja w wieku 65 i wiêcej Populacja w wieku 80 i wiêcej

1950 2000 2025 2050 1950 2000 2025 2050

Œwiat 131 417 832 1,487 15 70 161 395

Rozwiniête 64 172 266 334 8 37 71 121

Rozwijaj¹ce siê 67 246 566 1,153 6 33 90 274

Afryka 7 27 59 142 1 3 7 21

Azja 57 211 472 906 5 29 81 228

Europa 45 107 152 189 6 22 39 66

Ameryka £aciñska i Karaiby 6 30 71 142 1 6 15 40

Ameryka Pó³nocna 14 40 73 98 2 10 17 36

Oceania 1 3 6 10 0 1 2 3

�ród³o: United Nations (2009), World population prospects: The 2008 revision population database, United Na-
tions, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.

Tabela 2
Przyrost populacji osób w wieku starszym 1950–2050. Podzia³ na regiony ONZ w %

Region
Populacja w wieku 65 i wiêcej Populacja w wieku 80 i wiêcej

1950 2000 2025 2050 1950 2000 2025 2050

Œwiat 5,2 6,9 10,4 16,2 0,6 1,1 2,0 4,3

Rozwiniête 7,9 14,3 20,8 26,2 1,0 3,1 5,5 9,5

Rozwijaj¹ce siê 3,9 5,0 8,4 14,6 0,4 0,7 1,3 3,5

Afryka 3,3 3,3 4,2 7,1 0,3 0,4 0,5 1,1

Azja 4,1 5,7 9,9 17,3 0,4 0,8 1,7 4,4

Europa 8,2 14,8 20,8 27,4 1,1 3,0 5,3 9,6,

Ameryka £aciñska i Karaiby 3,5 5,8 10,6 19,5 0,4 1,1 2,2 5,5

Ameryka Pó³nocna 8,2 12,4 18,3 22,0 1,1 3,3 4,4 8,0

Oceania 7,3 9,9 14,6 18,7 1,0 2,3 3,6 6,5

�ród³o: United Nations (2009), World population prospects: The 2008 revision population database, United Na-
tions, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.

Analiza powy¿szych danych jednoznacznie wskazuje, i¿ wzrost populacji osób
starszych staje siê zjawiskiem globalnym i dotyczy nie tylko spo³eczeñstw pañstw roz-
winiêtych, co jest o tyle istotne, i¿ s¹ to obszary o wiêkszej liczbie ludnoœci ni¿ Europa.
Europa bêd¹c dla reszty œwiata wyznacznikiem standardów w obszarze zabezpieczenia
spo³ecznego, sama czuj¹c narastaj¹cy problem starzej¹cych siê spo³eczeñstw, po raz
kolejny mo¿e byæ swoistego rodzaju globalnym poligonem, jeœli chodzi o tworzenie re-
alnych rozwi¹zañ w tym obszarze. Warto zatem przyjrzeæ siê bardziej szczegó³owo
Europie, zw³aszcza Unii Europejskiej, gdy¿ ta spo³eczno-ekonomiczna wspólnota, de-
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klaruje chêæ godzenia rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego. Tymczasem zrówno-
wa¿ony rozwój w tym obszarze musi w chwili obecnej uwzglêdniaæ interesy coraz to
wiêkszej grupy osób starszych i konfrontowaæ je z gwa³townym spadkiem liczby uro-
dzeñ oraz nie zawsze korzystnymi tendencjami w obszarze migracji.

Intensywne zmiany demograficzne maj¹ miejsce w odniesieniu do poszczególnych
pañstw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), widaæ
to na zestawieniach poni¿ej.

Tabela 3
Prognoza demograficzna dla poszczególnych pañstw UE w milionach oraz %

Pañstwo
Zmiana 2013–2060 2013 2020 2030 2040 2050 2060

w % w milionach

BE 37,7 11,2 11,9 12,9 14,0 14,8 15,4

BG –24,8 7,3 7,0 6,5 6,1 5,8 5,5

CZ 5,4 10,5 10,7 10,8 10,9 11,1 11,1

DK 16,5 5,6 5,8 6,1 6,3 6,4 6,5

DE –12,9 81,3 80,6 79,7 77,7 74,5 70,8

EE –17,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1

IE 14,3 4,6 4,6 4,6 4,7 5,0 5,3

EL –22,5 11,0 10,7 10,1 9,6 9,1 8,6

ES –1.0 46,6 45,7 44,5 44,7 45,6 46,1

FR 15,1 65,7 67,8 70,5 72,9 74,4 75,7

HR –13,1 4,3 4,2 4,1 4,0 3,8 3,7

IT 10,1 60,2 62,1 64,2 66,3 67,0 66,3

CY 29,5 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1

LV –30,7 2,0 1,9 1,6 1,5 1,5 1,4

LT –38,1 3,0 2,6 2,2 2,0 1,9 1,8

LU 110,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,1

HU –7,5 9,9 9,8 9,7 9,5 9,3 9,2

MT 12,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

NL 1,6 16,8 17,2 17,6 17,6 17,4 17,1

AT 14,3 8,5 8,8 9,3 9,6 9,7 9,7

PL –13,8 38,5 38,4 37,5 36,2 34,8 33,2

PT –21,6 10,5 10,1 9,8 9,4 8,8 8,2

RO –12,9 20,0 19,7 19,0 18,4 17,9 17,4

SI –1,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0

SK –15,8 5,4 5,4 5,3 5,1 4,9 4,6

FI 14,8 5,4 5,6 5,9 6,1 6,2 6,2

SE 36,3 9,6 10,2 11,0 11,8 12,5 13,1

UK 25,0 64,1 66,9 70,6 74,0 77,3 80,1

NO 60,5 5,1 5,6 6,4 7,1 7,7 8,2

EU28 3,1 507,2 512,8 518,8 523,7 525,5 522,8

EA 2,0 334,5 337,7 341,4 344,6 344,6 341,2

�ród³o: European Union (2014), Underlying Assumptions and Projection Methodologies, „European Economy”,
nr 8, s. 17.
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Jak widaæ, prognozy demograficzne dotycz¹ce Unii Europejskiej wskazuj¹ na zró¿-
nicowanie dotycz¹ce przyrostu ludnoœci, w odniesieniu do poszczególnych pañstw
cz³onkowskich. Populacja w ca³ej Unii wzroœnie o niespe³na 15,6 miliona, jest to istot-
ne z punktu widzenia gwa³townego wzrostu liczby osób w wieku 65+ oraz spadku od-
setka ludzi czynnych zawodowo w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym.
Dodatkowo prognoza ta jest niekorzystna dla wielu pañstw z uwagi na znacz¹cy spadek
liczby ludnoœci – nale¿¹ do nich Polska, Bu³garia, Niemcy, Rumunia, Litwa, £otwa,
Portugalia, Grecja i S³owacja. Natomiast najwiêkszy przyrost nast¹pi w Wielkiej Bry-
tanii, Belgii, Francji, W³oszech, a z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w Nor-
wegii. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zachodz¹cych, gwa³townych
procesów wewn¹trzmigracyjnych, maj¹cych zwi¹zek z rozpowszechnionym zjawis-
kiem migracji zarobkowej, mog¹cej przekszta³ciæ siê w osiedleñcz¹. Mo¿na wyraŸnie
wyodrêbniæ grupê zachowuj¹c¹ swój potencja³ ludnoœciowy oraz grupê wyraŸnie
trac¹c¹. Czynniki maj¹ce wp³yw na tak¹, a nie inn¹ prognozê s¹ dwojakiego rodzaju,
jednym z nich jest niew¹tpliwie niski przyrost naturalny, a tak¿e wiêksze zainteresowa-
nie migracj¹ wewnêtrzn¹ oraz ci¹g³e zainteresowanie migracj¹ z zewn¹trz w przypad-
ku takich pañstw jak Wielka Brytania, Francja, W³ochy czy Norwegia.

