
POTENCJAŁ LUDN O ŚC IO W Y  EURO PY I JEGO  
ZM IANY W  PERSPEK TYW IE ROKU 2050

Celem niniejszego opracowania jest próba określenia naj
ważniejszych z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy demografów 
fenomenów ludnościowych pierwszej połowy XXI wieku oraz 
oceny, jak w efekcie występowania tych zjawisk wyglądać będzie 
demograficzne i społeczne oblicze Europy 2050 roku. To ostatnie 
pojęcie utożsamiać będę przede wszystkim z pojęciem geopoli
tycznym, tj. podejściem przypisującym do danego kontynentu 
wszystkie kraje leżące w całości na terenie kontynentu w znacze
niu czysto geograficznym oraz w przypadku, gdy terytorium da
nego państwa rozczłonkowane jest na dwóch kontynentach, 
przyporządkowujące ów kraj temu kontynentowi, na którym 
znajduje się jego stolica.

Wybitny polski demograf E. Rosset uznał, iż najważniej
szymi problemami ludnościowymi XX wieku -  zarówno w skali 
europejskiej, jak i ogólnoświatowej -  były eksplozja demogra
ficzna, proces starzenia się ludności oraz wydłużanie się trwania 
życia1. Wprawdzie wydawać by się mogło, iż trzy wspomniane 
powyżej procesy związane są z różnymi czynnikami sprawczymi, 
są one ewidentnie ze sobą powiązane -  pierwszeństwo należy się 
bowiem w tym przypadku rezultatowi udanej walki ze śmiercią tj. 
obniżaniu się natężenia zgonów prowadzącemu zawsze do wydłu
żania się ludzkiego życia, zaś w zależności od zachowań prokre
acyjnych również bądź do podniesienia tempa wzrostu liczby lud
ności, bądź do szybszego rozrostu populacji ludzi starych niż lud
ności ogółem. W pierwszym przypadku, po przekroczeniu granicy 
przyrostu ludności rocznie o 3% mówimy o eksplozji demogra
ficznej, w drugim zaś szybki wzrost liczby osób starych przekłada 
się na wzrost ich odsetka, co nazywane jest procesem starzenia się
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1 Z kolei, w swym opracowaniu inny, nieżyjący już, wybitny, polski demograf 
J. Z. Holzer [1999] za najważniejsze procesy demograficzne XX wieku na 
świecie uznał obok eksplozji demograficznej (nazwanej „czasowym zwięk
szaniem się liczby ludności świata”) i procesu starzenia się ludności również 
proces urbanizacji.
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ludności. Logika przemian ludnościowych nie pozwala bowiem 
na oddzielne traktowanie poszczególnych zachowań i zjawisk 
demograficznych2.

Powyższe trzy procesy powinny być wzbogacone o jeszcze 
jeden, niezwykle ważny z punktu widzenia demograficznego obli
cza naszego kontynentu w drugiej połowie XX wieku -  proces 
przemian znaczenia małżeństwa i rodziny jako instytucji, w której 
przebiegają najważniejsze zdarzenia indywidualnego życia. 
Wskutek wzrostu poziomu bezpieczeństwa socjalnego (wysokie 
wynagrodzenia, wysoki poziom zatrudnienia, gwarancja docho
dów w przypadku niemożności wykonywania samodzielnej pracy) 
oraz oddzielenia seksu od prokreacji wyraźnej erozji uległy pod
stawy tradycyjnej, tj. bazującej na małżeństwie dwóch osób od
miennej płci -  rodziny, co implikowało utrzymywanie się w 
ostatnich dwóch-trzech dekadach w najbardziej rozwiniętych kra
jach Europy reprodukcji zawężonej, prowadzącej do zmniejszania 
się liczby ludności w sytuacji braku zasilania z zewnątrz.

W dalszej części opracowania -  chcąc zrealizować przedsta
wiony wcześniej cel badawczy - chciałbym się skupić z jednej stro
ny na najważniejszych fenomenach demograficznych najbliższych 
dekad, z drugiej zaś strony na konsekwencjach demograficznych, 
społecznych, ekonomicznych i politycznych owych zjawisk.

1. Projekcje ludnościowe dla Europy roku 2050

Punktem wyjścia jest przedstawienie opracowanych w 
ostatnich latach prognoz ludnościowych dla Europy przygotowy
wanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych [UN, 2005] 
(tabela 1). Instytucja ta, co dwa lata przygotowuje projekcję lud

2 Ponieważ pojęć tych będę używał w dalszej części wielokrotnie, Czytelnikowi 
należy się choćby robocze zdefiniowanie znaczenia obu terminów z podkre
śleniem różnic pomiędzy nimi występujących. Przez zjawiska demograficzne 
rozumiem zagregowane w skali makro zachowania demograficzne. Z kolei 
pod pojęciem zachowania demograficznego rozumiem ogół reakcji osobnika 
wywołanych czynnikami zewnętrznymi (sytuacja) bądź wewnętrznymi (po
trzeby, zamiary), reakcji odnoszących się do wyboru realizowanej strategii w 
zakresie miejsca zamieszkiwania, doboru partnera oraz strategii prokreacyjnej 
i zdrowotnej.
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ności świata w podziale na kontynenty i kraje. Interesować nas 
będzie środkowy, tj. najbardziej zdaniem autorów prawdopodob
ny, wariant tej projekcji dla Europy.

Tabela 1. Liczba ludności Europy i świata w latach 2005-2050

j Potencjał ludnościowy Europy i jeg o  zm iany w perspektyw ie roku 2050

według przewidywań ONZ
Region 2005 2010 2020 2030 2040 2050

L iczba ludności w  t'^siącach
Europa 728 389 725 786 714 959 698 140 677 191 653 323
Świat 6 464 750 6 842 923 7 577 889 8 199 104 8 701 319 9 075 903

Wskaźniki dynamiki (rok 2005 = 10C)
Europa 100,0 99,6 98,2 95,8 93,0 89,7
Świat 100,0 105,8 117,2 126,8 134,6 140,4

U dział ludności E uropy w śród ludności św iata
11,3 10,6 9,4 8,5 7,8 7,2

Źródło: [UN, 2005]

Zgodnie z przewidywaniami ONZ kilka najbliższych dekad 
ma być okresem stałego zmniejszania się liczby mieszkańców 
naszego kontynentu. Tendencja taka będzie odbiegać od zmian dla 
świata ogółem. Pomiędzy rokiem 2005 a docelowym 2050 lud
ność Europy zmniejszyć się ma bowiem o 10%, podczas gdy lud
ność świata wzrośnie o 40%. W rezultacie szybko obniżać się 
będzie udział populacji Europejczyków wśród Ziemian -  z 11,3% 
do 7,2% w analizowanym okresie. Jak można przewidywać, po
ciągnie to za sobą dalszą polityczną, a przede wszystkim ekono
miczną marginalizację Europy.

Na naszym kontynencie występować będzie bardzo duże 
zróżnicowanie co do kierunków i przede wszystkim tempa zacho
dzących zmian. Jeśli ograniczymy się tylko do najludniejszych 
państw europejskich, posiadających kluczową wagę dla obrazu 
zmian zachodzących na całym kontynencie, owa dyspersja jest 
oczywista (tabela 2).

Z jednej strony bowiem na Ukrainie w roku 2050 ma być o 
43% mniej mieszkańców niż w roku 2005, zaś w Rosji o 22%, z 
drugiej zaś ludność Wielkiej Brytanii odnotować ma wzrost swej 
liczebności o 12%, zaś populacja Francji o 4%. Podkreślenia god
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na jest jednak wyraźna różnica pomiędzy dynamiką demogra
ficzną Europy a krajem posiadającym europejskie aspiracje (przy
najmniej co do przynależności do UE) -  Turcją, której ludność 
wzrośnie aż o 38%.

Tabela 2. Liczba ludności wybranych państw europejskich i Turcji 
w latach 2005-2050 według przewidywań ONZ (w min
osób)

Kraj 2005 2030 2050 2050 
(rok 2005 = 100)

Rosja 143,2 125,3 111,8 78,1
Niemcy 82,7 81,5 78,8 95,3
Francja 60,5 63,7 63,1 104,3
Wlk. Brytania 59,7 64,7 67,1 112,4
Włochy 58,1 55,4 50,9 87,6
Ukraina 46,5 35,1 26,4 56,8
Hiszpania 43,1 44,0 42,5 98,6
Polska 38,5 36,3 31,9 82,9
Turcja 73,2 93,9 101,2 138,3
Źródło: [UN, 2005]

Generalnie spadek liczby ludności naszego kontynentu bę
dzie bardzo zróżnicowany w zależności od regionu (tabela 3).

Tabela 3. Liczba ludności poszczególnych regionów Europy w
latach 2005-2050 (w min osób)__

Część kontynentu 
europejskiego

2005 2030 2050 2050 
(rok 2005= 100)

południowa 149,4 147,3 138,7 92,8
północna 95,8 103,0 105,6 110,2
wschodnia 297,3 258,3 223,5 75,2
zachodnia 185,9 189,6 185,5 99,8
Ogółem 728,4 698,1 653,3 89,7
Źródło: [UN, 2005]

Niestety Europa Wschodnia i Południowa, wskutek utrzy
mywania się na bardzo niskim poziomie skłonności do wydawa
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nia na świat potomstwa, będzie wyraźnie odstawać od pozostałych 
części kontynentu. W tym ostatnim przypadku spadek liczby lud
ności zostanie przynajmniej częściowo zrekompensowany dodat
nim saldem migracji zagranicznych3. Z kolei bardzo dobra sytu
acja w pozostałych regionach kontynentu wynika zarówno z rela
tywnie wysokiego poziomu zakładanej dzietności, jak i stałego 
napływu imigrantów do tych zasobnych obszarów . W efekcie 
napływ w całości -  lub w przypadku Europy Północnej z nawiąz
k ą -  zrekompensuje brak w długim okresie prostej zastępowalno
ści pokoleń. Jednakże -  do czego szerzej wrócimy w dalszej czę
ści niniejszego opracowania -  tak duży napływ rodzić będzie 
pewne, nie zawsze pozytywne, konsekwencje.

2. Starzenie się ludności i zmiana relacji 
międzypokoleniowych

Pierwszoplanowym problemem tak demograficznym, jak i 
społecznym, ekonomicznym i politycznym, odciskającym swe 
piętno na przyszłości Europy, będzie proces starzenia się ludności, 
tj. wzrost udziału osób starszych. Choć proces ten będzie w Euro
pie przebiegać mniej dynamicznie w ujęciu względnym niż wśród

3 W Europie Wschodniej współczynnik dzietności teoretycznej (od ang. Total 
Fertility Rate oznaczany jako TFR), choć zakładany jest wzrost tej miary od 
1,31 w latach 2005 do 1,8 w latach 2045-2050, będzie bardzo odbiegać przez 
zdecydowaną większość badanego okresu od wartości odnotowywanych 
obecnie i przewidywanych w Europie Zachodniej (1,56-1,85) i Północnej 
(1,67-1,85). Pod względem TFR sytuacja w naszej części kontynentu będzie 
podobna do tej na południu Europy (1,39-1,84). Różnica pomiędzy wschod
nią i południową Europą polega na tym, iż w tej pierwszej w całym okresie 
prognostycy ONZ zakładają ujemne saldo migracji (począwszy od roku 2010 
corocznie minus 69 tysięcy osób), podczas gdy ta druga przez cały czas ma 
przyciągać imigrantów (dodatnie saldo migracji w wysokości 235-240 tys. 
rocznie).
O wyższej dzietności w Europie Zachodniej i Północnej wspomniano już w 
poprzednim przypisie. W tym miejscu warto tylko zaznaczyć, iż -  jak się za
kłada -  oba wspomniane regiony w całym analizowanym okresie posiadać 
będą wysokie dodatnie saldo przyrostu migracyjnego -  odpowiednio rocznie 
336 tys. i 197 tys., co przekłada się na zdecydowanie wyższe niż w przypadku 
Europy Południowej współczynniki przyrostu migracyjnego (na Zachodzie -  
1,8-1,9 osób w przeliczeniu na 1000 mieszkańców rocznie, na Północy -  1,9- 
2,0, zaś na Południu -  1,6-1,7).
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całej ludności świata (co wynika przede wszystkim z już obecnie 
bardzo wysokiego udziału seniorów na naszym kontynencie), w 
ujęciu bezwzględnym cechować się będzie nasileniem większym 
(tabela 4).

