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ZIELONOGÓRSKIE SPOTKANIA Z DEMOGRAFIĄ

Wprowadzenie

Zagadnienia rozwoju gospodarczego mają wielowymiarowy charakter, co jest konse-
kwencją wieloznaczności samego pojęcia1. Okres transformacji ustrojowej w Polsce przy-
czynił się m.in. do koncentracji uwagi na zagadnieniach rozwoju w kategoriach polityczno-
-społeczno-gospodarczych. Rozwój traktuje się jako pojęcie elastyczne, chociaż najogólniej 
rzecz ujmując, definiuje się go jako trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału 
gospodarczego. Istotny jest także sposób podejścia do samego rozwoju, oznaczający okre-
ślone postawy i zachowania oraz gotowość do partycypacji obywateli w zachodzących na ich 
terenie procesach. Przyjęło się traktować rozwój jako zjawisko wielowymiarowe, odnoszące 
się zarówno do sfery gospodarczej, społecznej, jak również ekologicznej, zachodzące w okre-
ślonej skali przestrzennej. Badacze najczęściej ograniczają się do kategorii regionu. Można 
wskazać relatywnie dużą elastyczność delimitacji granic tego obszaru, wynikającą z przyj-
mowania różnych zmiennych służących do jego wyróżnienia. Można uwzględniać zarówno 
kategorie administracyjno-prawne, geograficzne, kulturowe, społeczne, jak i mieszane. 

Rozwój regionalny traktowany jest jako wszelkie przejawy działalności angażujące ogół 
wspólnoty regionalnej. Zróżnicowanie przestrzenne w skali regionalnej można uznać za 
jeden z podstawowych problemów współczesnej gospodarki. Za główny cel polityki prze-
strzennej uznaje się wyrównywanie regionalnych dysproporcji rozwoju gospodarczego 
poprzez stymulowanie rozwoju na terenach opóźnionych, nawet kosztem wolniejszego 
tempa wzrostu obszarów najlepiej rozwiniętych. Rozwój gospodarczy może być trakto-
wany jako kategoria wynikająca przede wszystkim ze zmian ilościowych, ale także jako-
ściowych2. Warunki i czynniki kształtujące rozwój regionalny są zróżnicowane i zależne od 
procesów ekonomicznych oraz społecznych zachodzących w skali globalnej czy krajowej. 
Czynnikami rozwoju regionalnego są takie charakterystyki samych regionów oraz ich oto-
czenia, które prowadzą do zmian. Analiza najważniejszych czynników warunkujących po-
wodzenie rozwoju lokalnego lub regionalnego pozwala na ocenę znaczenia kapitału spo-
łecznego i kapitału ludzkiego w procesie rozwoju. 

1 R. Brol, Rozwój regionalny − zakres pojęciowy, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 
2006.

2 T. Markowski, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 
2008; por. S. Marciniak, Innowacje i rozwój gospodarczy, Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa 1997; A. Misz-
czuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007.
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Można więc mówić o dwóch zasadniczych kategoriach czynników rozwojowych okre-
ślanych na osi przestrzennej alokacji sił sprawczych. Oś ta stanowi podstawę do wyróżnie-
nia wewnętrznych (endogenicznych, tkwiących w potencjale regionu) i zewnętrznych (eg-
zogenicznych, występujących poza strukturą regionu) przyczyn zmian na tych obszarach3. 

Nie bez znaczenia dla diagnozy uwarunkowań rozwoju regionalnego jest uwzględnie-
nie procesów demograficznych. Między rozwojem społeczno-gospodarczym a demografią 
występują wielowymiarowe sprzężenia zwrotne, niepoddające się łatwo kompleksowej 
ocenie, szczególnie w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Prognozowa-
ne zmiany demograficzne – depopulacja, starzenie się społeczeństwa, spadek poziomu 
dzietności, migracje itd. – dotyczą całej Europy, nie ograniczają się do uznawanych dotąd 
za peryferyjne obszarów (kraje w procesie transformacji, obszary wiejskie itd.). Mimo że 
wszystkie społeczeństwa w mniejszym lub większym stopniu stoją przed wyzwaniami de-
mograficznymi, ich sytuacja znacząco różni się od siebie i podejmują one różne działania, 
które pozwolą zmniejszyć negatywne konsekwencje procesów demograficznych. 

