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ZMIANY DEMOGRAFICZNE JAKO ZAGRO¯ENIE
DLA BEZPIECZEÑSTWA.
ANALIZA NA PRZYK£ADZIE JAPONII

„Istnieje ogromna si³a, która jest w stanie zaszkodziæ dzisiejszym potêgom
przez dziesi¹tkowanie ich si³ zbrojnych, parali¿owanie ich ekonomii i zmianê
t³a politycznego. Ta si³a to nie nowy typ broni, nowa taktyka czy œrodek chemiczny lub biologiczny. To coœ o wiele bardziej powolnego i zagadkowego: starzenie siê spo³eczeñstwa”.
(Sciubba, 2011: 1)

Zmiany demograficzne staj¹ siê coraz wiêkszym wyzwaniem dla rz¹dów i gospodarek wiêkszoœci pañstw rozwiniêtych. Mo¿liwoœæ analizy i prognostyki zmian w strukturach demograficznych znacz¹co wp³ywa na bezpieczeñstwo pañstwa, zw³aszcza
w kontekœcie bezpieczeñstwa militarnego oraz ekonomicznego, dlatego nie bez przyczyny problematyka demografii zajmuje dziœ coraz wa¿niejsz¹ pozycjê w programach
rz¹dów. Zmiany struktury populacji w du¿ym stopniu decyduj¹ bowiem o bezpieczeñstwie pañstwa pod wzglêdem zasobów ludzkich i stabilnoœci gospodarczej. G³ównymi
problemami gospodarek azjatyckich – zwi¹zanymi z demografi¹ – s¹ z jednej strony
starzenie siê spo³eczeñstwa i niski przyrost naturalny, a z drugiej strony eksplozja demograficzna. Zjawiska te z kolei kszta³tuj¹ mo¿liwoœci polityczne, ekonomiczne i militarne, wp³ywaj¹c na miêdzynarodowy status poszczególnych pañstw i, co za tym idzie,
bezpieczeñstwo globalne. Wszystkie wymienione kwestie wymuszaj¹ zastosowanie
adekwatnej strategii zmian strukturalnych w sferze ekonomicznej i spo³ecznej, gdy¿
sta³o siê jasne, ¿e trendy demograficzne maj¹ bezpoœredni wp³yw na wzrost gospodarczy, skalê ubóstwa, opiekê spo³eczn¹ i udzia³ pañstwa w polityce miêdzynarodowej.

ZARYS PROBLEMATYKI PRZEMIAN DEMOGRAFICZNYCH W JAPONII
Z punktu widzenia badañ demograficznych, szczególnie ciekawym przyk³adem jest
Japonia, gdzie obserwujemy bezprecedensow¹ kumulacjê ró¿nych zjawisk demograficznych. To, co budzi obawê japoñskich badaczy, to przede wszystkim fakt, ¿e japoñskie spo³eczeñstwo starzeje siê najszybciej na œwiecie, a ponadto w najbli¿szych
dekadach bêdzie siê równie szybko kurczyæ. Dodatkowym aspektem inicjuj¹cym
zmiany w strukturze japoñskiej populacji jest migracja ludnoœci, przy czym ze wzglêdu
na restrykcyjn¹ miêdzynarodow¹ politykê migracyjn¹ Japonii obserwujemy g³ównie
zmiany zwi¹zane z migracj¹ wewnêtrzn¹ z obszarów wiejskich do obszarów zurbani-
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zowanych. Skala tych trzech zjawisk: starzej¹cego siê spo³eczeñstwa, niskiej liczby
urodzeñ i migracji wewnêtrznej jest na tyle zaawansowana, ¿e w ostatniej dekadzie
programy ka¿dych kolejnych rz¹dów wyznaczane by³y w du¿ej mierze przez te trendy
demograficzne.