Tabela 4. Udział ludności z różnych grup wieku w Europie i na
świecie w latach 2005-2050 (w %)

Wiek 2005 2010 2020 2030 2040 2050
Europa

0-14 lat 15,8 15,2 15,0 14,5 14,5 15,0
15-64 lat 68,3 68,6 65,9 62,6 59,8 57,4

65+ 15,9 16,2 19,1 22,9 25,7 27,6
80+ 3,5 4,2 5,1 6,0 7,9 9,6

Świat
0-14 lat 28,1 26,9 25,1 23,0 21,2 20,2
15-64 lat 64,5 65,4 65,5 65,2 64,5 63,7

65+ 7,4 7,7 9,4 11,8 14,3 16,1
80+ 1,3 1,5 1,9 2,4 3,3 4,3

Źródło: [UN, 2005]

W rezultacie udział seniorów w wieku 65 lat i więcej w Eu
ropie wzrośnie pomiędzy 2005 a 2050 aż o 11,7 pkt proc., prze
kraczając 1/4 ludności ogółem. Przyjęcie niższej granicy starości 
-  60 lat -  powoduje wzrost udziału seniorów z 20,7% do 34,5%, a 
zatem do 1/3 populacji. Wielkość ta w każdym okresie jest znacz
nie wyższa na naszym kontynencie niż na świecie ogółem.

Starzenie się ludności ma dualny charakter, co oznacza, iż w 
ramach zbiorowości osób starszych najszybciej wzrasta liczeb
ność jednostek najstarszych. Jeśli wyodrębnimy spośród seniorów 
osoby w wieku 80 lat i więcej, okazuje się, iż grupa ta będzie się 
powiększać niezwykle szybko. W rezultacie w roku 2050 prawie 
co dziesiąty mieszkaniec kontynentu ma znaleźć się wśród osób w 
czwartym wieku.

Starzeniu się ludności Europy towarzyszyć mają jeszcze 
dwa ciekawe trendy -  z jednej strony utrzymywanie się na w za
sadzie niezmienionym poziomie udziału liczby dzieci w wieku 0- 
15 lat (niewielki spadek w pierwszym okresie projekcji zostanie w
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ostatnich dwóch dekadach -  głównie wskutek przewidywanego 
wzrostu dzietności -  powstrzymany). Z drugiej strony po roku 
2010 przewidywany jest spadek udziału osób w wieku zdolności 
do pracy, tj. jednostek mających 15-64 lat. Spadek ten stoi w ja 
skrawej sprzeczności z bardzo stabilną sytuacją w tym względzie 
dla świata ogółem.

Ponownie okazuje się, iż nasz kontynent będzie -  pomimo 
jednorodnych trendów -  nadal bardzo zróżnicowany, jeśli idzie o 
strukturę wieku ludności (tabela 5).

Tabela 5. Struktura wieku ludności poszczególnych regionów

Część kon
tynentu 
europej
skiego

0-14 lat 15-64 lat 65 lat 
i więcej

80 lat 
i więcej

2005 2050 2005 2050 2005 2050 2005 2050

Południowa 15,1 13,9 67,4 53,6 17,5 32,5 4,1 12,1
Północna 17,9 16,1 66,3 60,0 15,8 23,9 4,3 8,9
Wschodnia 15,4 14,9 70,4 59,0 14,2 26,1 2,4 6,8
Zachodnia 16,2 15,3 66,4 57,3 17,4 27,4 4,4 11,5
Ogółem 15,8 15,0 68,3 57,4 15,9 27,6 3,5 9,6
Źródło: [UN 2005]

Relatywnie małe zróżnicowanie wystąpi w przypadku 
udziału dzieci, albowiem w roku 2050 jedynie Południe będzie 
wyraźnie odstawać od reszty kontynentu jest to (rezultat utrzy
mywania się bardzo niskiego poziomu dzietności jeszcze w ostat
nim ćwierćwieczu XX wieku). Znacznie większe różnice wystąpią 
w przypadku osób w wieku zdolności do pracy. Ponownie wyróż
nia się Europa Południowa. Największe zróżnicowanie dotyczy 
frakcji seniorów, zwłaszcza tych najstarszych. W tym przypadku 
najwyższe udziały odnotowywane są w południowej części kon
tynentu, a następnie w zachodniej, zaś najlepsza sytuacja panuje w 
krajach skandynawskich i nadbałtyckich oraz Wielkiej Brytanii.

Spośród powyższych zmian struktury wieku ludności jako 
bardzo prawdopodobne należy uznać proces starzenia się oraz 
zmniejszanie się udziału osób w wieku zdolności do pracy. Z jed
nej strony bowiem wszystkie jednostki, które w roku 2050 będą
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seniorami, już obecnie żyją, a zatem -  chcąc określić ich liczbę -  
należy tylko uwzględnić jedynie zmiany umieralności (relatywnie 
łatwe do przewidywania) i poziom migracji. Z drugiej duża część 
osób, które w nadchodzących dekadach będą w wieku 15-45, 
również już się urodziła, zaś w przypadku prognozowania skłon
ności do prokreacji łatwiej dokonywać przewidywań na okres 
krótki niż dłuższy. Zdecydowanie mniej wiarygodnie prezentują 
się dane, co do przyszłego udziału dzieci. Założenie przyjęte przez 
ONZ, iż w przyszłości TFR na terenie całej Europy przekroczy
1,8, jest w mej ocenie nadmiernie optymistyczne w sytuacji, gdy 
w niektórych krajach (Austria, Niemcy) deklarowana dzietność 
idealna5 już na początku XXI wieku osiągała poziom 1,7-1,8, zaś 
w innych w niewielkim stopniu ten poziom przekracza, przy czym 
widoczny jest trend do dalszego obniżania się tej wielkości, trend 
przejawiający się przede wszystkim najniższymi wartościami 
wśród młodszych grup wieku [Goldstein i wsp., 2003]. Jak wia
domo, dzietność zrealizowana jest z reguły niższa o 0,3-0,4 od 
wielkości idealnej. Stąd też oczekiwać można, iż w przyszłości 
liczba i frakcja dzieci może być nieco niższa, zaś udział seniorów 
nieco wyższy niż te przewidywane przez ONZ.

Przedstawione powyżej zmiany struktury wieku ludności 
Europy implikują poważne zagrożenia dla długookresowego, 
sprawnego funkcjonowania krajów położonych w naszej części 
świata. Rodzące się problemy związane są przede wszystkim z 
nieuniknionym obniżaniem się współczynników „potencjalnego 
wsparcia”6 oraz z nieznaną w przyszłości ewolucją umieralności i 
niepełnosprawności seniorów (i szerzej z kwestią stanu zdrowia 
ludności). Te dwa problemy są ze sobą wzajemnie powiązane, 
warunkując zdolność społeczeństw przyszłości do zapewnienia 
godnych warunków życia mieszkańcom naszego kontynentu.

5 W badaniach demograficznych nad prokreacją rozróżnia się dzietność idealną 
(tj. liczbę dzieci, która zdaniem respondentów jest najlepsza w danej chwili z 
punktu widzenia zgodności z normami obowiązującymi w danej społeczno
ści) i dzietność zrealizowaną (tj. liczbę dzieci rzeczywiście wydanych na 
świat przez badanych).
Jest to relacja liczby osób zdolnych do pracy (a tym samym do wytwarzania 
wartości dodanej i płacenia podatków) do liczby osób wymagających różno
rodnie zdefiniowanego wsparcia.
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W przypadku obniżania się współczynników potencjalnego 
wsparcia chodzi o zmianę tej relacji: Zakładając, iż jedynym kry
terium warunkującym konieczność odwołania się do wsparcia 
publicznego jest wiek, jest to liczba osób w wieku zdolności do 
pracy w stosunku do wszystkich pozostałych (tab. 6). Współczyn
nik ten w poniższej tabeli został obliczony na dwa różne sposoby 
-  po pierwsze trzymając się używanej od XIX wieku cezury wie
ku zdolności do pracy (tj. 15-64 lat -  współczynnik wsparcia A) i 
innej bardziej zgodnej z obecnym wiekiem wchodzenia na rynek 
pracy i dezaktywizacji zawodowej (20-59 lat -  współczynnik 
wsparcia B).

Tabela 6. Współczynniki potencjalnego wsparcia w Europie w la
tach 2005 i 2050 (liczba osób w wieku zdolności do 

__________pracy w przeliczeniu na 100 osób w pozostałym wieku)
Region Współczynni c wsparcia A Współczynni c wsparcia B
Europy 2005 2050 2005 2050

Południowa 206,7 115,5 130,9 74,8
Północna 196,7 150,0 118,8 92,7
Wschodnia 237,8 143,9 140,4 84,5
Zachodnia 197,6 134,2 121,7 84,8
Ogółem 215,5 134,7 130,9 83,2
Źródło: obliczenia własne na podstawie [LOS,2005]

Niezależnie od wybranego wariantu współczynnika poten
cjalnego wsparcia mamy do czynienia z bardzo wyraźnym obni
żeniem się wartości tej miary pomiędzy rokiem 2005 a 2050. 
Wskazuje to na wzrastające obciążenie ludności w wieku zdolno
ści do pracy świadczeniami niezbędnymi do zapewnienia środków 
utrzymania dla pozostałej ludności. W takim przypadku uwagę 
przykuwają wręcz wartości współczynnika potencjalnego wspar
cia obliczone dla bardziej realistycznej sytuacji (wiek zdolności 
do pracy 20-59 lat), wartości dla roku 2050 zdecydowanie poniżej

7 W przeszłości zazwyczaj używano tej miary liczonej na odwrót, uzyskując 
współczynniki demograficznego obciążenia. W ostatnich latach duch „poli
tycznej poprawności” sprawia, iż większość analiz odwołuje się do miary 
„pozytywnej”, opisującej potencjalne wsparcie.
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100. Oznacza to, iż osób zdolnych do pracy byłoby mniej niż po
zostałych. Ponieważ nie wszystkie jednostki w tym wieku w rze
czywistości pracowałyby, oznacza to konieczność utrzymania 
przez jednego pracującego 2, a nawet w skrajnych przypadkach 
(Europa Południowa) 3 innych osób.