Bardzo specyficzne i charakterystyczne dla tej sytuacji zestawienie mo¿e dotyczyæ
Polski i Norwegii, stanowi¹cej dla Polaków jeden z wa¿niejszych kierunków migracji
zarobkowej, systematycznie przekszta³caj¹cej siê w osiedleñcz¹. W prognozowanym
okresie ludnoœæ Polski ma siê zmniejszyæ o ponad 5 milionów mieszkañców, natomiast
ludnoœæ niespe³na 5 milionowej Norwegii ma wzrosn¹æ o ponad 3 miliony. Przyrost na-
turalny w Polsce bêd¹cy na poziomie 1,3 ma w prognozie wzrastaæ stopniowo do 1,6,
natomiast w Norwegii ma utrzymaæ siê na stabilnym poziomie 1,9. Równoczeœnie po-
tencja³ ludnoœciowy liderów UE, jakimi s¹ Niemcy i Francja ma podobnie diametralnie
ró¿n¹ prognozê, jak w przypadku Polski i Norwegii. W przypadku Niemiec ubytek lud-
noœci ma zmniejszyæ siê o ponad 10 milionów, natomiast Francji zwiêkszyæ te¿ o 10 mi-
lionów, wspó³czynnik przyrostu naturalnego w przypadku Francji ma byæ na stabilnym
poziomie 2,0, natomiast Niemiec ma byæ podobnie niski jak w Polsce. Niemcy, a tak¿e
Polska nie s¹ zdolne do wyrównania bilansu przy udziale imigrantów, poniewa¿ nie s¹
tak atrakcyjne jak Norwegia czy Wielka Brytania, w której przyrost ma byæ dodatni, a¿
o 16 milionów, przy wysokim poziomie urodzeñ 1,9 (European Union, 2015, s. 214).

Patrz¹c na problem z perspektywy prognozy demograficznej dotycz¹cej Europy
Zachodniej nale¿y mieæ na uwadze, i¿ w 2030 roku po³owa populacji bêdzie w wieku
50+, a oczekiwana dalsza d³ugoœæ ich ¿ycia wyniesie 40 lat. Jest to wa¿ne, poniewa¿
w grupie wiekowej 50+ bardzo czêsto dochodzi do zmian zwi¹zanych ze spadkiem czê-
œciowej lub ca³kowitej aktywnoœci na rynku pracy, ma to zwi¹zek z chorobami, mniej-
szym dopasowaniem do istniej¹cych warunków oraz funkcjonowaniem przywilejów
emerytalnych dla wielu grup zawodowych (Policja itp.). Bardzo istotne, i¿ w tym sa-
mym czasie wyd³u¿a siê, w prognozach dotycz¹cych UE, oczekiwana d³ugoœæ ¿ycia
zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet. Dla mê¿czyzn ró¿nica ta ma wynieœæ 8,5 roku – 76 lat
w 2008 do 84,5 lat w 2060 roku, a dla kobiety 6,9 lat – 82,1 lat w 2008 do 89 lat w 2060
roku (Carone, Eckefeld, 2010, s. 36).

Zmiany dotycz¹ce d³ugoœci ¿ycia powoduj¹, i¿ z praktycznego punktu widzenia,
istotne jest analizowanie zmian dotycz¹cych osób starzej¹cych siê w grupie 65+, ma to
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uzasadnienie zarówno zdrowotne – wzrasta liczba schorzeñ charakterystycznych oraz
instytucjonalne – osi¹ganie ustawowego wieku emerytalnego. Jak widaæ, zmiany w po-
³¹czeniu z wyd³u¿eniem d³ugoœci ¿ycia s¹ niezwykle dynamiczne, a w³aœciwie niespo-
tykane na tê skalê, patrz¹c z perspektywy dziejów ludzkoœci. Obrazuje to zestawienie
poni¿ej.

Tabela 4
Populacja osób powy¿ej 65 roku ¿ycia, jako % ogó³u

Pañstwo
Zmiana

2013–2060
2013 2020 2030 2040 2050 2060

BE 6,0 17,7 18,9 21,3 22,5 22,8 23,7

BG 12,3 19,4 21,7 24,3 27,2 30,2 31,7

CZ 11,1 17,1 20,2 22,3 24,7 27,5 28,2

DK 6,6 18,0 20,0 22,4 24,0 23,6 24,6

DE 11,3 21,0 23,2 28,1 31,2 31,8 32,3

EE 11,7 18,2 20,6 24,3 26,8 28,8 29,9

IE 9,0 12,4 15,0 19,4 23,1 24,9 21,4

EL 12,7 20,3 22,1 25,8 30,7 33,9 33,0

ES 12,1 17,9 20,1 25,3 31,0 33,3 30,0

FR 7,1 17,8 20,3 23,2 25,2 25,1 24,8

HR 11,3 18,3 20,7 24,2 26,3 28,4 29,6

IT 8,8 21,2 22,4 25,3 28,9 29,9 30,0

CY 13,4 13,4 16,3 20,5 23,1 25,5 26,8

LV 9,2 18,9 20,7 25,5 27,9 28,3 28,0

LT 7,5 18,3 20,7 27,7 30,8 28,3 25,8

LU 7,8 14,0 14,8 16,8 18,6 19,9 21,8

HU 12,1 17,4 20,3 21,9 24,7 27,6 29,5

MT 11,0 17,5 21,2 24,4 24,8 26,4 28,5

NL 10,3 17,1 20,0 24,3 27,0 26,9 27,4

AT 10,7 18,2 19,5 23,5 26,4 27,4 28,9

PL 18,5 14,5 18,4 22,7 25,1 29,9 33,0

PT 14,9 19,6 22,4 26,8 31,6 34,6 34,6

RO 12,5 16,4 18,9 20,8 25,1 27,8 28,9

SI 12,1 17,3 20,6 25,0 27,9 29,9 29,4

SK 21,9 13,3 16,9 21,6 25,5 31,3 35,2

FI 7,0 19,1 22,1 24,5 24,4 24,7 26,0

SE 4,9 19,3 20,4 21,5 22,5 22,5 24,2

UK 7,5 17,3 18,7 21,4 23,3 23,9 24,8

NO 7,5 15,8 17,1 19,0 20,7 21,5 23,3

EU28 10,0 18,4 20,5 24,1 27,0 28,2 28,4

EA 9,7 19,2 21,3 25,1 28,3 29,2 28,9

�ród³o: European Union (2015), The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU

Member States (2013–2060), „European Economy”, nr 3, s. 219.
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Interpretacja powy¿szych danych wskazuje jednoznacznie, i¿ na ca³ym analizowa-
nym obszarze populacja osób w wieku 65+ przekroczy w 2060 roku 1/4 ogó³u ludnoœci.
W kilku pañstwach, miêdzy innymi w Polsce, S³owacji, Portugalii, W³oszech, Hiszpa-
nii, Estonii, Niemczech i Bu³garii bêdzie to ponad 30% ogó³u populacji. Tymczasem
w Norwegii i Francji, wskaŸnik ten bêdzie utrzymywa³ siê na poziomie poni¿ej 25%.
Po raz kolejny widoczny jest efekt przyrostu naturalnego w po³¹czeniu z ich atrakcyj-
noœci¹ dla potencjalnych imigrantów. Bardziej dynamiczne, a tym samym niekorzystne
z punktu widzenia rozwoju demograficznego zmiany, dotycz¹ nie tylko nowych pañstw
cz³onkowskich, przyk³adem mo¿e byæ Polska. Równie niekorzystne zmiany maj¹
miejsce w pañstwach starej unii, tutaj g³ównym przyk³adem mog¹ byæ Niemcy. Jak zos-
tanie to przedstawione w dalszej czêœci artyku³u, ma to zwi¹zek z dwoma istotnymi
czynnikami maj¹cymi bezpoœredni wp³yw na sytuacjê demograficzn¹, s¹ nimi spadek
przyrostu naturalnego oraz procesy migracyjne.

Maj¹c na uwadze, i¿ zapotrzebowanie na opiekê, a tak¿e nieuchronnoœæ pewnych
schorzeñ tj. zespo³y otêpienia w tym najbardziej znana choroba Alzheimera, wzrasta
wraz z iloœci¹ osób powy¿ej 80 roku ¿ycia, trzeba obserwowaæ i prognozowaæ dzia³ania
w odniesieniu do tej grupy osób. O skali zjawiska i czekaj¹cych Uniê Europejsk¹ wyz-
waniach œwiadczy zestawienie poni¿ej.

Tabela 5
Iloœæ osób starszych (powy¿ej 80 roku ¿ycia) jako % ogó³u populacji

Pañstwo
Zmiana

2013–2060
2013 2020 2030 2040 2050 2060

1 2 3 4 5 6 7 8

BE 3,6 5,3 5,4 6,1 7,5 8,7 8,9

BG 7,8 4,4 4,9 6,7 8,3 9,6 12,2

CZ 7,6 3,9 4,2 6,6 7,9 8,4 11,5

DK 5,5 4,2 4,8 7,0 7,9 9,3 9,7

DE 7,9 5,5 7,4 8,2 10,6 14,2 13,4

EE 7,0 4,8 6,1 7,2 9,3 10,4 11,8

IE 7,3 2,9 3,5 5,3 7,1 8,7 10,2

EL 9,5 5,8 7,1 8,1 10,1 12,9 15,3

ES 9,4 5,6 6,2 7,7 9,8 12,7 14,9

FR 4,9 5,7 6,0 7,5 9,4 10,4 10,6

HR 6,7 4,4 5,3 6,2 8,7 9,9 11,1

IT 6,8 6,3 7,1 8,1 9,3 11,9 13,1

CY 6,5 3,0 3,8 5,6 7,4 8,5 9,5

LV 6,3 4,7 5,9 7,1 9,2 10,6 11,0

LT 6,5 4,9 6,2 7,7 10,4 12,5 11,4

LU 3,9 3,9 4,1 4,4 5,6 7,1 7,8

HU 7,5 4,1 4,6 6,1 8,1 8,6 11,7

MT 6,7 3,8 4,9 7,8 9,6 9,4 10,5

NL 6,9 4,2 4,9 7,1 9,1 11,3 11,1

AT 6,1 5,0 5,5 6,8 8,4 11,2 11,1

PL 8,5 3,8 4,4 5,8 9,2 9,5 12,3
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1 2 3 4 5 6 7 8

PT 10,7 5,4 6,6 8,1 10,5 13,3 16,1

RO 7,7 3,9 4,7 5,5 7,7 9,0 11,5

SI 7,8 4,6 5,5 6,8 9,6 11,1 12,4

SK 10,1 3,0 3,3 5,0 7,9 9,4 13,1

FI 4,8 5,0 5,6 7,9 9,4 9,7 9,8

SE 3,7 5,2 5,3 7,2 7,6 8,5 8,9

UK 4,8 4,7 5,1 6,6 7,7 9,3 9,5

NO 4,1 4,4 4,1 5,6 6,6 7,8 8,5

EU28 6,7 5,1 5,9 7,2 9,1 11,0 11,8

EA 7,0 5,5 6,4 7,6 9,6 11,9 12,5

�ród³o: European Union (2015), The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU

Member States (2013–2060), „European Economy”, nr 3, s. 220.

W tym przypadku równie¿ powtarza siê podobne zestawienie jak poprzednio. Naj-
wy¿szy procentowy udzia³ w tej grupie, przekraczaj¹cy 12%, wystêpuje w Niemczech,
Grecji, Hiszpanii, W³oszech, Polsce, Bu³garii oraz Portugalii. Nale¿y przy tym zauwa-
¿yæ, i¿ Polska czy Bu³garia nie nale¿¹ do pañstw o najwy¿szej oczekiwanej d³ugoœci
¿ycia, zatem w tych przypadkach decyduj¹cy jest niski przyrost naturalny oraz straty
ludnoœciowe zwi¹zane z migracj¹. Najni¿szy odsetek jest natomiast w Belgii, Danii,
Francji, Norwegii, Szwecji i Luksemburgu, chocia¿ oczekiwana d³ugoœæ ¿ycia jest
w nich najwy¿sza zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i mê¿czyzn. Podobnie decydu-
j¹cy jest wysoki przyrost naturalny oraz bilans migracyjny, zwi¹zany z atrakcyjnoœci¹
tych pañstw, zwi¹zan¹ równie¿ z tworzeniem przez pañstwa atrakcyjnych warunków
dla imigrantów.