Wśród niekorzystnych zjawisk demograficznych wymuszających zmianę optyki pla-
nowania rozwoju regionalnego najbardziej znaczącym jest zmienianie się struktur wieku 
ludności. Starzenie się Europy jest wynikiem zmniejszenia się dzietności oraz wydłużania 
życia ludzi. Przemianom uległ także wzorzec płodności, gdyż kobiety częściej decydują się 
na bezdzietność, opóźniają wiek rodzenia pierwszego dziecka, a także rzadziej decydują 
się na więcej niż jedno dziecko (nie mówiąc o wielodzietności). Nastąpiły przemiany form 
życia małżeńsko-rodzinnego, zwiększyła się popularność związków nieformalnych, mał-
żeństwa są zawierane w późniejszym wieku, zwiększa się także liczba rozwodów. Można 
mówić o tym, że obserwujemy zmiany związane z drugim przejściem demograficznym, na-
stępujące w rodzinach i wpływające na decyzje prokreacyjne. Z drugiej strony w wyniku 
procesów modernizacyjnych poprawiła się jakość życia społeczeństw i zwiększyła dostęp-
ność do specjalistycznych usług medycznych, które sprzyjają wydłużaniu się życia. Wy-
mienione procesy powodują, że wraz ze zmniejszaniem się odsetka ludzi młodych będzie 
następował szybki wzrost odsetka ludzi starszych. 

Badacze współcześnie zwracają uwagę na potrzebę zmian podejścia do określania 
dolnego progu starości. Zmiany jakości życia spowodowały zmiany w fizycznym wyglądzie 
człowieka oraz w jego zdrowiu. Arbitralnie wprowadzony dolny próg starości – 60 lat – 
przez wielu jest kwestionowany, niektórzy mówią o dolnej granicy sięgającej nawet 80. 
roku życia człowieka. Ustalony próg starości abstrahuje od zmian w zakresie umieralności 

3  A. Czudec, Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu, [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
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czy stanu zdrowia tej kategorii wiekowej zarówno w czasie, jak i przestrzeni. „Dzisiejszy” 
60-latek nie przypomina swojego rówieśnika sprzed pół wieku. Lepiej odżywiony, żyjący 
w lepszych warunkach mieszkaniowych i z lepszą infrastrukturą, dostępem do medycyny, 
często jest jeszcze w pełni sił i zaangażowania. Czuje się potrzebny, jego potencjał może 
być śmiało wykorzystany i dlatego należy postrzegać starzenie się społeczeństwa nie tylko 
w kategoriach zagrożenia, lecz także wyzwania i zmiany sposobu patrzenia na osoby star-
sze. Dostrzegalny jest również coraz większy udział w społeczeństwie osób w wieku 80 lat 
i więcej, co niesie za sobą potrzebę stworzenia odpowiedniej infrastruktury dla tych ludzi, 
jak też specjalistycznej opieki medycznej (geriatria). Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
ludność w wieku 60+ czuła się potrzebna, włączać ją do działań, czemu służą różne pro-
gramy aktywizacji, także zawodowej – elastyczny czas pracy, mentoring, silver economy. 
Wzrost odsetka tej kategorii wiekowej powoduje zmiany w gospodarce – osoby starsze 
stanowią ważną część rynku konsumenckiego – niektóre sieci handlowe z myślą o senio-
rach wprowadzają specjalne karty czy programy lojalnościowe. 

Polska dotychczas była i nadal jest na tle Europy krajem stosunkowo młodym demo-
graficznie, ale prognozuje się, że w przyszłości będzie jednym z krajów demograficznie 
najstarszych (mediana wieku w 2010 roku wynosiła 37,7, w roku 2030 wzrośnie do 45,3, 
natomiast w roku 2060 aż do 51,2). Po drugiej wojnie światowej to właśnie w Polsce zano-
towano jeden z najwyższych wskaźników urodzeń. Teraz ten powojenny boom przechodzi 
w wiek emerytalny i należy mieć świadomość, że za około 25 lat taki ponowny wzrost li-
czebny w wieku emerytalnym powtórzy się (pokolenie urodzone na przełomie lat 70 i 80. 
XX wieku). 

Zmniejszać się też będzie liczebność populacji Polski – z 38,2 miliona w 2010 roku do 
32,6 miliona w 2060 roku. Współczynniki dzietności wciąż są poniżej zwykłej zastępowal-
ności pokoleniowej (dwoje rodziców ma przeciętnie mniej niż dwoje dzieci), nadal silny 
jest odpływ migracyjny, szczególnie młodych ludzi. W dłuższym okresie pogłębiający się 
kryzys demograficzny może prowadzić do osłabienia regionalnych możliwości rozwojo-
wych oraz konieczności poszukiwania nowych scenariuszy dla regionów. Konsekwencje 
te przekładać się mogą na wiele wymiarów funkcjonowania społeczeństwa – zarówno 
w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym. Owe zmiany wpływać mogą na charakter 
regionalnych i lokalnych rynków pracy, zmiany sytuacji rodzin, procesy edukacyjne, ko-
nieczność zmian infrastrukturalnych, zmiany w zakresie opieki zdrowotnej, zmianę optyki 
prowadzenia polityki regionalnej. Intensywne i dynamiczne zmiany demograficzne mogą 
być postrzegane nie tylko w kategorii zagrożeń, ale również jako szanse dla rozwoju regio-
nów, które należy zidentyfikować oraz w optymalny sposób wykorzystać. Żeby odwrócić 
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negatywne tendencje demograficzne, regiony, ich władze samorządowe powinny podej-
mować szereg działań, które mogą okazać się prorozwojowe. Wskazaniu determinant ta-
kich procesów służą opracowania zawarte w tej monografii.