Demografowie zapowiadaj¹ w kolejnych dekadach spadek liczby urodzeñ w wiêkszoœci pañstw rozwiniêtych. W latach 50. ubieg³ego stulecia populacja Ameryki
Pó³nocnej, Europy i Japonii stanowi³a blisko jedn¹ trzeci¹ œwiatowej populacji. Do
roku 2050 ludnoœæ tych pañstw bêdzie stanowi³a ju¿ tylko jedn¹ siódm¹ œwiatowej populacji (Leuprecht, 2010: 29–30). Spadek liczby ludnoœci jest bezpoœrednim skutkiem
niskiego wspó³czynnika dzietnoœci1 (ang. total fertility rate). Dziœ ju¿ tylko 3% œwiatowej populacji zamieszkuje pañstwa, w których wspó³czynnik dzietnoœci nie spada
(Demography is destiny, 2012). Wœród pañstw Azji Wschodniej Japonia zaczê³a doœwiadczaæ tego problemu jako pierwsza. W analizie cyklu zmian zwi¹zanych z dzietnoœci¹ warto nakreœliæ ogólne trendy demograficzne w Japonii w ci¹gu ostatnich dekad.
Badacze japoñskiej demografii, R. Retherford i N. Ogawa, dziel¹ powojenny cykl
zmian dzietnoœci na trzy etapy: 1) 1947–19572, kiedy wspó³czynnik dzietnoœci w Japonii
zmniejszy³ siê o ponad po³owê; 2) 1957–1973, kiedy wspó³czynnik dzietnoœci siê ustabilizowa³; 3) od 1973 do dnia dzisiejszego, kiedy wspó³czynnik dzietnoœci ponownie zacz¹³
spadaæ, inicjuj¹c niekoñcz¹cy siê ni¿ demograficzny (Retherford, Ogawa, 2005: 1).
Spadek liczby narodzonych dzieci w okresie powojennym spowodowany by³
g³ównie trudn¹ sytuacj¹ kraju, który dopiero co otrz¹sa³ siê z dramatycznych wydarzeñ
II wojny œwiatowej. Nie bez znaczenia dla spadku dzietnoœci by³a równie¿ legalizacja
aborcji w 1948 r. Drugi etap obejmuje okres japoñskiego wzrostu gospodarczego i jednoczeœnie stanowi lata stabilizacji liczby urodzeñ. Stabilizacja ta oznacza³a, ¿e
wspó³czynnik dzietnoœci przekracza³ w tym czasie tzw. próg zastêpowalnoœci3. W tym
okresie wynosi³ niemal¿e nieprzerwanie oko³o 2,1. Jednak¿e kryzys naftowy lat 70.
XX w., a w konsekwencji recesja gospodarcza Japonii i galopuj¹ca inflacja ponownie
wp³ynê³y na liczbê narodzin w tym okresie (ibidem: 2). Pocz¹wszy od 1973 r. odsetek
narodzin wykazuje tendencjê spadkow¹ i podczas gdy w 1973 r. wspó³czynnik dzietnoœci wynosi³ 2,14, w 2005 r. spad³ do 1,26, co stanowi³o najni¿szy wynik w historii Japonii. Statystyki wykazuj¹, i¿ od 2005 roku wspó³czynnik nie przejawia znacz¹cych
tendencji spadkowych, ale mimo jednoczesnego wzrostu umieralnoœci wœród stale
rosn¹cej grupy osób starszych, próg zastêpowalnoœci wydaje siê byæ w tym momencie
nieosi¹galny („Asahi Shimbun”, 2014).

1

Wspó³czynnik dzietnoœci jest wyznaczany poprzez liczbê dzieci przypadaj¹cych na jedn¹ kobietê w wieku rozrodczym.
2
Autorzy nie uwzglêdniaj¹ bardzo krótkiego wy¿u demograficznego w l. 1947–1949, podczas
którego na œwiat przysz³o ponad 8 milionów dzieci. Osoby urodzone w tych latach wesz³y w wiek
emerytalny ok. 2007 r. W tym czasie zaczêto mówiæ o „problemie 2007 r.”, czyli o konsekwencjach
przejœcia na emeryturê osób urodzonych podczas wy¿u demograficznego dla sytuacji ekonomicznej
kraju. Wiêcej na ten temat: Baby boom sets Japan ‘2007 problem’, http://news.bbc.co.uk/2/hi/
asia-pacific/5263514.stm (4.12.2014).