Tendencji zwi¹zanej ze wzrostem iloœciowym ludnoœci œwiata okreœlonej mianem
starszych, bêdzie towarzyszy³ spadek liczby ludzi m³odych do 15 roku ¿ycia. Progno-
zuje siê, i¿ w po³owie XXI wieku ich procentowy udzia³ wyrówna siê, w okresie
2000–2050 iloœæ mieszkañców Ziemi po 60 roku ¿ycia podwoi siê z 10 do 21% ogó³u
populacji, spadnie procentowy udzia³ m³odych z 30 do 21% (Political Declaration,
2002, s. 15). Jest to zwi¹zane ze wspomnianym ju¿ wczeœniej, postêpuj¹cym na ca³ym
œwiecie spadkiem liczby urodzeñ, co w obecnej chwili odczuwalne jest najbardziej
w pañstwach rozwiniêtych. Jednak, jak wskazuje przyk³ad Chin, proces ten jest narasta-
j¹cy w miarê rozwoju gospodarczego i coraz to bardziej konsumpcyjnego nastawienia
ludzi m³odych, wykreowanym stylem ¿ycia, w którym d¹¿enie do wolnoœci i samore-
alizacji nie idzie w parze z d¹¿eniem do tworzenia zwi¹zków i posiadania dzieci. St¹d
prognozy spadku liczby urodzin dotycz¹ ca³ego œwiata, poniewa¿ stopniowy wzrost
jest odczuwalny globalnie, wielu analityków twierdzi, i¿ kolejnym obszarem intensyw-
nych zmian mo¿e byæ Afryka. Co w perspektywie krótkookresowej jest korzystne, na-
tomiast w kontekœcie starzenia siê mo¿e doprowadziæ do jeszcze wiêkszej zapaœci
i rywalizacji miêdzypokoleniowej.

W pañstwach o najwy¿szych standardach socjalnych, do których niew¹tpliwie zali-
czane s¹ pañstwa UE, starzenie siê spo³eczeñstw zwi¹zane jest z koniecznoœci¹ obrony
istniej¹cego poziomu bezpieczeñstwa socjalnego. Nie jest to takie proste, gdy¿ wyd³u-
¿enie d³ugoœci ¿ycia i spadek liczby urodzeñ powoduj¹ i bêd¹ powodowa³y systema-
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tyczny wzrost obci¹¿eñ finansowych w odniesieniu do funkcjonuj¹cych systemów
emerytalnych. Sytuacje kryzysowe dotycz¹ce pañstw i spo³eczeñstw, jak pokazuje
przyk³ad Grecji, s¹ zwi¹zane z koniecznoœci¹ dokonania ciêæ bud¿etowych kosztem,
miêdzy innymi, emerytur osób uzale¿nionych od tych Ÿróde³ dochodu. Istniej¹ce syste-
my emerytalno-rentowe opieraj¹ siê na ugruntowanych w XX wieku systemach ba-
zuj¹cych na transferze miêdzypokoleniowym, w których gwarancja wyp³acalnoœci
by³a nierozerwalnie zwi¹zana z proporcjami pomiêdzy iloœci¹ osób pracuj¹cych i œwiad-
czeniobiorców. �ród³em wysokich œwiadczeñ by³y i nadal s¹ liczne i wysokowydajne,
a tak¿e p³ac¹ce sk³adki osoby zawodowo czynne. Tymczasem iloœæ tych osób systema-
tycznie maleje, co os³abia obecne systemy, nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, i¿ gwaran-
tem systemowej wyp³acalnoœci s¹ pañstwa. O skali zmian œwiadcz¹ zestawienia
tabelaryczne poni¿ej.

Tabela 6
Populacja osób zawodowo czynnych (15–64), jako % ogó³u spo³eczeñstwa

Pañstwo
Zmiana
2013–60

2013 2020 2030 2040 2050 2060

1 2 3 4 5 6 7 8

BE –5,9 65,3 63,6 61,3 60,4 60,0 59,4

BG –12,7 67,0 64,1 62,3 59,5 55,7 54,2

CZ –11,6 68,0 63,8 63,0 60,6 56,7 56,4

DK –5,7 64,6 63,4 60,7 59,0 59,9 58,9

DE –11,5 66,1 64,0 59,0 56,2 55,5 54,6

EE –11,1 66,0 62,8 61,0 58,9 55,6 54,9

IE –5,6 65,7 63,4 63,1 59,3 55,7 60,1

EL –10,9 65,1 63,9 61,9 57,0 53,2 54,2

ES –10,4 66,9 65,4 63,0 57,1 53,4 56,5

FR –5,7 63,7 61,6 59,1 57,2 57,4 57,9

HR –10,4 66,9 64,4 61,4 59,9 57,7 56,5

IT –8,2 64,8 63,8 61,4 57,6 56,5 56,5

CY –12,5 70,2 67,0 64,0 63,0 59,7 57,7

LV –10,9 66,6 63,8 60,4 58,3 55,7 55,7

LT –10,5 67,0 64,0 57,7 55,4 55,0 56,5

LU –7,7 69,0 67,9 65,2 63,5 62,7 61,3

HU –12,1 68,2 65,3 63,7 61,1 58,1 56,1

MT –11,9 68,0 63,9 60,2 60,7 58,7 56,1

NL –8,5 65,9 64,0 59,9 57,3 57,9 57,3

AT –10,3 67,4 66,0 61,9 59,6 58,7 57,1

PL –16,4 70,5 66,3 63,7 62,2 56,9 54,1

PT –11,6 65,7 64,6 61,5 56,7 53,8 54,1

RO –12,1 68,0 65,5 63,8 60,0 57,0 55,8

SI –12,2 68,2 64,0 61,0 58,5 55,3 55,9

SK –18,0 71,4 68,1 65,6 62,8 56,9 53,3

FI –6,7 64,5 61,2 59,0 59,3 58,9 57,8

SE –5,4 63,8 61,6 60,4 60,2 59,9 58,4
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1 2 3 4 5 6 7 8

UK –7,0 65,1 63,0 60,8 59,6 58,8 58,0

NO –6,3 65,9 64,7 62,7 61,4 61,1 59,7

EU28 –9,4 66,0 63,9 61,1 58,4 56,9 56,6

EA –9,0 65,5 63,8 60,6 57,4 56,3 56,5

�ród³o: European Union (2015), The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU

Member States (2013–2060), „European Economy”, nr 3, s. 219.