Analizę procesów demograficznych, które najsilniej mogą kształtować politykę regio-
nalną w wielu aspektach, podjęły Joanna Stańczak i Dorota Szałtys w opracowaniu doty-
czącym terytorialnego zróżnicowania procesu starzenia się ludności Polski w latach 1990-
2015 oraz w perspektywie do 2040 roku. Istotnym zagadnieniem w tym kontekście jest 
wspomniany już rynek pracy i procesy na nim zachodzące. Przede wszystkim postępować 
będzie proces zmniejszania się podaży pracy przy jednoczesnym starzeniu się struktury 
osób w wieku produkcyjnym. Równocześnie zwiększać się będzie obciążenie demogra-
ficzne (szczególnie ludnością w wieku poprodukcyjnym). Konieczne jest zatem wymusze-
nie na pracodawcach zmiany strategii zatrudniania, a w obliczu zmian demograficznych 
niezwykle istotne staje się wdrażanie programów zarządzania wiekiem i popularyzacja 
odmiennych, często elastycznych form zatrudnienia. Z różnych perspektyw tę tematykę 
analizują Anna Niewiadomska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek oraz Magdalena Witkiewicz. 
Autorki wskazują na potrzebę odpowiedniego prowadzenia polityki migracyjnej, zmian na 
rynku pracy i zaangażowania państwa poprzez wspieranie programów takich jak: „Europa 
2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
czeniu społecznemu”, „Długookresowa strategia rozwoju kraju – Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności” oraz „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawo-
dowej osób w wieku 50+”, czy w mniejszej skali „Regionalny Program Operacyjny – Lubu-
skie 2020”. Celem strategii „Europa 2020” jest stworzenie inteligentnej i zrównoważonej 
gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. W zakresie starzenia się społeczeństwa 
w szczególności odnosi się priorytet Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu z flagową 
inicjatywą Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w ramach których po-
dejmowane są zarówno działania zmierzające do zapobiegania dezintegracji społecznej, 
jak i promowania idei aktywnego starzenia się. Celem ma być reintegracja społeczna grup 
wykluczonych i wprowadzenie na rynek pracy grup dotychczas nieaktywnych. Zakłada się, 
że w 2020 roku stopa zatrudnienia osiągnie poziom 75% dla kobiet i mężczyzn w prze-
dziale wiekowym 20-64 lata. Innym krajowym programem jest „Długookresowa strategia 
rozwoju kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” (DSRK). Jest to podstawowy do-
kument wyznaczający ogólne kierunki polityki na rzecz rozwoju kraju w perspektywie do 
2030 roku, a jego celem jest poprawa jakości życia Polaków poprzez zapewnienie stabilne-
go i wysokiego wzrostu gospodarczego. Rządowy program „Solidarność pokoleń” koordy-
nuje działania obejmujące zarówno te obszary, które wspierają popyt na pracę osób 50+, 
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jak i te, które oddziałują na stronę podażową poprzez tworzenie zachęt do wydłużania 
aktywności zawodowej oraz działania na rzecz kapitału ludzkiego w tej populacji. Jego ce-
lem jest osiągnięcie w perspektywie do 2020 roku wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 
55-64 lat na poziomie 50%. Z kolei celem regionalnego programu jest m.in. wsparcie osób 
starszych (po 50. roku życia), mających trudności z dostosowaniem się do wymogów mo-
dernizującej się gospodarki. 

Intensywność przemian demograficznych sprawia, że ich konsekwencje coraz częściej 
są obecne w dyskursie publicznym i stanowią wyzwanie w zakresie polityki społecznej dla 
władz miast i regionów. Nie tylko starzenie się ludności jest widoczne w aspekcie regio-
nalnym i lokalnym, ale także zmniejszająca się liczba młodych ludzi. Regionalną politykę 
młodzieżową we Włoszech przedstawiła Małgorzata Gogół. Włoska opinia publiczna pod-
jęła dyskusję na temat współczesnych problemów młodzieży, zaczęto szukać rozwiązań 
systemowych w zakresie: uzależnień społecznych (alkoholizm, narkotyki, przestępstwa, 
Internet itd.), przedwczesnego kończenia nauki, problemów z podjęciem pracy, braku usa-
modzielniania się i rosnącego odsetka młodzieży NEET. Zmniejszająca się liczba ludzi mło-
dych przekłada się także na zmiany liczby studentów na polskich uczelniach. Wpływ tych 
przemian demograficznych na szczegółowe aspekty rozwoju regionalnego (jak i lokalnego 
oraz ponadregionalnego) diagnozuje Agnieszka Piotrowska-Piątek, omawiając szkolnictwo 
wyższe w latach 1990-2015 i czekające je wyzwania w świetle prognozy demograficznej 
Głównego Urzędu Statystycznego. W skali regionu (na przykładzie województwa lubuskie-
go) problem ten analizuje Magdalena Balak-Hryńkiewicz.