3
Próg zastêpowalnoœci jest osi¹gniêty wówczas, kiedy na jedn¹ kobietê (oraz jej partnera) przypada co najmniej dwójka dzieci. Z uwagi na fakt, ¿e czêœæ urodzonych dzieci nie do¿yje wieku produkcyjnego, próg zastêpowalnoœci wynosi 2,1.
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Bezpoœrednim skutkiem niskiego wspó³czynnika dzietnoœci (a przy tym nieosi¹ganie progu zastêpowalnoœci) jest starzenie siê spo³eczeñstwa (ang. aging of population).
Zjawiskiem starzenia siê spo³eczeñstwa nazywamy proces „wzglêdnego wzrostu liczby ludnoœci w wieku starszym (np. powy¿ej 60 lat)” spowodowanego „d³ugotrwa³ym
spadkiem natê¿enia zgonów, a zw³aszcza zmniejszeniem natê¿enia urodzeñ” (Holzer,
2013: 16). Japoñskie spo³eczeñstwo jest najstarszym na œwiecie – w 2010 r. ponad
po³owê populacji stanowi³y osoby w wieku ponad 45 lat, a – jak podaj¹ raporty statystyczne ONZ – do 2050 r. œredni wiek populacji wyniesie 53 lata (World Population
Aging 2013, 2013: 20–21). Dla porównania, te same statystyki podaj¹ œredni¹ wieku
w gospodarkach wysoko rozwiniêtych, która wynosi³a 40 lat w 2010 r. i bêdzie wynosi³a 44 lata w 2050 r. Poniewa¿ problem starzej¹cego siê spo³eczeñstwa dotyka g³ównie
pañstwa o wysokim poziomie rozwoju gospodarczym, warto przybli¿yæ te same dane
statystyczne bior¹c pod uwagê œredni¹ œwiatow¹. Œredni wiek ca³ej œwiatowej populacji wynosi odpowiednio: 29 lat w 2010 r. i 36 lat w 2050 r. (ibidem). Co wiêcej, na
przestrzeni zaledwie 24 lat (1970–1994), odsetek osób starszych4 wzrós³ w Japonii
dwukrotnie z 7 do 14%. Analogicznie, wœród starzej¹cych siê spo³eczeñstw krajów europejskich (Niemcy, Hiszpania, Finlandia itd.) tak du¿y wzrost liczby osób starszych
trwa ok. 40 lat, a w pañstwach o stosunkowo powolnym procesie starzenia siê spo³eczeñstwa – ok. 100 lat (International Longevity Center Japan, [bez daty]: 1). Jak pokazuj¹
dane (wykres 1), liczba osób zarówno w grupach do 14 roku ¿ycia, jak i osób w wieku
Wykres 1. Zmiany populacji z podzia³em na grupy wiekowe (mln)
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ród³o: Japan in figures and graphs (2011), Official Statistics of Japan, http://e-stat.go.jp/SG1/estat/
GL36010101.do?_toGL36010101_ (4.12.2014).
4

Tu: osoby powy¿ej 65. roku ¿ycia.
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od 15 do 64 lat maleje. Osoby starsze znajduj¹ce siê jeszcze w grupie wiekowej do
64 lat sukcesywnie zasilaj¹ najstarsz¹ grupê wiekow¹, co z kolei przyczyni³o siê do
wzrostu populacji osób z najstarszej grupy wiekowej do 30 mln w 2010 r.