Tabela 7
Osoby w wieku 80 i wiêcej lat, jako % populacji zawodowo czynnej

Pañstwo
Zmiana
2013–60

2013 2020 2030 2040 2050 2060

BE 6,8 8,1 8,6 9,9 12,5 14,4 15,0

BG 15,9 6,5 7,6 10,8 14,0 17,2 22,5

CZ 14,7 5,7 6,5 10,5 13,0 14,8 20,4

DK 10,0 6,4 7,5 11,6 13,4 15,6 16,4

DE 16,2 8,3 11,6 13,9 18,9 25,6 24,5

EE 14,2 7,3 9,6 11,7 15,8 18,7 21,5

IE 12,6 4,5 5,6 8,4 11,9 15,6 17,0

EL 19,3 8,9 11,0 13,1 17,7 24,3 28,3

ES 18,1 8,3 9,5 12,2 17,2 23,8 26,4

FR 9,4 8,9 9,8 12,6 16,4 18,1 18,3

HR 13,1 6,5 8,3 10,1 14,5 17,2 19,6

IT 13,5 9,8 11,2 13,2 16,2 21,1 23,3

CY 12,2 4,2 5,6 8,7 11,8 14,2 16,4

LV 12,6 7,1 9,3 11,8 15,8 18,9 19,7

LT 12,9 7,3 9,8 13,3 18,8 22,7 20,2

LU 7,0 5,7 6,0 6,7 8,8 11,3 12,7

HU 14,7 6,1 7,0 9,6 13,2 14,9 20,8

MT 13,1 5,6 7,7 12,9 15,9 16,0 18,7

NL 12,9 6,4 7,6 11,9 15,9 19,5 19,4

AT 12,1 7,4 8,4 11,0 14,0 19,0 19,5

PL 17,3 5,4 6,6 9,1 14,9 16,8 22,7

PT 21,5 8,3 10,2 13,2 18,5 24,6 29,7

RO 15,0 5,7 7,1 8,6 12,8 15,9 20,7

SI 15,5 6,7 8,6 11,2 16,5 20,1 22,2

SK 20,3 4,2 4,9 7,6 12,6 16,5 24,5

FI 9,2 7,7 9,1 13,5 15,8 16,5 16,9

SE 7,1 8,1 8,5 12,0 12,7 14,2 15,2

UK 9,1 7,2 8,1 10,9 12,8 15,8 16,3

NO 7,6 6,6 6,4 8,9 10,8 12,7 14,2

EU28 13,1 7,7 9,2 11,8 15,5 19,3 20,8

EA 13,7 8,4 10,1 12,6 16,6 21,1 22,1

�ród³o: European Union (2015), The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU

Member States (2013–2060), „European Economy”, nr 3, s. 221.
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Równie¿ tutaj widoczna jest wczeœniejsza tendencja. Z jednej strony pañstwa o ni¿-
szym procentowym udziale osób 80+ w porównaniu do zawodowo czynnych, równo-
leg³y z wysokim udzia³em osób zawodowo czynnych, jako czêœci ca³ej populacji,
dotyczy to Belgii, Francji, Danii, Szwecji czy Norwegii. Z drugiej strony pañstwa o nis-
kim procentowym udziale ludnoœci zawodowo czynnej – Bu³garia, Niemcy, Polska,
Grecja oraz Portugalia i jednoczeœnie wysokim wskaŸniku w odniesieniu do osób 80+.

Ju¿ dzisiaj widoczne s¹ œwiatowe tendencje zwi¹zane z chêci¹ zapewnienia bezpie-
czeñstwa spo³ecznego pokoleniom 65+ i wiêcej. Z jednej strony pañstwa takie jak Chi-
ny zmierzaj¹ do jak najszybszego stworzenia sprawnych, funkcjonuj¹cych na wzór
istniej¹cych w Europie systemów emerytalno-rentowych. Jest to podyktowane wspom-
nian¹ ju¿ wczeœniej, charakterystyczn¹ dla spo³eczeñstw konsumpcyjnych gwa³town¹
migracj¹ setek milionów ludzi do miast i pozbawieniem ich naturalnego wsparcia
w postaci rodziny i skromnej egzystencji na wsi. Jest to szczególnie istotne z uwagi na
zauwa¿aln¹ ju¿ dzisiaj tendencjê spadku dzietnoœci wœród nowych mieszkañców miast.
Z drugiej strony pozbawiona od lat tradycyjnych powi¹zañ rodzinnych, zamieszkuj¹ca
g³ównie miasta starzej¹ca siê ludnoœæ Europy, boryka siê z problemem zapewnienia
opieki ludziom w podesz³ym wieku, zwi¹zanym miêdzy innymi z kurczeniem siê iloœci
osób zawodowo czynnych.

W przypadku Europy, ju¿ w II po³owie XX wieku sk³oni³o to wiele spo³eczeñstw do
zreformowania swoich systemów emerytalnych tak, by promowa³y wiêksz¹ indywidual-
n¹ zapobiegliwoœæ w sferze zabezpieczenia na staroœæ, a nie tylko liczenie na pañstwo.
Nie jest to efektywne i równorzêdne we wszystkich pañstwach, poniewa¿ widocznie
zaznacza siê podzia³ na pragmatyczn¹ pó³noc i gorzej zorganizowane po³udnie, a tak-
¿e kontestuj¹ce koniecznoœæ reform spo³eczeñstwa z Europy Œrodkowo-Wschodniej.

Najlepszym tego przyk³adem mog¹ byæ zmuszeni kryzysem do zaakceptowania
zmian w swoim systemie emerytalnym Grecy, kuszeni przez polityków perspektyw¹
obni¿enia wieku emerytalnego Polacy i walcz¹cy o prawo do d³u¿szego zatrudnienia
oraz zakaz zwolnieñ z uwagi na wiek Norwegowie.

Patrz¹c na procesy zwi¹zane ze starzej¹c¹ siê Uni¹ warto przeanalizowaæ konse-
kwencje tego procesu w odniesieniu do kondycji finansowej samych zainteresowanych
oraz przysz³ych obci¹¿eñ dla bud¿etu oraz istniej¹cych systemów.

Wyzwania migracyjne

Migracja we wszystkich jej aspektach – emigracji, imigracji czy te¿ reemigracji nie-
sie za sob¹ ró¿ne konsekwencje dla pañstw i spo³eczeñstw, których dotyczy. Patrz¹c na
Europê z perspektywy migracji, nale¿y mieæ na uwadze, i¿ pocz¹wszy od lat 50-tych
XX wieku, z uwagi na zmiany ekonomiczne i powojenne zapotrzebowanie rynków pra-
cy, by³a ona miejscem nap³ywu wielu milionów osób z zewn¹trz. Skala migracji powoli
s³ab³a w latach 80-tych XX wieku. By³o to wynikiem zarówno nasycenia rynków pra-
cy, jak i coraz wiêkszej spo³ecznej niechêci i braku akceptacji dla nowych imigrantów
zewnêtrznych.

Obecn¹ prognozê demograficzn¹ zwi¹zan¹ z saldem migracyjnym wyraŸnie poka-
zuje zestawienie poni¿ej. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ zosta³a ona sporz¹dzona w roku
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2014. Sytuacja UE zw³aszcza w kontekœcie dwóch nowych zjawisk, intensywnej mi-
gracji wewnêtrznej, zauwa¿anej od pocz¹tku rozszerzenia z 2004 roku oraz rosn¹cej
presji nielegalnej imigracji po roku 2011, zmienia siê niezwykle dynamicznie. Dlatego
trudno jednoznacznie przewidzieæ skalê migracji zewnêtrznej, zwi¹zanej z chêci¹ osie-
dlenia siê na obszarze bogatej i bezpiecznej UE setek tysiêcy obywateli z zewn¹trz.