Zmiana powyższych relacji wskazuje na kilka ważnych pro
blemów społeczno-ekonomicznych wyłaniających się z przemian 
struktury wieku ludności:
1) wzrost obciążeń fiskalnych i para-fiskalnych pociągający za 

sobą niebezpieczeństwo dalszego zmniejszania się konkuren
cyjności gospodarki europejskiej na światowym rynku 
(wzrost ten będzie zapewne wyższy niż wskazywałoby jedy
nie proste porównanie współczynników potencjalnego wspar
cia -  lub ich odwrotności współczynników obciążenia -  z 
uwagi na wzmiankowany wcześniej bardzo szybki wzrost 
udziału osób bardzo starych, wymagających bardzo inten
sywnych, a tym samym kosztownych zabiegów leczniczych i 
pielęgnacyjnych);

2) chęć podniesienia konkurencyjności prowadzić będzie za
pewne do dalszego wyłamywania się od zasady sprawiedli
wości międzypokoleniowej (przejawem tego jest już wystę
pująca w ostatnich kilkunastu latach w Europie tendencja do 
coraz powszechniejszego wprowadzania ubezpieczeń spo
łecznych na zasadach kapitałowych), co w okresie przejścio
wym prowadzić może do wyłonienia się konfliktu intergene- 
racyjnego;

3) konieczność znalezienia skutecznych metod przeciwdziałania 
kosztom starzenia się ludności poprzez działania ukierunko
wane na zmianę liczebności osób w poszczególnych grupach 
wieku (oddziaływanie na skłonność do posiadania potom
stwa, liczbę imigrantów) oraz redefiniowanie pojęcia „sta
rość” (przede wszystkim pojęcia „wczesna starość”) tak, aby 
wzmóc społeczną produktywność europejskich seniorów 
[Szukalski, 2006];

4) możliwy w niedługiej perspektywie niedobór rąk do pracy -  
zwłaszcza nisko wykwalifikowanej i nisko płatnej -  na tere
nie naszego kontynentu (zjawisko to obecnie nie jest jeszcze 
tak odczuwalne głównie dzięki przenoszeniu tego typu pracy
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w przemyśle do krajów Azji -  w przyszłości wraz ze wzro
stem zapotrzebowania na opiekę nad osobami starszymi, tj. 
usługę, której nie można oddzielić od miejsca konsumpcji, 
problem ten będzie bardzo widoczny).

Jak z powyższego zestawienia najważniejszych problemów 
wynika, ich jądrem jest proces starzenia się ludności. O ile sam 
ten proces jest nieunikniony, o tyle skala problemów ekonomicz
nych, społecznych i politycznych zeń wynikających jest trudna do 
przewidywania. O ile w literaturze przedmiotu panuje pełna zgoda 
co do konieczności podniesienia aktywności ekonomicznej i spo
łecznej seniorów jako efektywnego instrumentu zmniejszającego 
koszty starzenia się populacji, o tyle dyskusja na temat potencjału 
takich działań jest pełna różnic. Dotyczą one przede wszystkim 
stanu zdrowia osób starszych i tych na przedpolu starości w przy
szłości jako czynnika utrudniającego -  o ile nie umożliwiającego 
w dłuższej perspektywie -  podejmowanie powyższych działań.

Teoretyczna dyskusja, co do przyszłej ewolucji stanu zdro
wia skupiona jest wokół trzech koncepcji zakładających kolejno:
1) kompresję zachorowalności, opierającą się na przekonaniu, że 
postęp naukowy umożliwi w najbliższych latach czy też dekadach 
stopniową poprawę stanu zdrowia; 2) koncepcję równowagi dy
namicznej bazującą na założeniu, iż wraz z wydłużaniem się 
trwania życia odsuwany będzie na później stały, co do długości 
okres niepełnosprawności i chorób chronicznych (tj. krytyczne z 
punktu widzenia zdrowia publicznego dwie ostatnie dekady życia 
statystycznego obywatela występować będą coraz później); 3) 
koncepcję pandemii chorób chronicznych, umysłowych i niepeł
nosprawności głoszącej, że w dającej się przewidzieć przyszłości 
nastąpi pogorszenie stanu zdrowia interesującej nas populacji, 
wynikające po części z kłopotów finansowych publicznych sys
temów ubezpieczeń zdrowotnych, po części z innych przyczyn, o 
których za chwilę powiem szerzej.

Dwie pierwsze koncepcje optymistyczne w swym przesłaniu 
bazują na przekonaniu, iż „postęp” rozwiąże wszystkie, a przy
najmniej większość problemów nurtujących ludzkość. Nie podzie
lam w pełni tego optymizmu. Dlatego większą uwagę chciałbym 
zwrócić w niniejszym opracowaniu na koncepcję pandemii.
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Nauki biomedyczne i nastawienie kulturowe są ukierunko
wane na podtrzymywanie życia innych jednostek. Sprawia, to iż 
obecnie wiele niekorzystnych cech materiału genetycznego na
szego gatunku, które w warunkach naturalnej selekcji zostałyby 
najprawdopodobniej wyeliminowane -  przekazywanych jest z 
pokolenia na pokolenie bez zakłóceń. Cechy te obejmują wiele 
genetycznych patologii (choroby, predyspozycje do chorób i pato
logicznych zachowań), które są na tyle niegroźne, iż ich nosiciel 
żyje dostatecznie długo, aby spłodzić potomka obdarzonego tą 
samą cechą genetyczną. W efekcie powielane są niekorzystne z 
punktu gatunku własności, zostają one „unieśmiertelnione” po
mimo ich szkodliwości. Tym samym osłabiany jest proces natural
nej selekcji, prowadzący do eliminacji słabych, obdarzonych nie
właściwym materiałem genetycznych jednostek, zanim osiągną one 
zdolność do prokreacji i przekazywania dalej wad genetycznych. 
Podważany jest sam proces selekcji, proces prowadzący do prze
trwania organizmów najlepiej przystosowanych [Hayflick, 1998].

W perspektywie kilku dziesięcioleci doprowadzić to może 
do wyhamowania, a nawet uwstecznienia, obserwowanego od 
długiego czasu poprawiania się stanu zdrowia ludności, najpełniej 
widocznego w zestawieniach statusu zdrowotnego jednostek nale
żących do różnych generacji w tym samym wieku. Rezultatem 
byłaby pandemia chorób chronicznych i mentalnych, zagrażająca 
publicznym systemom ochrony zdrowia nadmiernym rozrostem 
kosztów ich funkcjonowania. W perspektywie kilku pokoleń brak 
procesów selekcyjnych objawić się może drastycznym spadkiem 
jakości materiału genetycznego ludzkości, prowadząc do zmizer- 
nienia kondycji fizycznej i psychicznej ludności, a w konsekwen
cji do eskalacji zapotrzebowania na długoterminową opiekę zdro
wotną i zapewne obniżenia się przeciętnego trwania życia.

Podnoszony wobec powyższych obaw sprzeciw, uzasadnia
ny jest najczęściej faktem, iż brak jest w świetle statystyk odno
szących się do ewolucji stanu zdrowia ludności wskazówek mó
wiących o postępującym pogarszaniu się sytuacji zdrowotnej. 
Świadczy to jednak -  jak sądzę -  nie tyle o braku takich wskazó
wek, ile raczej o dotychczasowej sile czynników pozytywnie od
działujących na ewolucję stanu zdrowia. Nie zapominajmy zresz
tą, iż niekorzystny wpływ ograniczania selekcji naturalnej nasilać
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się będzie wraz z kolejnymi generacjami, a zatem wcześniej sfor
mułowane obawy dotyczą nie tyle sytuacji obecnej, ile sytuacji w 
perspektywie kilkudziesięciu lat. Już obecnie jednak wzrastające 
udziały osób otyłych i z nadwagą (zwłaszcza otyłych dzieci), nad
używających różnorodnych używek i opiatów8, cierpiących na 
alergie (prowadzące w długim okresie do pojawienia się astmy) 
stanowią przesłankę potwierdzającą formułowane powyżej oba
wy. Inną przesłanką jest odnotowywany wzrost udziału osób ma
jących różnorodne poważne problemy psychiczne9.

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym ocenę długookre
sowej ewolucji stanu zdrowia ludności jest to, iż niektórzy specja
liści z zakresu zdrowia publicznego boją się możliwego w przy
szłości kryzysu zdrowotnościowego, który odcisnąłby swe piętno 
również i na trwaniu życia. Ów kryzys spowodowany być może 
równie dobrze wyłonieniem się epidemii nowych chorób o pro
weniencji AIDS, co i nowych odpornych na dotychczasowe le
czenie szczepów znanych chorób (zwłaszcza dotyczy to gruźlicy i 
HIV), co byłoby ułatwione dzięki zmianom klimatycznym (efekt 
cieplarniany), oraz rozprzestrzenianiu się wskutek masowych mi
gracji chorób o ograniczonym do tej pory zasięgu przestrzennym10 
[Wagner, 2002], Niepewność, co do przyszłości wzmaga fakt, iż o 
ile trendy, co do przemian technologicznych są z grubsza przewi

8 Tej tendencji sprzyja niestabilność współczesnej i przyszłej rodziny. Dziś w 
krajach Zachodu coraz częściej jako główną grupę osób zagrożonych alkoho
lizmem określa się mężczyzn „po przejściach” [rozmowa z prof. H. Mellinem 
z fińskiego Uniwersytetu w Tartu],
9 Czyż można się zatem dziwić, iż jedno z opracowań Centrum Statystyki 
Medycznej Stanów Zjednoczonych przewiduje, iż w roku 2050 w USA sa
mobójstwa stanowić mają 15% wszystkich zgonów [Wykę, 2003].

10 Te ostatnie doprowadziły do powstania w ostatnich dekadach nowej subdys- 
cypliny -  medycyny podróży, której celem jest rozpoznawanie i zapobiega
nie nowym zagrożeniom zdrowia osób zmieniających na krótko lub dłużej 
miejsce stałego pobytu [Prokopowicz, 2003]. Zagrożenia obejmują nie tylko 
zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze i pasożytnicze, ale również 
wpływ podróży na zdrowie (tj. skutki zmiany klimatu, diety, obyczajów). Z 
punktu widzenia Europejczyka najbardziej niebezpieczne są pobyty w pry
mitywnych warunkach w Nepalu, Indiach, Tajlandii, Azji Południowo- 
Wschodniej, Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Południowej. Przykładowo, 
60-70% Europejczyków przebywających na powyższych obszarach odczu
wa stany biegunkowe, najpopularniejszą obok zimnicy dolegliwość.
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dywalne, o tyle decydujące dla obecnej i przyszłej sytuacji zdro
wotnej i epidemiologicznej trendy w sferze przemian kulturo
wych, politycznych i ekonomicznych stanowią wielką niewiado
mą. Dodatkowym czynnikiem wzmagającym niepewność jest 
fakt, iż wraz z upowszechnianiem się dożycia do zaawansowane
go wieku zwiększa się heterogeniczność populacji osób starych 
pod względem genetycznym, a zatem wzmacniają możliwości 
ujawniania się nowych, bądź rzadko dotychczas spotykanych cho
rób [Olshansky, Cames, 1994],

Wspomnieć wypada również o jeszcze jednym związanym z 
ograniczaniem umieralności zagadnieniu, aczkolwiek tym razem 
przede wszystkim umieralności w pierwszych dniach i tygodniach 
życia. Redukcja umieralności w pierwszym roku życia do pozio
mu uchodzącego jeszcze trzy dekady temu za niemożliwy do 
osiągnięcia i wzrost szansy przeżycia przez płód wydalony z 
ustroju matki po 7, czy 6 miesiącach od poczęcia oznaczają, iż 
corocznie w krajach rozwiniętych rodzą się tysiące niepełno
sprawnych umysłowo i cieleśnie dzieci, wymagających przez całe 
swe -  coraz dłuższe -  życie stałej opieki ze strony rodziny i wy
specjalizowanych instytucji. Pociąga to za sobą dodatkowy koszt 
funkcjonowania służby zdrowia, koszt spełnienia humanitarnego 
pragnienia dania każdemu poczętemu możliwości zasmakowania 
życia.

Podsumowując tą część wywodów, wspomnieć należy o:
1) trudności oceny, jak w perspektywie kilku dekad wyglądać 

będzie stan zdrowia ludności, a tym samym jakie będą zdro
wotne determinanty aktywności zawodowej i kosztów zabez
pieczenia socjalnego;

2) bardzo prawdopodobnym przewartościowaniu w przyszłości 
ważności ustawicznej ochrony ludzkiego życia (wystąpienie 
na masową skalę ludzi bardzo starych w sytuacji, gdy będą 
oni cierpieć na długotrwałe, wymagające permanentnego le
czenia lub stałej opieki, prowadzić będzie do wzrostu spo
łecznej akceptacji dla eutanazji, wzrostu obserwowanego w 
Europie już obecnie);

3) wzroście w przyszłości znaczenia przypisanego badaniom 
prenatalnym, ukierunkowanym na wczesne wykrycie wro
dzonych wad płodu w celu eliminacji ich lub płodu;
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4) prawdopodobnym wzroście kosztów zapewnienia usług opie
kuńczych jednostkom w „czwartym wieku” (sprawi to, iż na 
całym kontynencie upowszechni się system ubezpieczenia 
pielęgnacyjnego -  niekoniecznie w ramach publicznego sys
temu zabezpieczenia społecznego).