Przyczyn¹ powiêkszania siê grupy osób starszych jest ponadto wyd³u¿enie siê œredniej d³ugoœci ¿ycia. Podniesienie standardów ¿ycia, postêp medycyny i rozwój opieki
spo³ecznej sprawi³y, ¿e d³ugoœæ ¿ycia stale siê wyd³u¿a. Jak pokazuj¹ raporty Œwiatowej Organizacji Zdrowia, Japonia zajmuje pierwsze miejsce pod wzglêdem œredniej
d³ugoœci ¿ycia, która wynosi 84 lata uwzglêdniaj¹c obie p³cie5 (World Health Organization, 2014). Dla porównania, w Polsce œrednia d³ugoœæ ¿ycia wynosi 77, a w USA
79 lat. Starzenie siê spo³eczeñstwa w Japonii jest najbardziej widoczne na obszarach
wiejskich, gdzie dodatkowo odnotowuje siê du¿y odp³yw ludnoœci w wieku produkcyjWykres 2. Zmiany bilansu ludnoœci z podzia³em na obszary (%)
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5
D³ugoœæ ¿ycia ró¿ni siê w poszczególnych regionach Japonii. Najkrócej ¿yj¹ mieszkañcy
pó³nocno-wschodnich regionów, pó³nocnej czêœci Kyûshû i czêœci regionu Kansai. Najd³u¿ej zaœ ¿yj¹
mieszkañcy wiejskich obszarów œrodkowej czêœci Japonii i mieszkañcy Okinawy. Tu równie¿
wspó³czynnik dzietnoœci jest o wiele wy¿szy ni¿ w ca³ej Japonii. Wiêcej na temat demografii regionalnej: Lützeler R. (2008), Regional demographics, w: The demographic challenge: A handbook about Japan, (eds.) F. Coulmas, H. Conrad, A. Schad-Seifert, G. Vogt, Boston.
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nym do miast. Spadek liczby ludnoœci na terenach wiejskich oznacza pojawiaj¹ce siê
spo³eczne ograniczenia mieszkañców tych obszarów, a z drugiej strony migracja do terenów zurbanizowanych oznacza ich przeludnienie (Lützeler, 2008: 63). Nierównomierne zagêszczenie ludnoœci, spowodowane w przypadku Japonii migracj¹ wewnêtrzn¹ ze
wsi do miast, jest efektem industrializacji kraju i pojawienia siê szerokich mo¿liwoœci
zawodowych i edukacyjnych, jakie czekaj¹ na osoby w wieku produkcyjnym w miastach. Zgodnie z wyliczeniami Banku Œwiatowego, ju¿ ponad 90% ludnoœci Japonii
mieszka na terenach zurbanizowanych (World Bank, 2014). Ze wzglêdu na to, ¿e migracja dotyczy g³ównie ludzi m³odych, odsetek populacji w wieku rozrodczym na obszarach wiejskich gwa³townie spada. Jak zosta³o przedstawione powy¿ej (wykres 2),
obszary te od drugiej po³owy lat 90. XX w. zmagaj¹ siê z depopulacj¹.

PRZYCZYNY ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH
W 2010 r. populacja Japonii by³a rekordowo wysoka i przekroczy³a liczbê 128 milionów ludzi. Niski wspó³czynnik dzietnoœci sprawi³ jednak, ¿e po roku 2010 liczba
ludnoœci zaczê³a stopniowo spadaæ. Jak pokazuj¹ statystyki, do 2050 roku populacja
Japonii skurczy siê do ok. 100 milionów (Yashiro, 2008: 933). Zmienne w demografii s¹ stosunkowo przewidywalne – krótko mówi¹c, obecny obraz spo³eczeñstwa
w ogromnym stopniu prze³o¿y siê na trendy demograficzne w kolejnych dekadach.
Z drugiej strony jednak, mimo wiarygodnych i d³ugoterminowych prognoz, Japoñscy
badacze nie s¹ wstanie osi¹gn¹æ konsensusu co do g³ównej przyczyny nadal ujemnego
wspó³czynnika dzietnoœci (ibidem: 933). O ile bezpoœrednimi przyczynami starzenia
siê spo³eczeñstwa s¹ – jak ju¿ wspomniano – niska liczba urodzeñ, spadek natê¿enia
zgonów i wyd³u¿enie siê œredniej d³ugoœci ¿ycia, to przyczyny spadku urodzeñ s¹ kwesti¹ o wiele bardziej z³o¿on¹.