Tabela 8
Migracja netto (saldo migracji) w tysi¹cach oraz % ogó³u populacji

Pañstwo
Zmiana

2013–2060
2013 2020 2030 2040 2050 2060

Imigranci jako %
ogó³u populacji

2060

BE –19,1 61,2 80,2 80,9 69,8 46,8 42,1 20,7

BG 3,5 –2,9 –5,8 –5,8 5,3 3,7 0,6 –0,4

CZ 22,5 –1,3 28,0 35,8 40,7 25,5 21,2 13,0

DK –11,2 21,2 18,9 19,9 16,3 10,5 10,0 11,5

DE 1224,9 –1127,0 228,7 220,2 142,6 119,3 97,9 9,9

EE 2,7 –2,7 –3,7 –2,2 0,6 0,6 0,0 –4,5

IE 47,5 –32,4 –30,3 –12,1 4,8 16,7 15,1 –4,0

EL 20,6 –15,9 –22,3 –10,0 1,3 7,3 4,7 –3,0

ES 585,9 –310,9 –79,0 87,5 225,2 305,6 275,0 14,1

FR 14,0 52,8 90,2 91,2 84,0 74,2 66,8 5,2

HR 2,5 2,3 2,4 3,5 4,6 5,7 4,8 5,2

IT –939,1 1135,5 348,1 382,4 335,9 214,8 196,4 23,4

CY 8,5 –0,6 –0,6 2,8 6,0 8,8 7,9 19,0

LV 10,1 –10,1 –14,3 –9,9 0,9 0,7 0,0 –16,9

LT 16,8 –16,8 –37,4 –21,1 1,0 0,4 0,0 –33,0

LU –5,7 10,5 11,7 11,2 9,1 5,4 4,9 37,5

HU 5,9 8,1 24,3 20,9 24,2 15,3 14,0 10,3

MT –0,5 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 14,4

NL –12,8 22,1 24,2 23,5 13,0 8,9 9,3 4,7

AT –30,8 55,5 51,3 51,9 41,9 27,2 24,8 20,6

PL 27,1 –15,6 2,9 –0,9 25,4 29,5 11,6 1,8

PT 48,2 –40,3 0,3 9,2 11,9 8,3 7,9 2,7

RO 11,6 –9,2 0,4 –24,7 11,6 7,1 2,4 –0,2

SI 3,7 0,8 4,1 4,6 5,5 5,4 4,5 11,0

SK 0,4 2,0 3,0 2,5 4,7 4,7 2,4 3,5

FI –8,3 17,2 22,0 21,7 17,7 9,6 8,9 13,0

SE –34,6 65,8 55,3 56,0 49,1 34,7 31,2 17,4

UK 6,2 165,0 172,1 203,3 209,3 190,2 171,2 11,4

NO –16,8 39,2 53,4 51,8 42,3 24,9 22,4 24,1

EU28 1000,8 35,9 976,3 1244,1 1363,8 1188,3 1036,7 10,5

EA 967,1 –197,4 677,7 936,0 977,3 866,2 769,6 11,8

�ród³o: European Union (2014), Underlying Assumptions and Projection Methodologies, „European Economy”,
nr 8, s. 16.
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Jak wynika z powy¿szego zestawienia w prognozowanym okresie czasu Unia Euro-
pejska nadal pozostaje obszarem, w którym imigracja stanowi znacz¹cy element bilansu
ludnoœciowego. Nie jest on jednak równomiernie roz³o¿ony na poszczególne pañstwa
cz³onkowskie. Jednoznaczny przyrost, a co za tym idzie wysoki procentowy udzia³
imigrantów w populacji, nastêpuje w przypadku pañstw strefy EURO oraz EOG, co
jest wyraŸnie widoczne na przyk³adzie Belgii, Luksemburga, W³och, Austrii oraz Nor-
wegii. Procentowy, prognozowany przyrost ludnoœci ma wynieœæ w Luksemburgu
– 110,6%; Norwegii – 60,5%; Belgii – 37,7%; Szwecji 36,3%. Natomiast spadek i niski
lub ujemny procentowy udzia³ imigrantów jest widoczny w Bu³garii, Estonii, Irlandii,
Grecji, £otwie, Litwie, Rumunii oraz Polsce. Widoczny przyrost imigrantów we
W³oszech ma niew¹tpliwy zwi¹zek z obecn¹ sytuacj¹ rosn¹cej liczby imigrantów
z Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Natomiast Belgia, Austria czy Norwegia s¹ dziêki
poziomowi rozwoju oraz swojej polityce imigracyjnej, postrzegane jako bardzo atrak-
cyjne. Co siê tyczy ujemnego czy bardzo niskiego salda wœród nowych pañstw cz³on-
kowskich, a tak¿e Grecji czy Irlandii to wi¹¿e siê ono z ma³¹ atrakcyjnoœci¹ tych
pañstw z punktu widzenia potencjalnych imigrantów. Trzeba zwróciæ uwagê na drama-
tyczny wrêcz ubytek ludnoœci, szacowany w pañstwach o du¿ym nasileniu emigracji
dla: Bu³garii (–24,0%); Estonii (–17,9%); Grecji (–22,5%); £otwy (–30,7%); Litwy
(–38,1%); Polski (–13,8%); Portugalii (21,6%) czy Niemiec (–12,9%). W przypadku
Niemiec widoczny jest stopniowy spadek atrakcyjnoœci tego pañstwa dla kolejnych
imigrantów oraz coraz wiêksze obawy tego pañstwa w odniesieniu do grup potencjal-
nych nowych przybyszów.

Maj¹c na uwadze wczeœniejsze odniesienie do Polski i Norwegii, mo¿na zastano-
wiæ siê, na ile ujemny bilans demograficzny w Polsce oraz dodatni w Norwegii, bêdzie
wynika³ z dynamicznego wzrostu liczby naszych obywateli zamieszkuj¹cych w tym
pañstwie? Ilu nowych obywateli Norwegii bêdzie mia³o swoje korzenie w Polsce?
Najlepiej sytuacjê tê przedstawia bilans migracji do Norwegii na przestrzeni 10 lat
po przyst¹pieniu Polski do UE, a tym samym otwarciu norweskiego rynku pracy na
Polaków.

Tabela 9
Obcokrajowcy przybyli do Norwegii w latach 2004–2014 dane iloœciowe oraz wzrost ich populacji w %

Pañstwo 1.01.2004 1.01.2014 Wzrost w %

1 2 3 4

Polska 7 590 91 179 1101

Szwecja 22 870 38 414 68

Somalia 15 586 35 912 130

Litwa 937 35 546 3694

Pakistan 26 286 34 447 31

Irak 17 295 30 144 74

Niemcy 11 232 26 683 138

Wietnam 17 414 21 721 25

Dania 19 318 20897 8

Filipiny 7 374 19 886 170

Iran 13 506 19 793 47
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1 2 3 4

Rosja 7 457 18 770 152

Turcja 12 971 17 345 34

Boœnia i Hercegowina 15 216 16 845 11

Tajlandia 5 910 16 559 180

Afganistan 4 851 15 459 219

Sri Lanka 11 918 14 797 24

Wielka Brytania 10 945 14 774 35

Erytrea 2 191 14 397 557

Indie 6 836 12 924 89

Rumunia 1 466 11 068 655

�ród³o: Aftenposten. Lørdag 26. april 2014, s. 10.

Kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem UE oraz poszczególnych pañstw cz³onkow-
skich powoduj¹, i¿ nie ma spo³ecznego i politycznego przyzwolenia na politykê imi-
gracyjn¹, o podobnym charakterze jak w okresie po II wojnie œwiatowej. Jest to
niew¹tpliwie zwi¹zane z rosn¹cymi zagro¿eniami zwi¹zanymi z terroryzmem, zw³asz-
cza o pod³o¿u islamskim. Nie bez znaczenia jest dramatyczna sytuacja na po³udniu Eu-
ropy, bêd¹ca konsekwencj¹ tzw. Arabskiej wiosny ludów (Nowiak, 2014), powoduj¹ca
problemy w pañstwach le¿¹cych nad Morzem Œródziemnym oraz obawy pañstw docelo-
wych, tj. Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy Regionu Nordyckiego. St¹d mimo pocz¹t-
kowych obaw bardzo du¿e otwarcie na ruchy migracyjne wewn¹trz UE, pobudzone
rozszerzeniem z 2004 roku i otwarciem obywatelom tych pañstw rynków pracy. Powoduje
to i bêdzie nadal powodowa³o odp³yw ludzi m³odych z Polski do pañstw migracyjnych tj.
Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy czy Norwegia. Konsekwencje tego s¹ widoczne ju¿
dzisiaj, a bêd¹ jeszcze bardziej odczuwalne w obliczu postêpuj¹cego starzenia.

Tak d³ugo, jak Polska oraz inne kraje dotkniête ujemnym bilansem demograficz-
nym s¹ mniej atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych imigrantów, ni¿ pañstwa do któ-
rych emigruj¹ ich obywatele, mo¿na jedynie przygotowywaæ siê na narastaj¹c¹ skalê
problemu. Jedn¹ z podstawowych wartoœci UE jest wolnoœæ przemieszczania siê, st¹d
jedynie œwiadome wybory obywateli mog¹ zahamowaæ skalê wewnêtrznej migracji,
stanowi¹cej dzisiaj, w obliczu wyzwañ demograficznych zwi¹zanych ze starzeniem
siê, zagro¿enie dla czêœci pañstw cz³onkowskich. Mo¿na u¿yæ stwierdzenia, i¿ mo¿na
siê przygotowywaæ na swoistego rodzaju rywalizacjê o nowych imigrantów w gronie
dzisiejszych pañstw cz³onkowskich.

Uwarunkowania i wyzwania rozs¹dnego kompromisu

We wspó³czesnej Europie i œwiecie rozs¹dny kompromis musi dotyczyæ zrównowa-
¿onego rozwoju zarówno na p³aszczyŸnie spo³ecznej, ekonomicznej, jak i technolo-
gicznej. Wysi³ki zwi¹zane z przeniesieniem zagadnieñ zrównowa¿onego rozwoju na
sfery nie tylko œrodowiskowe, s¹ podejmowane od d³u¿szego czasu przez instytucje eu-
ropejskie, przyk³adem tych dzia³añ mo¿e byæ tworzenie strategii w tym zakresie
(COM, 2009, 400 final). W odniesieniu do przedstawionych w poprzedniej czêœci fak-
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tów oraz prognoz dotycz¹cych starzej¹cych siê spo³eczeñstw, ca³a spo³ecznoœæ miê-
dzynarodowa, wspólnoty regionalne takie jak UE oraz poszczególne pañstwa musz¹
zintensyfikowaæ uczestnictwo osób starszych w obecnych procesach rozwojowych.
Zmiany spo³eczno-ekonomiczne, równie¿ procesy spo³eczno-kulturowe dotycz¹ce sfery
œwiadomoœci, wymagaj¹ propagowania kontynuacji jak najd³u¿szego zaanga¿owania
ludzi starszych tak, by postêpuj¹ce procesy atomizacji rodzin, nie powodowa³y zwiêk-
szonej ich izolacji i marginalizacji. Potrzebny jest rozs¹dny kompromis, dostrze¿enie
problemów starzej¹cego siê œwiata, w tym Europy, zawarty pomiêdzy pokoleniami
oraz decydentami politycznymi, niezale¿nie od ich przynale¿noœci partyjnych. Procesy
migracyjne, zw³aszcza w obecnej sytuacji spo³eczno-politycznej, nie mog¹ i nie bêd¹
wydajne, jeœli chodzi o zahamowanie obecnych tendencji dotycz¹cych starzenia siê
spo³eczeñstw europejskich. Tylko wybrane pañstwa, dziêki swojej atrakcyjnoœci spo-
³eczno-ekonomicznej s¹ i bêd¹ zdolne do czerpania z wewn¹trzunijnego kapita³u ludz-
kiego. Tak, jak przedstawiono wczeœniej dla jednych jest to du¿a szansa (Austria,
Belgia, Norwegia), dla innych katastrofa demograficzna i zapaœæ systemowa w obsza-
rze bezpieczeñstwa socjalnego osób starszych (Litwa, £otwa, Polska). Dlatego w oce-
nie autora, szeroko rozumiany kompromis powinien dotyczyæ trzech g³ównych sfer,
zwi¹zanych z funkcjonowaniem starzej¹cych siê spo³eczeñstw:
1) zapewnienia osobom starszym wiêkszego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym oraz

innowacyjnej gospodarce tak, by mogli oni byæ konsumentami tych zmian, za-
równo w formie aktywnej, jak i pasywnej. W szczególnoœci osoby starsze powinny:
a) mieæ zapewnion¹ mo¿liwoœæ kontaktu i wspó³uczestniczenia w ¿yciu pozo-

sta³ych cz³onków spo³eczeñstwa we wszystkich wymiarach ¿ycia zbiorowego,
b) zapewnione aktywne uczestniczenie w procesach decyzyjnych dotycz¹cych za-

równo nich samych, jak i spraw ogólnospo³ecznych. Koniecznoœæ uwzglêdnia-
nia ich interesów,

c) mieæ mo¿liwoœæ maksymalnie d³ugiego funkcjonowania i aktywnoœci zgodnie
z ich ¿yczeniem i mo¿liwoœciami na rynku pracy. Dostosowywanie rynków pracy
do ich mo¿liwoœci i potrzeb i zapobieganie marnotrawstwu kapita³u ludzkiego,

d) byæ dopuszczonymi w pe³nym zakresie do edukacji, nauki oraz korzystania
z mo¿liwoœci praktycznych tak, by mogli oni kontynuowaæ swoj¹ aktywnoœæ za-
wodow¹ i spo³eczn¹,

e) mieæ mo¿liwoœæ pe³nego wykorzystania przez resztê spo³eczeñstwa ich zdolno-
œci zawodowych, spo³ecznych i doœwiadczenia z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci
czerpania przez nich z tego tytu³u benefitów. Praktycznym rozwi¹zaniem jest
wyd³u¿anie wieku emerytalnego i zachêty powrotu na rynek pracy,

f) uzyskiwaæ ci¹g³e wsparcie i mo¿liwoœæ kreowania pozytywnego wizerunku
osób starszych zarówno w ich najbli¿szym otoczeniu, jak i œwiecie. Jest to istot-
ne z punktu widzenia narastaj¹cej, chwilowej rywalizacji miêdzypokoleniowej,
widocznej zw³aszcza na rynku pracy;