 Zmieniające się struktury demograficzne są punktem wyjścia analiz przeprowadzonych 
przez Monikę Wałaszek, Zuzannę Sikorę oraz Milenę Oleszak. Autorki zbadały wpływ prze-
mian na klasyfikację typów demograficznych powiatów na przykładzie województwa mało-
polskiego, na rynek mieszkaniowy na przykładzie województwa lubuskiego oraz na zjawisko 
małżeńskości oraz trwania i kształtu rodziny w skali ogólnopolskiej i regionalnej (lubuskie). 

Inną kategorię opracowań dotyczących kierunków rozwoju regionalnego w aspek-
cie przemian demograficznych stanowią artykuły w perspektywie historycznej. Rozwój 
regionalny i jego powiązania z zachodzącymi procesami demograficznymi są pokłosiem 
procesów modernizacyjnych. Historycznie rzecz ujmując, przejście od społeczeństwa tra-
dycyjnego do nowoczesnego było procesem bardzo długim, trwającym w krajach Europy 
Zachodniej od połowy XVIII wieku do połowy XX stulecia, jednak genezy modernizacji szu-
kać należy w trwającej przynajmniej od czasów Oświecenia akumulacji innowacji społecz-
nych i technologicznych. Nie bez znaczenia dla tych procesów były przemiany ludnościowe. 
Tę tematykę bliżej scharakteryzował Ryszard Wójtowicz. Zbadał on mobilność społeczną 
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i terytorialną ludności parafii św. Maurycego we Wrocławiu w latach 1766-1849. Miesz-
kańcy Wrocławia chętnie zawierali małżeństwa z osobami spoza miasta czy regionu, nie 
zważając także na odmienność wyznaniową przyszłego małżonka. Późniejsze zmiany lud-
nościowe, bo zachodzące na terenie województwa łódzkiego w pierwszej połowie XX wie-
ku, omówił Arkadiusz Rzepkowski, z kolei Radosław Domke przedstawił w swoim artykule 
przemiany demograficzne zachodzące w Polsce w latach 70. XX wieku. Regionalny wymiar 
zmian zachodzących w wielkości i liczebności miast zaprezentowała Hanna Kurowska. Opi-
sane przez nią procesy mające miejsce od połowy XX wieku na terenie województwa lubu-
skiego doskonale wpisują się w procesy zachodzące we współczesnej Europie. Uogólniając 
tematykę artykułu, można stwierdzić, że przemiany związane z drugim przejściem demo-
graficznym wpływają na struktury miejskie, społeczno-przestrzenną organizację układów 
miejskich, a także na rynek nieruchomości.

Monografię zamykają dwa teksty koncentrujące się na konsekwencjach przemian de-
mograficznych w perspektywie regionalnej skutkujące podejmowaniem określonych de-
cyzji prorozwojowych, które charakteryzują w swoich opracowaniach Krzysztof Lisowski 
i Dorota Szaban. Pierwszy tekst to wnikliwa analiza procesu suburbanizacji na przykładzie 
gminy wiejskiej Zielona Góra. Tak zwana obwarzankowa gmina wiejska otaczająca Zieloną 
Górę na skutek zmian ludnościowych zdecydowała się na włączenie do większego organi-
zmu miejskiego, co jest swoistym fenomenem w skali kraju. Z kolei Dorota Szaban omówi-
ła funkcjonalność konfliktu o lubuski węgiel i wagę problemu w skali regionu. Tych dwóch 
autorów podjęło rozważania dotyczące kluczowych dla dalszego rozwoju województwa 
decyzji administracyjnych i inwestycyjnych, jakie mają pozwolić pokonać negatywne kon-
sekwencje zmian demograficznych.

***
Przemiany demograficzne współcześnie nabierają znaczenia ze względu na swoją 

głębokość, intensywność oraz różnorodne skutki. Znajomość podstawowych procesów 
i struktur demograficznych stanowi warunek sine qua non dla programowania rozwoju 
w kategoriach regionalnych, ale także strategicznych decyzji na szczeblu światowym czy 
krajowym. Przedstawione w książce analizy można traktować jako „prognozę” ostrze-
gawczą. Ujawniają one, że przewidywane zmiany demograficzne stawiają ogromne wy-
zwania organom administracji rządowej, samorządowej, inwestorom, a także praktykom 
społecznym. 
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