Struktura demograficzna Japonii wpisuje siê w model nazywany przez teoretyków
„drugim przejœciem demograficznym”. Jak wskazuje polski badacz demografii, Jerzy
Holzer, oznacza to, ¿e w spo³eczeñstwie mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce zjawiska:
1) opóŸnianie wieku zawierania ma³¿eñstwa, os³abienie trwa³oœci ma³¿eñstwa i wzrost
liczby zwi¹zków nieformalnych; 2) póŸniejsza decyzja o urodzeniu dziecka i przesuniêcie siê wieku maksymalnej p³odnoœci; 3) dostêp do antykoncepcji i œwiadome planowanie rodziny; oraz 4) zmiana trybu ¿ycia i spadek umieralnoœci (Holzer, 2003:
24–25). Wszystkie powy¿sze elementy wpisuj¹ siê w charakterystykê spo³eczeñstwa
japoñskiego, a ich znajomoœæ jest niezwykle istotna przy analizie przyczyn spadku
dzietnoœci. Natomiast, aby ³atwiej by³o zidentyfikowaæ z czego wynika niski wspó³czynnik urodzeñ, mo¿na rozpatrywaæ przyczyny w dwóch g³ównych kategoriach: zwi¹zane
z uwarunkowaniami zewnêtrznymi (rozwój ekonomiczny, edukacja, udzia³ kobiet
w rynku pracy itd.) oraz zwi¹zane z ewolucj¹ przekonañ i stylu ¿ycia (póŸne decyzje
o posiadaniu dzieci, chêæ kontynuowania kariery, model rodziny 2+1 itd.).
Omawiaj¹c przyczyny zwi¹zane z uwarunkowaniami zewnêtrznymi, nale¿a³oby
zacz¹æ od sytuacji ekonomicznej, która w Japonii znacz¹co wp³ynê³a na przemiany demograficzne. Dekady cudu gospodarczego zbieg³y siê w czasie z liberalizacj¹ prawa
aborcyjnego oraz z rozpowszechnieniem siê antykoncepcji. Przede wszystkim jednak,
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w latach powojennych zacz¹³ wzrastaæ udzia³ kobiet w rynku pracy i podczas gdy
w 1950 r. 29% kobiet pracowa³o w sektorach innych ni¿ rolniczy, w 1970 r. odsetek ten
wynosi³ ju¿ 37% (Hashimoto, 1974: 226). Ponadto wzros³a ca³kowita proporcja liczby
pracuj¹cych kobiet – dziœ oko³o 99% kobiet ma doœwiadczenie zawodowe przed
wst¹pieniem w sta³y zwi¹zek, a zatem ma³¿eñstwo nie jest ju¿ absolutn¹ koniecznoœci¹
z uwagi na kwestie ekonomiczne (Matsukura, Retherford, Ogawa, 2007: 37). Rozwój
gospodarczy i id¹ca za tym industrializacja stworzy³y równie¿ nowe szanse dla zatrudnienia kobiet. Zmiany te mog¹ prowadziæ do opóŸniania decyzji o ma³¿eñstwie6 (lub
zupe³nej rezygnacji z ma³¿eñstwa) – kobiety chc¹ byæ niezale¿ne finansowo i chc¹
osi¹gaæ coraz wiêcej w ¿yciu zawodowym i osobistym. To z kolei przek³ada siê na iloœæ
urodzeñ, a nale¿y nadmieniæ, ¿e w Japonii tylko 2% dzieci rodzi siê poza zwi¹zkami
ma³¿eñskimi. Stanowi to wyraŸny kontrast w porównaniu do USA (33%) czy pañstw
europejskich, wœród których rekordzistami s¹ Szwecja (55%) i Islandia (66%) („The
Economist”, 2011). Zatem bazuj¹c na powy¿szych danych mo¿na wnioskowaæ, ¿e w spo³eczeñstwie japoñskim ma³¿eñstwo jest elementem koniecznym dla posiadania dzieci,
ale wst¹pienie w zwi¹zek ma³¿eñski wcale nie gwarantuje wzrostu liczby urodzeñ.