3. Masowe migracje -  masowa imigracja

Wspomniany wcześniej postępujący proces starzenia się 
ludności w warunkach implozji demograficznej prowadzić będzie 
do masowej imigracji. Z uwagi na ograniczone możliwości pozy
skiwania potencjalnych imigrantów z innych krajów europejskich 
i tych państw leżących na innych kontynentach, gdzie mieszkają 
potomkowie Europejczyków, oczekiwać należy, że większość 
napływu pochodzić będzie z pozostałych niż wymienione wcze
śniej regionów świata. Reguła ta wynika z logiki długookreso
wych przemian demograficznych, które w niniejszym miejscu 
można utożsamić z „przejściem mobilności przestrzennej”. Model 
ten zakłada, iż w okresie bardzo szybkiego przyrostu liczby lud
ności jedną ze skutecznych metod rozwiązywania problemu prze
ludnienia są migracje zagraniczne. Przemiany ludnościowe zwią
zane „z przejściem demograficznym” zakończyły się już na tere
nach państw wysoko rozwiniętych, gdzie obecnie następuje już 
kolejna faza przemian związana ze zmniejszaniem się liczby 
mieszkańców w przypadku braku dodatniego salda migracji za
granicznych. Jednocześnie wysoką dynamiką wzrostu liczby lud
ności odznaczają się kraje Ameryki Płd., Azji i przede wszystkim 
Afryki, gdzie „przejście demograficzne” wciąż trwa. Te regiony 
świata mają „nadwyżkę” ludności, którą starają się choć częścio
wo „wyeksportować”. Przekładać się to będzie na zmianę struktu
ry etnicznej Europy o niewyobrażalnych rozmiarach.

Poniżej przedstawiam kilka wariantów przewidywań opra
cowanych przez ekspertów ONZ [UN, 2001] i kilku europejskich 
państw [Coleman, 2006] co do przyszłej struktury etnicznej na
szego kontynentu w perspektywie roku 2050. Zanim jednak zapo
znamy się dokładniej z tymi przewidywaniami, wypada poczynić 
kilka uwag wprowadzających do metodyki i metodologii tych 
obliczeń.
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Po pierwsze, stosując termin „ludność obcego pochodze
nia”, wszystkie prezentowane prognozy odnoszą się do ludności 
napływowej, innej etnicznie niż ludność zamieszkująca dany ob
szar, oraz do potomków ludności napływowej w pierwszym poko
leniu. A zatem wnuki imigrantów -  niezależnie od stopnia identy
fikacji z krajem zamieszkiwania -  traktowane są jako ludność auto
chtoniczna. Tym samym obliczenia być może pokazują zaniżony 
obraz wpływu imigracji na etniczny obraz naszego kontynentu.

Po drugie, poszczególne państwa naszego kontynentu bar
dzo różnią się między sobą co do obecnego poziomu mniejszości 
etnicznych oraz udziału i struktury ludności napływowej . Tym 
samym odmienny jest poziom wyjściowy, co nawet w sytuacji 
utrzymywania się takich samych relatywnie sald migracji prowa
dzi do odmiennych rezultatów przewidywań.

Po trzecie, z reguły imigranci charakteryzują się wyższym 
poziomem dzietności niż ludność krajów przyjmujących. Czynnik 
ten w połączeniu z młodszym profilem wieku ludności napływo
wej przyczynia się do wzrostu ludności obcego pochodzenia rów
nież wskutek przyrostu naturalnego.

Pomni powyższych uwag przyjrzyjmy się wynikom kilku 
opracowanych niezależnie od siebie elaboratów.

Wykonane kilka lat temu przez ekspertów ONZ [UN, 2001] 
obliczenia miały na celu ustalenie skali migracji niezbędnej do 
zapewnienia w krajach europejskich demograficznej stabilizacji “

11 Przykładowo, około roku 2000 w Wielkiej Brytanii 66% imigrantów to lud
ność z krajów pozaeuropejskich, stanowiąca 62% w Niderlandach czy 59% 
we Francji, podczas gdy w Belgii czy Szwecji ludność ta stanowi tylko 40% 
imigrantów [Coleman, 2006].

12 Samo pojęcie stabilizacji ekonomiczno-demograficznej rozumiane jest w 
przywoływanej publikacji na kilka sposobów. Rozpatruje się zatem liczbę 
imigrantów niezbędną do utrzymania do roku 2050 a) najwyższej liczby 
mieszkańców osiągniętej po roku 1995 przy założeniu braku migracji; b) 
najwyższej liczby ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lat) osiągniętej 
do połowy XXI wieku przy braku migracji; c) współczynnika potencjalnego 
wsparcia (potential support ratio -  liczba osób w wieku 15-64 lata dzielona 
przez ludność w wieku 65 lat i więcej) na poziomie 3,0; d) współczynnika 
potencjalnego wsparcia na najwyższym poziomie, jaki osiągnięty zostanie 
do roku 2050 w przypadku braku migracji. Otrzymane szacunki dotyczące 
liczby niezbędnych imigrantów i liczebności danego państwa w danym sce
nariuszu porównywane są z bazowymi wielkościami pochodzącymi z ONZ-
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Jeśli idzie o wyniki prognoz bazujących na poszczególnych dezy
deratach, zaznaczyć chciałbym, iż w wielu przypadkach są one 
porażające nawet w wariancie realistycznym i (tj. wymagającym 
mniejszego napływu), zakładającym iż współczynnik potencjal
nego wsparcia równy będzie w roku 2050 3,0. Wymagałoby to w 
przypadku Europy 235 min imigrantów, Unii Europejskiej 154 
min, zaś w przypadku niektórych pojedynczych państw naszego 
kontynentu byłoby to: Włochy -  35 min, Niemcy -  40 min. 
Zwróćmy przy tym uwagę, iż zakłada się, że liczba imigrantów 
będzie równomiernie rozłożona w czasie, zaś nowi mieszkańcy 
przyczyniać się będą do wzrostu liczby urodzeń w kraju przyjmu
jącym.

Nawet w przypadku starań o utrzymanie liczby ludności na 
maksymalnym poziomie odnotowanym w 55-letnim okresie (tj. 
stanu pożądanego, wymagającego najniższego poziomu imigracji) 
wymagałoby bardzo dużego przypływu ludzkiego (100 min -  Eu
ropa, 47 min -  UE-15, 18 min -  Niemcy). Choć skala potrzebnego 
napływu wywołuje konsternację różnorodnej natury, większość 
krajów jest zapewne skazana na imigrację, gdyż w przypadku jej 
braku i potwierdzenia się założeń prognozy ONZ, co do poziomu 
płodności np. współczynnik potencjalnego wsparcia w roku 2050 
osiągnąłby w wielu państwach niepokojąco niską wielkość (1,52 -  
Włochy, 1,75 -  Niemcy).

Prognoza ONZ w wersji z roku 1998 zakłada występowanie 
migracji prowadzących do tego, iż imigranci przybyli po roku 
1995 wraz ze swymi potomkami stanowiliby w roku 2050 przy
kładowo w UE-15 6,2%, zaś w Niemczech 19,8%. Przyjęcie, iż 
fala imigrantów pozwalałaby na spełnienie dowolnego z czterech 
założonych w prognozie ONZ celów, oznaczałoby gwałtowny 
wzrost odsetka jednostek obcych etnicznie. Pomijając w tym 
miejscu wariant najbardziej promigracyjny (współczynnik poten
cjalnego wsparcia utrzymuje maksymalną wartość), w którym 
dochodzi do sytuacji, gdy w żadnym z analizowanych państw i 
regionów ów odsetek nie jest niższy od 68%, nawet wariant mają
cy na celu tylko utrzymanie liczby ludności ogółem na stałym

owskiej prognozy ludności z roku 1998 (wersja najbardziej prawdopodobna 
oraz ta sama wersja z założeniem braku migracji).
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poziomie prowadzi w przypadku niektórych krajów do zastana
wiających wielkości. W takim bowiem przypadku 28-29% ludno
ści Włoch i Niemiec, 18% Europy i „jedynie” 17% UE-15 byłoby 
imigrantami bądź ich potomkami. Autorzy opracowania ze 
względu na polityczną niepoprawność takiego kroku nie zadają 
pytania, kim byliby potencjalni imigranci, lecz nawet pobieżne 
spojrzenie na liczby jednoznacznie wskazuje, iż w przypadku kra
jów europejskich nie byłby to jedynie, czy nawet głównie, prze
pływ ludności ze wschodu kontynentu, skoro w roku 2050, co 
szósty mieszkaniec Europy pochodziłby -  bezpośrednio lub po
przez rodziców -  z innego regionu świata (dziś jest to około 5%). 
Czy zatem dopuszczanie możliwości (niektórzy twierdzą, że ko
nieczności) imigracji substytucyjnej względem rodzimej płodno
ści nie jest preludium do konfliktów etnicznych, kulturowych i 
wyznaniowych, jakie mogłyby -  jak wskazują doświadczenia 
ostatnich lat -  wybuchnąć w krajach, których ten problem doty
czy? Czy w warunkach jednoczesnego nadmiaru i niedoboru rąk 
do pracy na rynku pracy wykazującym coraz dobitniej na swój 
dualny charakter13 nie należy szukać innych rozwiązań nieprowa- 
dzących do wybuchu konfliktów społecznych, zwłaszcza w kon
tekście postępu pracooszczędnych technologii i technik oraz coraz 
powszechniejszego zadawania pytań o kwestię możliwości za
pewnienia swym dotychczasowym obywatelom pracy i płac 
umożliwiających godne życie, a zwłaszcza pozyskania godnych 
świadczeń emerytalnych w systemach kapitałowych?

Przedstawione powyżej wątpliwości pogłębione są wynika
mi projekcji demograficznych przygotowanych przez służby sta
tystyczne kilku europejskich państw przedstawione w niezwykle 
ciekawym artykule D. Colemana [2006]. Te projekcje składu et
nicznego z reguły bazują na założeniu, iż poziom imigracji w nad
chodzących dekadach będzie mniej więcej stały, zaś ludność na
pływowa odznacza się wyższym poziomem dzietności w porów

13 Problem imigracji jest jednak o tyle złożony, iż niedobór na rynku pracy 
dotyczy obok prac niewykwalifikowanych i nisko płatnych, prac wymagają
cych wysokich kwalifikacji -  w dziedzinach nauk technicznych, ścisłych, 
biochemicznych i medycznych. Młodzi Europejczycy nie chcą się bowiem 
kształcić w dziedzinach wymagających wysiłku i rygoru intelektualnego.
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naniu z ludnością rodzimą. Najważniejsze z punktu widzenia te
matyki naszego opracowania wyniki owych projekcji przedsta
wione są w tabeli 7.