2) zapewnienie osobom starszym mo¿liwoœci utrzymania dobrej kondycji psycho-fi-
zycznej, pomimo postêpuj¹cych procesów starzenia. W szczególnoœci osoby star-
sze powinny:
a) mieæ mo¿liwoœæ, gwarancje takiego œrodowiska ¿ycia, które sprzyja ich integra-

cji i aktywnoœci,
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b) nie byæ skazanymi na marginalizacjê z uwagi na miejsce zamieszkania, co w szcze-
gólnoœci mo¿e dotyczyæ regionów wiejskich,

c) zapewnienie mo¿liwoœci zachowania w tej grupie dobrego zdrowia oraz tê¿yzny
fizycznej,

d) dostosowywanie œrodowiska ¿ycia osób starszych do ich rosn¹cych potrzeb
opiekuñczych. Istotnym elementem rozwi¹zañ w tym zakresie mog¹ byæ mo¿li-
woœci zwi¹zane z wykorzystaniem nowych technologii;

3) zapewnienie osobom starszym wspieraj¹cego ich otoczenia, w szczególnoœci:
a) zapewnienie im równego dostêpu do wszystkich dóbr i us³ug, dostêpnych pozos-

ta³ym grupom wiekowym,
b) korzystania z mechanizmów solidarnoœci miêdzypokoleniowej,
c) mieæ zagwarantowane mechanizmy eliminuj¹ce w tej grupie zagro¿enie ubós-

twem,
d) zapewnianie opieki i wsparcia medycznego w skali adekwatnej do rosn¹cych

potrzeb tej grupy. Równie¿ w tym obszarze istniej¹ du¿e mo¿liwoœci zwi¹zane
z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii,

e) tworzenie systemów wsparcia nastawionych na odci¹¿enie rodziny i równo-
czesne umo¿liwienie jak najbli¿szego kontaktu osób potrzebuj¹cych opieki
poza medycznej z rodzin¹ oraz otoczeniem. W tym przypadku istotne jest wczeœ-
niejsze tworzenie infrastruktury oraz kszta³cenie kadr opiekuñczych tak, by mo-
g³y one sprostaæ nadchodz¹cym wyzwaniom.

Przedstawione powy¿ej has³owe propozycje nie wyczerpuj¹ listy postulatów, zary-
sowuj¹ jedynie kierunki dzia³añ. Wiele z nich funkcjonuje ju¿ na gruncie europejskim
w pañstwach o rozwiniêtym systemie us³ug spo³ecznych oraz propaguj¹cych jak
najd³u¿sz¹ aktywnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹ seniorów (Austria, Niemcy, Holandia,
Norwegia, Szwecja). Wiele potrzebuje g³êbokich reform siêgaj¹cych nie tylko infra-
struktury, istotna jest równie¿ sfera œwiadomoœci spo³ecznej, akceptacji zmian koniecz-
nych z uwagi na nadchodz¹ce prognozy demograficzne. O tym, ¿e nie jest to ³atwe
œwiadcz¹ realia polskie oraz formy tocz¹cej siê debaty zwi¹zanej z wyd³u¿aniem wieku
emerytalnego czy polityki rodzinnej. Przyk³ady docieraj¹ce z Chin wskazuj¹, i¿ rów-
nie¿ inni mog¹ d¹¿yæ do realizacji pragmatycznych rozwi¹zañ spo³ecznych na wzór eu-
ropejski, poniewa¿ wymuszaj¹ to istniej¹ce i przysz³e realia demograficzne (Oksanen,
2012). Trudno prognozowaæ na ile s¹ one mo¿liwe do realizacji w innych czêœciach
œwiata, mo¿na jedynie stwierdziæ, i¿ s¹ konieczne.

Zakoñczenie

Powy¿szy artyku³ nie jest, bo nie taki by³ jego cel, wyczerpuj¹c¹ analiz¹ podjêtych
w temacie zjawisk. Mo¿e on, zdaniem autora, byæ przyczynkiem do szerszej refleksji
i kontynuacji tematu badawczego. Ukazuje problem jakim w œwiecie, Europie oraz
poszczególnych pañstwach staje siê wspó³istnienie istotnych zjawisk spo³ecznych
– zmian demograficznych (starzenie, spadek liczby urodzin) i procesów migracyjnych.
Migracja jako jeden ze wspó³istniej¹cych problemów, tylko czêœciowo czy wrêcz wy-
biórczo, mo¿e rozwi¹zaæ wspó³czesne problemy demograficzne Europy. Najkorzyst-
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niejszym rozwi¹zaniem jest migracja wewnêtrzna, poniewa¿ zyskaæ mo¿na zarówno
kapita³ ludzki, istotny dla starzej¹cej i wyludniaj¹cej siê przestrzeni europejskiej, jak
i oczekiwany przyrost naturalny. Niestety z tego rozwi¹zania mog¹ korzystaæ jedynie
najatrakcyjniejsi spo³eczno-ekonomiczni gracze. Swoistego rodzaju propozycje do-
tycz¹ce ewentualnych dzia³añ wyprzedzaj¹cych kryzys, zosta³y zawarte w czêœci na-
kreœlaj¹cej istotê kompromisu. Musz¹ to byæ wybory zwi¹zane z szerok¹ akceptacj¹
spo³eczn¹, oparte na rezygnacji z rywalizacji pokoleniowej oraz politycznej. W ocenie
autora ten kompromis jest konieczny czy mo¿liwy do osi¹gniêcia? Czy jesteœmy goto-
wi na zmiany? O tym zarówno w przypadku œwiata, Unii Europejskiej, jak i Polski zde-
cyduj¹ niezwykle dynamiczne zmiany spo³eczno-ekonomiczne i spo³eczno-kulturowe
obserwowane w chwili obecnej. Im szybciej i bardziej pragmatycznie przygotujemy siê
na nie i wypracujemy kompromis, tym lepiej dla samych zainteresowanych, a jesteœmy
nimi wszyscy.
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Streszczenie

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ wspó³czeœnie obserwowany, globalny proces starzenia siê spo³e-
czeñstw ma charakter zmian demograficznych nie obserwowanych w dotychczasowych dziejach
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ludzkoœci. To zmiany demograficzne s¹ najwiêkszym wyzwaniem dotycz¹cym spo³eczeñstw,
rynków pracy oraz gospodarek. Celem tego artyku³u jest przedstawienie w jaki sposób spadek
liczby urodzeñ, starzenie siê spo³eczeñstw oraz wzrost migracji wp³ywa na zmiany w Unii Euro-
pejskiej oraz ca³ym œwiecie globalnym.

S³owa kluczowe: migracje, starzenie siê, polityka spo³eczna, bezpieczeñstwo narodowe

Ageing of societies and migration – two fundamental challenges for Europe in the 2010s.
Are we ready for change?

Summary

There is no doubt that the current rapid increase in population ageing across the globe signi-
fies unprecedented demographic changes in the history of humankind. Demographic changes are
among the most important challenges facing societies, labour markets and economies. This paper
analyses how low fertility rates, ageing populations, and the growing number of migrants from
other countries are changing the face of the European Union and the entire global community.

Key words: migration, ageing, social policy, national security
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