Sama aktywnoœæ kobiet na rynku pracy nie t³umaczy jednak tak drastycznego spadku dzietnoœci7. Jednym z dodatkowych czynników jest tu dostêp do edukacji, który kobiety w Japonii uzyska³y w wyniku powojennych reform. Badania wykazuj¹, ¿e
edukacja jest jednym z najbardziej znacz¹cych powodów niskiego wspó³czynnika urodzeñ. Kiedy odsetek kobiet posiadaj¹cych œrednie wykszta³cenie siê podwaja, œrednia
liczba urodzeñ spada o co najmniej jedno dziecko (Subbarao, 2011: 105–128). Osoby
lepiej wykszta³cone bardziej kontroluj¹ planowanie rodziny i maj¹ mniej dzieci oraz
planuj¹ wiêksze wydatki na dziecko w celu zapewnienia mu okreœlonych warunków
bytowych. Rozwój ekonomiczny wi¹¿e siê równie¿ ze wzrostem cen dóbr i us³ug, a zatem koszty utrzymania rodziny s¹ równie¿ wy¿sze, co t³umaczy spadek wspó³czynnika
dzietnoœci w okresie japoñskiego boomu gospodarczego. Badacze zauwa¿aj¹ nawet, ¿e
globalizacja ekonomiczna i reformy zorientowane na politykê rynkow¹ oznaczaj¹ spadek poczucia bezpieczeñstwa w rodzinie (Matsukura, Retherford, Ogawa, 2007: 39).
Zjawisko to jest szczególnie wyraŸne w Japonii, poniewa¿ du¿a czêœæ gospodarki opiera siê w³aœnie na handlu zagranicznym. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zapewnieniu mo¿liwoœci zawodowych – podczas gdy konkurencja na rynku pracy wzrasta,
stabilnoœæ pracy spada8. Ogromne znaczenie ma tu d³ugotrwa³a stagnacja i kolejne kryzysy ekonomiczne. Bior¹c zatem pod uwagê niepewn¹ karierê swojego partnera wiele
kobiet uznaje pracê zarobkow¹ za konieczn¹ (ibidem).
Kolejnym elementem wp³ywaj¹cym na decyzjê o posiadaniu dzieci jest system japoñskiej opieki spo³ecznej. Jak oceniaj¹ obserwatorzy, mimo ¿e oficjalnie urlopy ma6
Od 2006 r. najwiêcej dzieci rodz¹ kobiety znajduj¹ce siê w grupie wiekowej od 30–34 lat. Przed
2006 r. zdecydowana wiêkszoœæ matek decydowa³a siê na dzieci w wieku 25–29 lat (Ministerstwo
Zdrowia, Pracy i Opieki Spo³ecznej, 2011).
7
Wystarczy spojrzeæ na badania przeprowadzone w Szwecji i Norwegii, gdzie mimo wysokiego
odsetka pracuj¹cych kobiet wspó³czynnik dzietnoœci jest wy¿szy (Yashiro, 2008: 936).
8
Japoñskie firmy stopniowo odchodz¹ od tradycyjnego modelu do¿ywotniego zatrudnienia.
Obecnie taki model zatrudnienia zg³asza niewiele ponad 10% przedsiêbiorstw (Matsukura, Retherford, Ogawa, 2007: 39).