Tabela 7. Udział ludności obcego pochodzenia w wybranych pań
stwach europejskich według narodowych projekcji de- 

________ mograficznych w latach 2000-2050__________________
Kraj Rok Ludność 

ogółem 
(w min)

Udział ludności obcego 
pochodzenia (w %)

ogółem Z krajów 
HDI+

Z krajów 
HDI-

Austria 2000 8,10 9,31 5,39 3,92
2050 7,80 28,00 7,94 5,07

Anglia i 
Walia

2001 52,0 11,3 2,7 8,7
2051 63,1 36,1 11,6 24,5

Dania 2004 5,4 8,74 2,40 5,96
2050 5,45 14,76 3,30 11,45

Niemcy 2000 82,20 9,90 3,28 6,57
2050 68,30 23,56 5,40 18,16

Niderlandy 2004 15,90 17,50 8,60 8,90
2050 16,90 29,70 13,20 16,50

Norwegia 2005 4,55 7,50 4,10 3,40
2060 5,58 23,50 9,20 14,30

Szwecja 2004 9,01 15,90 9,66 6,25
2050 10,63 32,30 10,46 10,71

Wielkości zaznaczone w dwóch ostatnich kolumnach kursywą odnoszą
się do roku 2030
Źródło: [Coleman, 2006: 414]

Już obecnie kraje europejskie opracowujące projekcje skła
du etnicznego charakteryzują się udziałem ludności obcego po
chodzenia rzędu 10-15%. W perspektywie roku 2050 ów wskaź
nik struktury wzrastać ma w każdym z analizowanych przypad
ków, dochodząc do 1/4-1/3 ogółu ludności14. Austria i Niemcy

14 Jako ciekawostkę podam, iż w przypadku utrzymywania się w długim okre
sie odnotowanych obecnie tendencji w sferze imigracji i różnic w poziomie
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mają przy tym -  pomimo szybkiego wzrostu liczby i udziału imi
grantów -  liczyć znacznie mniej ludności w połowie XXI wieku 
niż na jego początku, w pozostałych przypadkach wzrost liczby 
ludności nie nastąpiłby w sytuacji braku imigracji. W każdym 
bowiem przypadku założenie o braku dodatniego salda migracji 
zagranicznych prowadzi do zmniejszania się liczby ludności.

Tym, co jest szczególnie interesujące, jest kwestia obszaru 
pochodzenia imigrantów. Powyższa tabela zawiera odpowiednie 
informacje jedynie pośrednio. Poszczególne kraje w odmienny 
sposób dokonują rozpoznania uwzględnianych w swych szacun
kach grup mniejszościowych, niemniej można w ich ramach wy
różnić porównywalne kategorie krajów wysoko rozwiniętych 
(kryterium jest poziom Humań Development Index powyżej śred
niego, oznaczany w tym przypadku jako o wyższym HDI), które 
utożsamić można z Europą i krajami o dominującej ludności eu
ropejskiego pochodzenia, oraz kraje słabo rozwinięte (o mniej
szym HDI). Z tego punktu widzenia, godny podkreślenia jest fakt, 
iż przyrost udziału ludności obcego pochodzenia dokona się -  z 
wyjątkiem Austrii -  przede wszystkim wskutek wzrostu liczby i 
udziału ludności pozaeuropejskiej, a zatem takiej, która swym 
zewnętrznym wyglądem odróżnia się od większości, co bez wąt
pienia dodatkowo me ułatwia asymilacji.

Powyższe zmiany dokonywać się będą tak pod łącznym 
wpływem współwystępowania imigracji i wyższej dzietności lud
ności napływowej pochodzącej z innych kontynentów. W tym 
ostatnim przypadku odwołajmy się do przykładu Francji, gdzie 
prowadzone badania poświęcone zagadnieniom etnicznym pod
kreślają różnice w poziomie dzietności kobiet narodowości fran
cuskiej i tych pochodzących z mniejszości etnicznych. Przykła
dowo w ostatnich latach poziom współczynnika dzietności teore
tycznej dla ogółu kobiet w tym kraju oscyluje wokół wielkości
1,9, podczas gdy dla kobiet obcego pochodzenia wokół 2,6 [Co- 
leman, 2006]. Jednakże bardziej szczegółowe analizy wskazują 
że po uwzględnieniu wieku przyjazdu do Francji różnica pomię
dzy dzietnością imigrantek i Francuzek ulega wyraźnej redukcji -

dzietności, imigranci i ich potomkowie w pierwszym pokoleniu stanowiliby 
większość w Szwecji i Niderlandach przed zakończeniem XXI wieku.
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przykładowo pod koniec XX wieku kobiety urodzone we Francji 
metropolitalnej rodziły średnio 1,7 dziecka, podczas gdy imi- 
grantki 2,16 dziecka. Podkreślić należy przy tym olbrzymie zróż
nicowanie skłonności do posiadania dzieci w zależności od kraju 
pochodzenia -  podczas gdy kobiety pochodzące z Turcji wydawa
ły na świat średnio 3,21 dziecka, zaś te z Maroka 2,97, Hiszpanki 
jedynie 1,52, Włoszki zaś 1,6. Wyraźnie odstawały od poziomu 
dzietności odnotowanego dla ludności rodzimej przede wszystkim 
kobiety pochodzące z Afryki (Maroko -  jak wyżej, Tunezja -  2,9, 
Algieria -  2,57, pozostałe kraje Afryki -  2,86) [Toulemon, 2004], 
Jednakże generalnie badacze zagadnienia podkreślają, iż przyby
sze bardzo szybko przejmują od autochtonów wzorce życia ro
dzinnego co do liczby wydawanego na świat potomstwa. Przeja
wia się to redukcją większości różnic w poziomie dzietności w 
ciągu jednego pokolenia.

Przedstawiony powyżej napływ do Europy ludności innego 
pochodzenia prowadzić będzie nie tylko do zmiany składu etnicz
nego, ale również i wyznaniowego. Przykładowo, w Austrii prze
widuje się, że w połowie XXI wieku muzułmanie stanowić b ę d ą -  
w zależności od przyjętych założeń -  od 14% do 26% ludności 
ogółem, choć obecnie jest to jedynie 4% (w 1980 -  1%) [Goujon i 
wsp., 2006], Generalnie można oczekiwać, iż struktura wyzna
niowa stanie się bardziej zróżnicowana, przy czym najsilniejszym 
wyznaniem pozachrześcijańskim będzie islam. Już dziś w Wiel
kiej Brytanii czy Francji posiada on miliony praktykujących wy
znawców. Jednak -  jak słusznie wskazuje R. Buttiglione [2005] -  
„czyż można mieć za złe islamowi zajęcie naszych ziem, jeśli Eu
ropa bez dzieci sama pozbawi się ludzi i zniknie z dziejów?”.

Podsumowując tę część wywodów, podkreślić należy wzra
stające zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe Europy, a tym sa
mym zmiany kulturowe, społeczne i tożsamościowe, jakie w nie
unikniony sposób wystąpią w nadchodzących dekadach. Naj
prawdopodobniej zmiany te prowadzić będą do narastających 
konfliktów etnicznych, wzmocnionych odmiennymi interesami 
ekonomicznymi, socjalnymi i politycznymi pomiędzy ludnością 
rodzimą i napływową. Przykładami takich obszarów potencjal
nych konfliktów mogą być:
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a) kwestia polityki regionalnej (autochtoni z reguły zamieszkują 
wieś oraz miasta małe i średnie, podczas gdy ludność napły
wowa jest nadreprezentowana w wielkich miastach);

b) kwestia polityki społecznej (autochtoni są nadreprezentowani 
wśród ludności starszej, zaś ludność napływowa wśród ludzi 
młodych, a zwłaszcza młodzieży i dzieci -  tym samym pierwsi 
będą optować za rozbudowaną polityką wobec starości i ludzi 
starych, drudzy za systemem oświaty i ulgami prorodzinnymi -  
wzmiankowany wcześniej konflikt międzypokoleniowy czę
ściowo może pokrywać się z konfliktem etnicznym);

c) kwestie polityki zagranicznej (już dziś „miękkie” podejście 
niektórych rządów europejskich do problemu Iraku czy Iranu 
wynika z obecności licznego elektoratu muzułmańskiego).

Problemy te mogą być dodatkowo szczególnie dotkliwie 
odczuwane na poziomie lokalnym, albowiem ludność napływowa 
ma tendencję do koncentrowania się w większych miastach. Przy
kładowo już około roku 2000 - 40% populacji Amsterdamu, Rot
terdamu i Londynu oraz 28% ludności Brukseli i Frankfurtu było 
obcego pochodzenia. Dalsza koncentracja imigracji w zwartych 
skupiskach prowadzić może do uzyskiwania w mniejszych jed
nostkach administracyjnych przez ludność obcego pochodzenia 
statusu większości15.

Po stronie plusów można zapisać w zasadzie jedynie więk
szą liczbę mieszkańców kontynentu, a przede wszystkim większą 
liczbę osób w wieku produkcyjnym, albowiem nadzieje niektó
rych badaczy, iż wskutek wzrastającej różnorodności etnicznej -  
przede wszystkim wskutek małżeństw mieszanych i będącej efek
tem tego niedookreśloności etnicznej potomstwa takich par -  wy
łoni się nowa narodowość -  Europejczyk/Europejka -  uznać nale
ży za przesadzone. Wiele bowiem wskazuje, iż w przypadku imi
grantów spoza Europy i ich potomków tożsamość budowana jest 
nie wokół świeckiego pojęcia obywatelstwa/przynależności do

15 Problem ten występuje już w Wlk. Brytanii, gdzie w 9 okręgach kraju (duże, 
ćwierćmilionowe miasta) ludność obcego pochodzenia przekracza 50%. W 
przypadku tego kraju jest to o tyle istotne, iż wszyscy przybysze z krajów 
Commonwealthu automatycznie mają zagwarantowane czynne prawo wybor
cze.
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całego społeczeństwa, lecz wokół krewnych, społeczności lokal
nej (enklaw jednostek tego samego pochodzenia etnicznego) i 
religii [Coleman, 2006],

Obawy związane z nadmiernym udziałem imigrantów już 
dzisiaj prowadzą w niektórych państwach europejskich do wdra
żania polityki antyimigracyjnej w najostrzejszym przypadku, zaś 
selektywnej polityki imigracyjnej w wersji łagodniejszej. Podej
rzewać należy, iż w nadchodzących dekadach tendencje takie bę
dą coraz bardziej wyraźne, czego wyrazem jest również i powolny 
rozrost świadomości konieczności włączania problematyki migra
cyjnej (tj. zarówno migracji zewnętrznych, jak i wewnętrznych) 
do agendy działań UE [Vignon, 2005].

Bez wątpienia w perspektywie roku 2050 na terenie Europy 
-  zwłaszcza patrząc z punktu widzenia pojedyńczych regionów -  
nastąpi zmiana podejścia do praw i obowiązków obywatelskich z 
punktu widzenia narodowości i obywatelstwa. Dziś występująca 
w ramach dyskursu na ten temat debata koncentruje się na pra
wach imigrantów, zaś wszelkie głosy mówiące o prawach rdzen
nych mieszkańców traktowane są jako przejaw ksenofobii lub 
niekiedy rasizmu. Przyszłość -  wraz z postępującym zmniejsza
niem się udziału ludności rdzennej (a w niektórych regionach z jej 
marginalizacją) -  będzie zapewne świadkiem starań o utrzymanie 
stylu życia, języka, religii, dziedzictwa kulturowego populacji 
autochtonów, co w nieunikniony sposób wymagać będzie prze- 
formułowania wzajemnych praw i obowiązków mniejszości i 
większości.