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cierzyñskie i wychowawcze s¹ doœæ d³ugie9, niekompletne regulacje prawne sprawiaj¹,
¿e nie dla wszystkich kobiet s¹ one dostêpne (Usui, 2008: 171). Wynika to z faktu, i¿
niektórzy pracodawcy patrz¹ nieprzychylnie na urlopy macierzyñskie. Firma mo¿e zadecydowaæ o zmianie stanowiska lub miejsca pracy pracownicy, która wraca do pracy
po urlopie macierzyñskim lub wychowawczym, sk³aniaj¹c j¹ tym samym do dobrowolnej rezygnacji z pracy na rzecz wychowania dziecka („Asahi Shimbun”, 2005). Kobieta, która zwalnia siê dobrowolnie, automatycznie traci przywileje gwarantowane przez
opiekê spo³eczn¹10. O skali problemu mo¿e œwiadczyæ odsetek kobiet, którym udaje siê
wróciæ po urlopie macierzyñskim do pe³noetatowej pracy – wynosi on jedynie 46%
(Reuters, 2014). Ponadto, osoby posiadaj¹ce dzieci napotykaj¹ szereg dodatkowych
problemów m.in. zbyt ma³a liczba autoryzowanych przez rz¹d placówek opiekuñczych
(¿³obków i przedszkoli). W najbardziej skrajnych przypadkach czas oczekiwania na
miejsce w takim oœrodku wynosi kilka lat. Mimo ¿e rz¹d premiera Abe dok³ada starañ
do poprawy sytuacji, liczba placówek jest nadal zbyt ma³a. („The Japan Times”, 2013).
Mo¿na zatem mówiæ o braku bezpieczeñstwa pracy dla matek po urlopach macierzyñskich i wychowawczych, co istotnie wp³ywa na decyzjê o posiadaniu wiêcej ni¿ jednego dziecka, lub o macierzyñstwie w ogóle.
Bezpoœrednio z powy¿szych uwarunkowañ socjoekonomicznych wynikaj¹ zmiany
w wartoœciach, przekonaniach i stylu ¿ycia m³odych ludzi. Przede wszystkim spada
liczba ma³¿eñstw, które mieszkaj¹ razem z rodzicami. Inwestycja we w³asne lokum jest
dla wielu na tyle kosztowna, ¿e roœnie liczba par preferuj¹cych wolne zwi¹zki. Zmniejsza siê równie¿ presja spo³eczna na osoby ¿yj¹ce bez partnera, przez co coraz wiêcej
jest osób wiod¹cych samotne ¿ycie (Retherford, Ogawa, 2005: 9). ¯ycie w wolnych
zwi¹zkach sta³o siê dla m³odych ludzi atrakcyjn¹ alternatyw¹, a wiêc inwestycja
w dzieci jest coraz czêœciej odk³adana na dalszy plan.

WP£YW ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA BEZPIECZEÑSTWO
£agodzenie skutków zmian demograficznych – w przypadku Japonii g³ównie problemu starzej¹cego siê spo³eczeñstwa i niskiego wspó³czynnika dzietnoœci – jest strategicznym wyzwaniem dla w³adz pañstwa. Strategia ta jest bardzo z³o¿ona, musi siê
bowiem koncentrowaæ na wielu p³aszczyznach jednoczeœnie: ekonomicznej, socjalnej
i politycznej. Jak zauwa¿aj¹ badacze, œrodowisko bezpieczeñstwa jest zupe³nie inne
ni¿ dekadê czy dwie dekady temu. Pojawiaj¹ siê nowe potêgi gospodarcze, mamy dostêp do coraz bardziej zaawansowanej technologii, zwiêksza siê równie¿ koniecznoœæ
szybkiego reagowania w razie konfliktu (Sciubba, 2011: 1–2). Pañstwo potrzebuje za9
Urlop macierzyñski trwa 14 tygodni, a rodzic dostaje zasi³ek w wysokoœci ok. 67% miesiêcznego wynagrodzenia.
10
Sytuacja kobiet w miejscu pracy, zw³aszcza tych, które decyduj¹ siê na macierzyñstwo, wykracza poza spektrum niniejszego artyku³u. Niemniej jednak, ogólne uwarunkowania spo³eczne i kulturowe s¹ niezbêdne do bli¿szej analizy przyczyn niskiego wspó³czynnika urodzeñ. Szerzej na ten temat
w: Usui C. (2008), Ageing Society and the Transformation of Work in the Post-Fordist Economy, w:
The demographic challenge: A handbook about Japan, (eds.) F. Coulmas, H. Conrad, A. Schad-Seifert, G. Vogt, Boston.