4. Zmiany wzorca rodziny

Kolejnym zagadnieniem, które bezpośrednio rzutować bę
dzie na demograficzne oblicze Europy połowy XXI wieku, są 
przemiany wzorca rodziny. Rodzina z uwagi na fakt, iż stanowi 
zarówno podstawową instytucję społeczną, w której dokonuje się 
proces biologicznej reprodukcji, jak i jednostkę wypełniającą 
większość psychicznych, emocjonalnych, jak i instrumentalnych 
potrzeb swych członków, musi się znajdować w centrum zaintere
sowania demografów, socjologów i psychologów formułujących 
przewidywania o przyszłej kondycji społeczeństwa i jednostek.
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W trakcie kilku ostatnich dekad rodzina europejska przeszła 
wielką zmianę. Wskutek „wyzwolenia” się od ograniczeń mate
rialnych (wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego) oraz opa
nowania skutecznych metod kontroli urodzeń znacząco poszerzy
ło się dostępne spektrum form życia rodzinnego i małżeńskiego. 
Uwolnienie sfery wyboru przebiegu życia prywatnego spod 
wpływu władzy religii, państwa i własnych rodziców doprowadzi
ło do jej wyraźnego zróżnicowania. Życie w samotności, życie w 
związku nieformalnym, życie z partnerem tej samej płci, samotne 
macierzyństwo, dobrowolna bezdzietność, związki seryjne stały 
się łatwiejsze i bardziej akceptowane. Świadomość, iż forma ro
dziny, moment jej założenia i rozpadu zależne są od woli jednost
ki stała się powszechna w państwach Europy Zachodniej i Pół
nocnej, zaś powoli upowszechnia się w Europie Wschodniej i 
Południowej. Oczekiwać należy, iż w nadchodzących dekadach 
tendencja do różnicowania się form życia małżeńsko-rodzinnego 
będzie kontynuowana. Sprzyjać temu będzie rozwój nowocze
snych technologii walki z bezpłodnością i genetyki, co pozwoli z 
jednej strony jeszcze bardziej odraczać w czasie bez obaw mo
ment poczęcia dziecka, z drugiej uniezależnić częściowo poczęcie 
dziecka od fizycznego kontaktu dwóch osób odmiennej płci 
(sztuczna inseminacja, partogeneza, klonowanie).

Wzrastające zróżnicowanie modelu demograficznego (typ, 
wielkość, struktura) i socjologicznego (relacje interpersonalne) 
europejskiej rodziny będzie również wiązane z coraz częstszym 
odróżnianiem „plastycznej seksualności” (seksualność uwolniona 
od wymogu reprodukcji) i „czystej relacji” (więź emocjonalna z 
daną osobą) [Giddens, 2006].

Pewne subpopulacje zamieszkujące Europę okazały się być 
odporne na powyższe zmiany modelu rodziny -  były to głównie 
ludność pochodzenia azjatyckiego oraz muzułmanie. Grupy te 
podtrzymują tradycyjny typ rodziny, aczkolwiek tradycyjny nie 
zawsze oznacza zwyczajowy dla Europy. Rodziny te bowiem od
znaczają się zdecydowanie wyższą dzietnością^ wyższym praw
dopodobieństwem wspólnego zamieszkiwania przez dorosłych 
przedstawicieli dwóch i więcej pokoleń, trwałością małżeństw, 
wyraźnym podziałem obowiązków rodzinnych i domowych po
między kobietami i mężczyznami. Wspomniany wcześniej spo
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dziewany wzrost liczby, a przede wszystkim udziału imigrantów i 
ich potomków, przyczyni się do dalszego wzrostu zróżnicowania 
wielkości, struktury i modelu rodzin zamieszkujących Europę.

W przypadku nietradycyjnych form życia małżeńskiego na
stępuje powolna ich integracja w struktury rodzinne i prawne, 
integracja mająca na celu ograniczenie niedookreśloności wza
jemnych praw i obowiązków osób tworzących owe nietradycyjne 
rodziny. Z oczywistych względów brak jest norm funkcjonowania 
np. związków osób tej samej płci, związków typu LAT (utrzymy
wanie długotrwałych, intymnych relacji bez wspólnego zamiesz
kiwania) czy rozbitych wskutek rozwodu rodzin, które poddane 
zostały rekonstrukcji. Normy te muszą zostać wypracowane dla 
efektywnego włączenia jednostek tworzących takie związki w 
szersze sieci pokrewieństwa i inne struktury społeczne.

Taka integracja przebiega nie tylko na poziomie społeczeń
stwa jako zbioru indywiduów, lecz również na poziomie struktur 
państwa. Państwo -  po okresie rezygnacji z wskazywania jedyne
go preferowanego sposobu życia w imię praw człowieka -  zdało 
sobie sprawę z konieczności chronienia rodziny jako podstawowej 
instytucji zapewniającej zaspokojenie większości potrzeb indywi
dualnych. Chęć umocnienia -  poprzez zalegalizowanie -  więzi 
społecznej funkcjonującej pomiędzy jednostkami tworzącymi parę 
i rodzinę doprowadziła do wprowadzenia do słownika prawnego 
pojęcia „związku partnerskiego”, tj. związku formalnego chronio
nego przez prawo w słabszy w porównaniu do małżeństwa spo
sób, oraz do zalegalizowania związków osób tej samej płci (naj
pierw jako związku partnerskiego, później jako małżeństwa). Pro
ces ten jest obecnie w różnych państwach naszego kontynentu 
bardzo zróżnicowany, lecz wydaje się, iż wraz z dalszym umac
nianiem się przekonania o niemożności narzucania komukolwiek 
wyboru drogi życiowej będzie się umacniał i rozszerzał. Przykła
dowo oczekiwać można, iż dalszy wzrost znaczenia grup etnicz
nych i wyznaniowych uznających poligamię za zjawisko dopusz
czalne doprowadzić może do legalizacji takich form związków -  
zgodnie z wspomnianą wcześniej zasadą legalizowania wszyst
kich form życia rodzinnego.

Wprawdzie upowszechnianie się nietradycyjnych form ży
cia małżeńsko-rodzinnego oznacza poszerzanie się kręgu wolno
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ści osobistej, to jednak „nieortodoksyjne” rodziny z reguły cha
rakteryzują się niskim poziomem skłonności do wydawania po
tomstwa. Zmusza to współczesne państwa do ingerowania w za
chowania prokreacyjne za pomocą „miękkich” metod indykatyw- 
nych, tj. środków wskazujących społeczne preferencje przez na
gradzanie za zachowania z nimi zgodne.

Punktem wyjścia tego typu działań jest stwierdzenie, iż 
dziecko jest szczególnym typem dobra publicznego tworzonego 
przez rodziny. Dobro publiczne to takie dobro, w przypadku któ
rego występuje brak rywalizacji w konsumpcji i/lub niesprawność 
zasady wyłączania z konsumpcji (niekiedy wprowadzane jest kry
terium pomocnicze w postaci sposobu finansowania produkcji 
dobra -  jeśli jest to finansowanie ze środków publicznych, dobro 
jest publiczne). Powyższe wymagania spełnia dziecko, którego 
„produkcja” charakteryzuje się brakiem rywalizacji, jak i po „wy
produkowaniu” -  pomijając pierwsze, niesamodzielne lata, rodzi
ce nie mają wpływu na to, kto odnosi korzyści z kontaktów z ich 
potomstwem.

Rodzina współczesna, podobnie jak miało to miejsce w 
przeszłości, jest kreatorem dzieci. Równocześnie ponosi zdecy
dowaną większość tego kosztów. Państwo bowiem pokrywa ze 
środków publicznych przede wszystkim koszty opieki zdrowotnej 
i edukacji16. Korzyści odnoszone natomiast przez rodziców z po
siadania dzieci ograniczają się współcześnie do pożytków psy
chicznych: zaspokojenia instynktu macierzyńskiego i ojcowskie
go, satysfakcji z osiągnięć dziecka, dumy z dziecka „wysokiej 
jakości” jako oznaki naszego powodzenia materialnego17 [Giza-

16 Mówiąc „państwo pokrywa”, mam na myśli fakt, iż za pośrednictwem orga
nów państwa dokonuje się redystrybucja pozioma, tj. od tych, którzy nie 
posiadają potomstwa, do tych, którzy dzieci mają. Pamiętać jednak należy, 
iż duża część środków, które przez budżet państwa przeznaczone są na 
wspieranie inwestycji w zdrowie i wykształcenie najmłodszego pokolenia, 
pochodzi z opodatkowania rodzin posiadających dzieci. Z punktu widzenia 
ekonomii takie rozwiązanie -  choć osłabia efekt redystrybucji poziomej -  
jest korzystne, albowiem pozwala na dostarczenie niektórych dóbr w ra
mach powszechnego systemu (opieki zdrowotnej, szkolnictwa), co poprzez 
efekt skali obniża koszt dostarczonych dóbr per capita.

17 Przez termin „dziecko wysokiej jakości” w naukach ekonomicznych rozumie
się dziecko, w które zainwestowane zostały znaczne środki materialne w
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Poleszczuk, 2005], Jednak z punktu widzenia materialnego dzieci 
-  nawet i te dorosłe -  związane są z ujemnym dla rodziców sal
dem przepływów międzypokoleniowych, co oznacza, iż niezależ
nie od ich wieku środki materialne netto przekazywane pomiędzy 
rodzicami i dziećmi są ujemne dla rodziców, którzy częściowo 
rekompensują sobie tę niekorzystną sytuację dodatnim saldem 
przepływów usług [Szukalski, 2002].

W rzeczywistości gros korzyści materialnych z faktu wyda
nia na świat i wychowywania przez swych rodziców potomstwa 
odnosi całe społeczeństwo, które z jednej strony zyskuje ciągłość 
biologiczną i kulturową, z drugiej zaś pozyskuje nowych człon
ków, którzy w trakcie całego dorosłego życia będą płatnikami 
różnego typu danin publicznych (podatki, składki na ubezpiecze
nie zdrowotne i społeczne, itp.). Co więcej, w przypadku owych 
korzyści odnoszonych przez społeczeństwo są one bez wątpienia 
efektem zewnętrznym „produkcji” dzieci przez rodziców (rodzice 
podejmujący świadomą decyzje prokreacyjną nie kierują się 
wszak przekonaniem, iż robią to „dla ojczyzny”, wbrew hasłom 
„jedno dziecko dla matki, drugie dla ojca, trzecie dla ojczyzny”), 
efektem pozytywnym.

Czy zatem państwo powinno ingerować w „produkcję” 
dzieci? Czy przesłanki dla podejmowania takich działań muszą 
mieć jedynie charakter ideologiczny? O ile odpowiedź na pierw
sze pytanie brzmi -  co oczywista -  tak, o tyle w drugim przypad
ku -  nie. Chcąc znaleźć pozaideologiczne uzasadnienie dla inter
wencji państwa w „produkcję” dzieci, odwołajmy się do pojęcia 
„dobra merytorycznego” wprowadzonego do języka ekonomii 
przez R. Musgrave’a. Dobra te charakteryzują się tym, iż popyt na 
nie wynikający z indywidualnych preferencji znajduje się poniżej 
poziomu uznanego za społecznie niezbędny lub społecznie pożą
dany18. Upraszczając, można powiedzieć, iż dobra merytoryczne

wychowanie i wykształcenie, co prowadzi do wysokiego poziomu kapitału 
ludzkiego (wiedza, umiejętności, kwalifikacje, stan zdrowia) ucieleśnionego 
w tym dziecku. Nie należy tego terminu łączyć z jakąkolwiek wyższością 
etyczną.

IS Musgrave wprowadził również pojęcie dobra demerytorycznego, tj. takiego, 
którego konsumpcja jest nadmiernie duża z punktu widzenia społecznych 
preferencji (np. alkohol, narkotyki).
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to takie dobra publiczne, które powodują występowanie pozytyw
nych efektów zewnętrznych. Jedynym w takim przypadku roz
wiązaniem sprzyjającym zwiększeniu produkcji dóbr merytorycz
nych -  poza kwestią regulacji prawnych ograniczających wolność 
wyboru poprzez wprowadzenie obowiązku -  jest przynajmniej 
częściowa internalizacja wspomnianych pozytywnych efektów 
zewnętrznych.

W przypadku rodziny oznacza to odejście od prywatyzacji 
kosztów wychowania potomstwa i w coraz większym zakresie 
wspomaganie -  poprzez pomoc materialną, jak i inne formy 
wsparcia publicznego -  rodzin w pokrywaniu kosztów związa
nych z realizacją aspiracji rodziców względem dziecka. W rezul
tacie -  zakładając stałość preferencji, co do poziomu inwestycji w 
kapitał ludzki potomstwa19 -  powinno uzyskać się zwiększoną 
„produkcję” dzieci. Osobnym problemem pozostaje efektywność 
takich prób20. Istnieje jednak coraz większa zgodność badaczy 
zajmujących się kwestią polityki rodzinnej, iż zadaniem państwa 
jest dokonywać interwencji w taki sposób, aby jednocześnie osią
gnąć trzy cele -  wpływać na dzietność, zapewniać równość szans, 
zapewniać maksymalne inwestycje w kapitał ludzki przyszłych 
dorosłych. Powyższe trzy cele najpełniej są realizowane w przy
padku bezpłatnej i powszechnej opieki w żłobkach i przedszkolach,

19 Pamiętajmy, iż zgodnie z modelem Beckera mając dane zasoby materialne i
niematerialne rodzice mogą się decydować na ich wydanie w celu wytwo
rzenia różnej mieszanki liczby dzieci i ich jakości. Stałość preferencji co do 
jakości dziecka oznacza, iż w warunkach obniżenia kosztów jego osiągnię
cia, rodzice decydują się na kolejne dziecko w ramach środków przezna
czonych na wychowywanie potomstwa.

20 Prawdopodobnie powyżej przedstawiona złożoność procesu decyzyjnego o
kolejnym dziecku jest odpowiedzialna za bardzo dużą rozbieżność w ocenie 
skuteczności działań podejmowanych przez państwo w Europie w ostatnich 
dekadach. Wspomniana złożoność odpowiada również za niewielkie i różne 
co do skali w poszczególnych państwach rezultaty podejmowanych działań 
[Gauthier, 2005], Przywołana francuska badaczka zagadnienia podaje jako 
przykład obliczenia przeprowadzone na danych z 22 wysoko uprzemysło
wionych krajów, według których wzrost o 25% wartości świadczeń rodzin
nych pociąga za sobą wzrost dzietności jedynie o 0,07 dziecka w przelicze
niu na kobietę. Można wręcz powiedzieć, iż elastyczność dzietności wobec 
świadczeń materialnych jest bardzo niska. Prawdopodobnie ważniejsza od 
wsparcia materialnego jest dostępność publicznych usług opiekuńczych.
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który to środek propagowany jest jako najpełniejszy wyraz inwe
stycji społecznych w młode pokolenie [Esping-Andersen, 2005], 

Wiele wskazuje, iż narzędziem, którego wprowadzenie na
leży poważnie rozważyć, jest uzależnienie relacji finansowej 
składki/świadczenia w systemie ubezpieczeń emerytalnych i pie
lęgnacyjnych od sytuacji rodzinnej. Już dziś rozwiązania tego 
typu są powoli wprowadzane, głównie poprzez włączanie okresu 
wychowywania potomstwa do okresu składkowego w systemie 
emerytalnym. Być może kolejne wprowadzane rozwiązania legi
slacyjne powinny uwzględniać nie tylko liczbę potomstwa (poten
cjalni opiekunowie seniorów), lecz również stan cywilny faktycz
ny (wszak osoby pozostające w stałym związku bardziej dbają o 
zdrowie, zaś w przypadku choroby odwołują się przede wszyst
kim do pomocy partnera życiowego).

Świadomość konieczności pomocy osobom podejmującym 
się trudu wydania na świat i wychowania potomstwa staje się po
woli powszechna wśród decydentów niezależnie od ich ideolo
gicznych zapatrywań. Nawet wśród pracowników Komisji Euro
pejskiej przygotowujących oficjalne stanowiska dla opracowań 
ONZ spotkać można opinie, iż w przyszłości jedynym skutecz
nym rozwiązaniem problemów ludnościowych Unii jest opraco
wanie -  przynajmniej w jakiejś mierze -  wspólnej polityki ro
dzinnej [Vignon, 2005], Co prawda natychmiast podkreśla się, iż 
polityka ta powinna być jedynie family-friendly, bez narzucania 
komukolwiek modelu rodziny czy decyzji o wydaniu na świat 
dziecka/dzieci, niemniej podejście uznające rodzinę za instytucję 
godną wsparcia z uwagi na jej znaczenie dla reprodukcji ludności 
staje się coraz bardziej widoczne.

Podsumowując niniejszy punkt, wyszczególnić należy kilka 
najważniejszych cech rodzin Europy połowy XXI wieku:
1) wzrastającą różnorodność rodzin, co wynikać będzie zarówno 

z upowszechniania się nietradycyjnych form życia małżeń
skiego i rodzinnego, jak i napływu imigrantów z różnych krę
gów kulturowych;

2) postępujące „legalizację” owych różnorodnych form życia 
rodzinnego;

3) konieczność odejścia od traktowania decyzji prokreacyjnych 
jedynie jako decyzji indywidualnych i konieczność „upu
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blicznienia” dziecka, tj. przejęcia przez państwo znaczącej 
części kosztów wychowania dziecka.

5. Dwie wizje przyszłej Europy?

Oprócz powyższych problemów o charakterze strategicz
nym innym ważnym zagadnieniem, które wpływać będzie na ob
raz naszego kontynentu w perspektywie kilku dekad, jest wystę
pujący wyraźnie podział pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią 
Europy.

Badacze zajmujący się demografią historyczną już od kilku 
dekad opisują trwałe w przeszłości różnice istniejące pomiędzy 
typem reprodukcji ludności Europy Zachodniej i Wschodniej. W 
najpełniejszy sposób te różnice opisane zostały przez J. Hajnala, 
kojarząc się z tzw. linią Hajnala. Linia ta przebiega od St. Peters
burga do Triestu i pokrywa się z zasięgiem zachodniego chrześci
jaństwa w XII wieku, oddzielając obszary różniące się co do mo
delu małżeństwa. W Europie Zachodniej -  wskutek relatywnie 
wysokiej gęstości zaludnienia i niskiej umieralności -  zachowanie 
równowagi ekologiczno-demograficznej pociągało za sobą ko
nieczność skorzystania z maltuzjańskich metod ograniczania tem
pa przyrostu ludności. W efekcie znaczący odsetek ludności tej 
części kontynentu żył w dozgonnym celibacie, zaś osoby zawiera
jące pierwsze związki małżeńskie decydowały się na ten krok w 
wysokim wieku. W Europie Wschodniej, gdzie presja ludnościo
wa była niższa, celibat był rzadkością, zaś wiek w momencie za
wierania małżeństwa -  niski.

W przyszłości również -  patrząc na przewidywania ONZ -  
dostrzec można wyraźną różnice pomiędzy Europą Wschodnią i 
Zachodnią. Tym razem różnica ta jest również rezultatem od
miennego poziomu życia, wskutek czego kraje „Zachodu” dzięki 
relatywnie wysokiej dzietności i przede wszystkim wysokiemu 
napływowi mają utrzymać swoją liczbę ludności, podczas gdy 
kraje „Wschodu” doświadczyć mają zmniejszania się wielkości 
swej populacji. W zdaniach powyżej używam nazw „Wschód” i 
„Zachód” w cudzysłowach, albowiem tym razem do pierwszej 
kategorii -  oprócz tradycyjnie (tj. w kategoriach wyznaniowych -  
kraje prawosławia) rozumianej wschodniej części kontynentu -
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zaliczone zostaną inne kraje, które wskutek oddziaływania historii 
(znalezienie się po niewłaściwej stronie „żelaznej kurtyny”) lub 
nieumiejętności odejścia od „sprywatyzowania” reprodukcji (po
zostawienie kosztów związanych z reprodukcją w całości do po
krycia rodzinie) dokooptowały do „Wschodu”.

Różnica pomiędzy „Wschodem” a „Zachodem” widoczna 
będzie nie tylko w ramach całego kontynentu, czy UE -  gdzie 
przewidywany jest wzrost liczby ludności lub jej stabilizacja w 
krajach UE-15 (z wyjątkiem Austrii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i 
Grecji), a jednocześnie spadek liczebności populacji krajów przy
łączonych w dwóch ostatnich falach -  lecz również w ramach 
poszczególnych państw. W tym przypadku następować będzie 
bądź koncentracja ludności w zachodniej części kraju (np. Niem
cy, gdzie dziedzictwo zapóźnionej infrastruktury i niższego po
ziomu życia pociąga od lat depopulację obszarów byłej NRD), jak 
i skupianie się ludności wokół obszarów wielkich miast, impliku
jące za sobą wyludnianie się wielkich obszarów o niskim pozio
mie urbanizacji (proces zachodzący od lat w centralnych regio
nach Francji czy Hiszpanii). A zatem również w przypadku „Za
chodu” narastać będzie różnica pomiędzy „dobrymi” i „złymi” 
obszarami do życia, choć w tym przypadku zgodnie z zasadą le 
mieux est 1 'enemie du bien.

W konsekwencji oczekiwać należy narastania międzyregio
nalnych różnic w poziomie rozwoju, a tym samym pojawienia się 
przesłanek wskazujących, iż istnieją bodźce do krystalizacji od
dolnych inicjatyw mających na celu wzrost znaczenia regionów 
jako podmiotów polityki w skali państw i UE21.

Przedstawione wcześniej dane, co do cząstkowych zagad
nień demograficznych rzutujących na obraz ludnościowy Europy 
2050 roku rodzić mogą wątpliwości, jak w rzeczywistości wyglą
dać będzie nasz kontynent. Rozterki te bez wątpienia pogłębione 
są przez niedookreśloność samego pojęcia Europa, które w niniej-

21 Są to zatem wskazówki wzmacniające możliwość spełnienia się scenariusza 
„stu kwiatów” -  przewidywań o spadku znaczenia dotychczasowych pod
miotów politycznych -  państw UE -  na rzecz regionów (zob. [Jałowiecki, 
2006],
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szyrn tekście najczęściej utożsamiane było głównie z terminem 
geopolitycznym, rzadziej z granicami obecnej Unii Europejskiej.

Budowanie jakichkolwiek przewidywań -  w warunkach na
rastającej niepewności typowej dla „społeczeństwa ryzyka” -  
wywoływać musi wrażenie niedosytu bądź wręcz sprzeciwu. 
Choć we wcześniejszych częściach przedstawiono jak najbardziej 
wiarygodne scenariusze zmian składowych mozaiki ludności Eu
ropy, rodzi się pytanie co do rezultatów nakładania się powyż
szych elementów. W niniejszym punkcie przedstawiam dwa od
mienne scenariusze zmian demograficznych, scenariusze, które 
utożsamić można z jednej strony z projekcją ostrzegawczą, z dru
giej zaś z normatywną.

Pierwszy z tych scenariuszy wpisuje się znakomicie w ramy 
„pieśni żałobnych” nad cywilizacją Zachodu, wyrażonych w licz
nych opracowaniach [Buchanan, 2005; Chesnais, 1995; Popeone, 
1988]. Zgodnie z tym podejściem w perspektywie kilku dekad 
kontynent europejski czeka szybki spadek liczby ludności -  kil- 
kunastoprocentowy w przypadku zgody na „uzasadnioną co do 
skali” imigrację lub dwudziestokilkuprocentowy w przypadku 
braku imigracji. Spadek ten będzie nierównomierny, co do obsza
ru występowania -  ludność kontynentu będzie coraz wyraźniej 
skoncentrowana w części zachodnio-południowej, głównie w re
gionach otaczających wielkie miasta. Zmniejszaniu się liczby lud
ności towarzyszyć będzie szybki wzrost udziału seniorów, pocią
gający za sobą stagnację gospodarczą"2 i spadek solidarności spo
łecznej. W tym przypadku Europa -  jeśli będzie chciała „utrzy
mać się na powierzchni” -  zmuszona będzie do korzystania z dy
namiki demograficznej i ekonomicznej innych części świata po
przez inwestycje bezpośrednie i pośrednie" , dostarczające środ-

22 Stagnacja wynikać będzie z jednej strony z braku przedsiębiorczości, jaki
często jest rezultatem wzrostu udziału seniorów (zmniejszenie skłonności 
do podejmowania ryzyka), dekoniunktury na rynku wewnętrznym (np. de- 
flacja wynikająca ze spadku wartości nieruchomości) i wzrostu obciążeń 
podatkowych i parapodatkowych (składki na ubezpieczenia zdrowotne, spo
łeczne i pielęgnacyjne).

23 Rynki kapitałowe krajów wysoko rozwiniętych w warunkach implozji demo
graficznej nie będą w stanie wchłonąć wszystkich oszczędności. Oczekiwać 
należy znacznego obniżenia realnej stopy oprocentowania oszczędności, a
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ków na częściowe sfinansowanie wysokich kosztów funkcjono
wania starzejących się społeczeństw.

W celu ograniczenia kosztów funkcjonowania społeczeń
stwa oczekiwać należy nagminnego odwoływania się do reproge- 
netyki (ingerencja w proces rozrodu i rozwoju człowieka w okre
sie życia płodowego) oraz nasilenia dyskusji na temat eutanazji.

W takim przypadku społeczeństwa Europy staną się rentie- 
rem dorobku pokoleń wcześniejszych, rentierem przejadającym 
resztki dobytku i żyjącym zgodnie z zasadą „po nas choćby i po
top” według zasad hedonistycznego stylu życia, odchodząc od 
etyki protestanckiej związanej z przewidywaniem i świadomą 
rezygnacją z przyjemności „tu i teraz” na rzecz odłożonej gratyfi
kacji [Gyorgy, 2006], Peryferyzacji ulegnie tak kontynent, jak i 
wartość życia ludzkiego w krańcowych okresach egzystencji. Jed
nocześnie utrzymają się -  a być może i w przyszłości pogłębią -  
różnice w poziomie życia ludności poszczególnych regionów i 
państw, co dodatkowo zachęcać będzie do przemieszczeń ludno
ści do zasobniejszych obszarów.

Obok powyżej zarysowanej katastroficznej wizji przemian 
ludnościowych i ich konsekwencji wyobrazić sobie można inny 
scenariusz. Scenariusz ten -  choć zdecydowanie bardziej optymi
styczny -  nie oznacza, iż marginalizacja demograficzna Europy 
nie będzie następować, albowiem inercja procesów ludnościo
wych może skazywać ludność naszego kontynentu na zmniejsza
jące się znaczenie wśród ludności świata. Jednakże w tym scena
riuszu -  dzięki podjęciu zarówno rozbudowanej polityki rodzin
nej, jak i świadomemu ustaleniu celów i priorytetów w dziedzinie 
imigracji -  moglibyśmy mieć do czynienia ze stabilizacją liczby 
ludności Europy wokół jej obecnego stanu, przy jednocześnie 
zdecydowanie mniej zaawansowanym procesie narastania różnic 
pomiędzy „Wschodem” i „Zachodem”, jak i różnic w ramach re
gionów poszczególnych państw. Równocześnie w tym scenariu-

co za tym idzie obniżenia rentowności inwestycji w fundusze emerytalne, 
co obniży korzyści wynikające z przyjęcia tego rozwiązania i może zwięk
szyć trudności systemu emerytalnego. Rozwiązaniem problemu jest w opi
nii specjalistów możność inwestowania przez fundusze emerytalne na ryn
kach obcych, zwłaszcza na rynkach finansowych krajów rozwijających się 
[Duell, 1998],
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szu rośnie elastyczność instytucji publicznych, rynkowych i in
dywiduów prowadząca do wydłużenia kariery zawodowej dzięki 
ustawicznemu kształceniu, możliwości czasowej dezaktywizacji 
zawodowej w związku z karierą rodzinną, edukacyjną bądź okre
sowym wypaleniem zawodowym, jak i dzięki powszechnemu 
wprowadzeniu do systemów emerytalnych zasady sprawiedliwo
ści aktuarialnej tj. uwzględnienie w obliczaniu wysokości emery
tury wieku dezaktywizacji zawodowej. W przypadku tego scena
riusza obie powyżej przywołane polityki -  rodzinna i imigracyjna
-  sprzężone są z polityką równości szans i działaniami ukierun
kowanymi na zagwarantowanie wysokiego poziomu kapitału 
ludzkiego. Prowadziłoby to do umacniania się na naszym konty
nencie europejskiego modelu polityki społecznej, charakteryzują
cego się z jednej strony relatywnie wysokim bezpieczeństwem 
socjalnym, z drugiej wysokim poczuciem solidaryzmu społeczne
go. W tym przypadku ważniejsze od kwestii ilościowych są kwe
stie jakościowe, aczkolwiek -  paradoksalnie -  w przypadku czyn
nika ludnościowego koncentracja na jakości w coraz większym 
stopniu będzie stawać się uwspółcześnioną wersją eugeniki, próbą 
„wyhodowania” lepszego społeczeństwa. W przypadku realizacji 
tego drugiego scenariusza pozycja Europy na świecie -  choć od
znaczająca się utratą przywództwa ekonomicznego i politycznego
-  będzie silna jako przykładu skutecznych działań mających na 
celu zbudowanie trwałego dobrobytu w warunkach spokoju i za
dowolenia społecznego.

6. Kierunki działań

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza naj
ważniejszych trendów, jakim podlegać będzie ludność Europy w 
perspektywie kilku najbliższych dekad, wskazuje, iż przemiany 
ludnościowe nie mogą być analizowane w oderwaniu od sfery 
społecznej, politycznej, ekonomicznej i normatywnej. Demografia 
samoistnie determinuje wiele procesów, zaś nasz gatunek charak
teryzuje się wielką zdolnością adaptacji do warunków otoczenia.

Najważniejszą przemianą, jaka wystąpi w najbliższym pół
wieczu, będzie wyraźne zróżnicowanie oblicza demograficznego 
Europy. Zróżnicowanie to wzrastać będzie na dwóch odmiennych
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płaszczyznach -  lokalnej i kontynentalnej. Z jednej strony bo
wiem jak wskazano wyżej wzrastać będzie różnorodność form 
życia rodzinno-małżeńskiego i różnorodność etniczna w każdym 
zakątku naszego kontynentu. Z drugiej zaś wiele wskazuje na 
utrwalenie się podziału na lepsze i gorsze części kontynentu.

Przemiany demograficzne nie pozostaną bez wpływu na 
ekonomiczne i polityczne znaczenie kontynentu. Należy oczeki
wać, iż w sytuacji braku wysokich inwestycji w młode pokolenie 
(inwestycji w postaci „upublicznienia” większości kosztów wy
chowania potomstwa, zwłaszcza inwestycji w rozwój kapitału 
ludzkiego najmłodszego pokolenia) Europa stanie się mało konku
rencyjna w gospodarce światowej. Tylko wysoki poziom kapitału 
ludzkiego zapewnić może w świecie przyszłości utrzymanie do
tychczasowej, uprzywilejowanej pozycji przez nasz kontynent, jak 
i przynajmniej częściowe złagodzenie konsekwencji nieuniknio
nego starzenia się ludności.

Poważnym zmianom ulegną również podstawy etyczne na
szego kontynentu. Zapewne w większym stopniu niż obecnie na
łożona zostanie na jednostkę odpowiedzialność za wybór własnej 
drogi życia, przede wszystkim za podjęcie decyzji o wyborze 
partnera i liczbie potomstwa, choć państwo może -  poprzez środki 
polityki indykatywnej -  wskazywać preferowane społecznie i ko
rzystne tym samym indywidualnie rozwiązania. Jednocześnie z 
uwagi na wzrastającą liczbę osób bardzo starych i rosnące koszty 
zapewnienia im usług medycznych i pielęgnacyjnych może 
zwiększyć się nacisk na eutanazję w sytuacji chorób terminalnych. 
Konsekwencje zaniku selekcji naturalnej mogą doprowadzić z 
kolei do konieczności kontrolowania jakości genetycznej nowo 
narodzonych, czemu sprzyjać może chęć rodziców posiadania 
designed kid, „zaprojektowanego dzieciaka” (tj. możliwość dobo
ru genów w celu zapewnienia pożądanych cech -  wyglądu, zdol
ności, płci, braku genetycznych predyspozycji do dziedzicznych 
chorób). Wzrost liczby imigrantów i ich potomków z kolei sprawi, 
iż przybierać na sile będą konflikty etniczne w imię ochrony inte
resów ludności autochtonicznej, czemu sprzyjać mogą nacecho
wane religijną ortodoksją poglądy obyczajowe ludności napły
wowej. Wreszcie osłabnięciu i przeformułowaniu może mieć -  
wskutek radykalnej zmiany relacji seniorzy/ludność w wieku
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zdolności do pracy -  zasada solidarności międzypokoleniowej, 
ponownie pociągając za sobą wzrost ważności odpowiedzialności 
za siebie. W rezultacie Europa roku 2050 z demograficznego punk
tu widzenia będzie innym kontynentem niż ten obecny, lecz naj
ważniejsze zmiany -  choć bezpośrednio uruchomione przez czyn
nik ludnościowy -  zajdą na płaszczyźnie ekonomicznej i etycznej.

Generalnie, patrząc na zidentyfikowane wyżej tendencje, 
można znaleźć takie, które wyraźnie powinny niepokoić, jak i 
takie, jakie należy ocenić pozytywnie. Do pierwszej grupy zali
czyć można:
1) szereg niepokojących tendencji demograficznych prowadzą

cych do depopulacji (brak zastępowalności pokoleń) i nieko
rzystnych zmian struktury ludności według wieku;

2) bardzo możliwe przekroczenie „masy krytycznej”, jeśli idzie 
o liczbę imigrantów;

3) utrzymywanie się wyraźnej różnicy pomiędzy krajami Euro
py Zachodniej i Północnej a państwami Południa i zwłaszcza 
Wschodu kontynentu.

Z kolei do grupy drugiej wpisują się:
1. wzrastająca różnorodność ludności Europy (genetyka, men

talność, kontakty z pozaeuropejskimi regionami);
2. wzrastające zróżnicowanie form życia rodzinnego, ułatwiają

ce wybór drogi życiowej;
3. tradycja „ingerencji” państwa w życie obywateli poprzez za

pewnienie bezpieczeństwa socjalnego -  dobra podstawa sku
tecznej polityki rodzinnej.

Konieczne zatem staje się przemyślenie sposobów częścio
wego przynajmniej odwrócenia generalnie niekorzystnych w skali 
kontynentu tendencji demograficznych. Za podstawowe środki 
zaradcze, których zastosowanie przynajmniej częściowo niweluje 
w sferze demografii wpływ splotu niekorzystnych czynników spo
łecznych, kulturowych i ekonomicznych, powinny być uznane:
1) polityka rodzinna bazująca na zasadzie pozostawienia decyzji 

o przebiegu życia rodzinnego jednostce, lecz jednocześnie 
ułatwiająca podejmowanie decyzji prokreacyjnych;

2) polityka migracyjna -  zwłaszcza imigracyjna, zasadzająca się 
na dwóch regułach: a) nieprzekraczania przez imigrantów en
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total, jak i w ramach poszczególnych grup etnicznych, pew
nej wielkości krytycznej, b) integrowania imigrantów z lud
nością autochtoniczną wokół uznawanych przez wszystkich 
zasad (sprawiedliwość, równość, demokracja, tolerancja) -  
które to dwie reguły sprowadzić można do jednej nadrzędnej: 
wzrastającej selektywności imigracji;

3) polityka wobec cyklu życia -  propagująca z jednej strony 
krótsze i dłuższe przerwy w karierze zawodowej w okresie 
dorosłości (kształcenie ustawiczne, przekwalifikowanie, re
alizacja kariery rodzinnej i rodzicielskiej), z drugiej zaś za
chęcająca do jak najdłuższego pozostania -  choćby w niepeł
nym wymiarze -  na rynku pracy.
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Uniwersytet Łódzki 
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