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równo obrony przed zagro¿eniem zewnêtrznym, jak i szeregu dzia³añ zapobiegaj¹cych
utracie stabilnoœci wewnêtrznej. Podczas gdy œrodowisko miêdzynarodowe wymaga
od Japonii coraz wiêkszej inicjatywy w zobowi¹zaniach militarnych, zmiany demograficzne zaczynaj¹ stanowiæ problem w utrzymaniu równowagi wewnêtrznej kraju. Stabilnoœæ ta powinna siê bowiem opieraæ m.in. na dostatecznych zapleczach si³y
militarnej i roboczej oraz sta³ych Ÿród³ach finansowania tych¿e elementów.
Konsekwencje, jakie niesie za sob¹ niski wspó³czynnik dzietnoœci, mo¿na rozpatrywaæ w dwóch perspektywach. W skali makro – zbyt niska liczba urodzeñ powoduje
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. To z kolei prowadzi do ograniczania inwestycji i konsumpcji, a w d³u¿szej perspektywie przyczynia siê do stagnacji ekonomicznej. Jednoczeœnie wzrastaj¹ wydatki pañstwa na opiekê spo³eczn¹. W ujêciu mikro
mamy zaœ do czynienia z przeludnieniem terenów zurbanizowanych i depopulacj¹ obszarów wiejskich. Jednym z g³ównych pytañ, jakie wed³ug N. Ogawy zadaje sobie dziœ
rz¹d Japonii, jest to czy i w jaki sposób uda siê Japonii utrzymaæ wzrost ekonomiczny
ze starzej¹c¹ siê si³¹ robocz¹ i kurcz¹c¹ siê populacj¹ (Ogawa, 2008: 823). Id¹c tym tropem mo¿na (i trzeba) zapytaæ, w jaki sposób Japonia chce zapewniæ bezpieczeñstwo
pañstwa w czasie, gdy demografia przyczynia siê do stagnacji ekonomicznej, do bud¿etu pañstwa wp³ywa coraz mniej funduszy, a niski wspó³czynnik urodzeñ sprawia, ¿e
zmniejsza siê liczba potencjalnych chêtnych do wst¹pienia do si³ zbrojnych. Wzrasta
natomiast potrzeba zapewnienia bazy militarnej i przemys³owej.
Jak podsumowuj¹ obserwatorzy, „demografia wp³ywa na potêgê pañstwa poprzez
zasoby ludzkie i wzrost ekonomiczny” (Sciubba, 2011: 4). W³aœnie te dwie perspektywy, populacyjna i ekonomiczna, bêd¹ stanowiæ podstawê do okreœlenia wp³ywu zmian
demograficznych na bezpieczeñstwo pañstwa. Po pierwsze, zasoby ludzkie to przede
wszystkim si³a robocza. Populacja osób w wieku produkcyjnym przyczynia siê do
wzrostu gospodarczego, a warto zaznaczyæ, ¿e to w³aœnie powojenny wzrost gospodarczy pozwoli³ Japonii zwiêkszyæ swoje wp³ywy i niezwykle umocniæ pozycjê na arenie
miêdzynarodowej (ibidem: 65). Tak jak wzrost gospodarczy wzmocni³ pozycjê Japonii
po II wojnie œwiatowej, tak teraz d³ugoletnia stagnacja ekonomiczna poparta problemami demograficznymi mo¿e w d³u¿szej perspektywie doprowadziæ do marginalizacji
pañstwa. Wystarczy spojrzeæ na wp³yw stagnacji ekonomicznej Japonii na aktywnoœæ
kraju w dzia³aniach miêdzynarodowych – w latach 1990–2000 Japonia by³a najwiêkszym pañstwem-dawc¹ oficjalnej pomocy rozwojowej wœród pañstw wysokorozwiniêtych. Jednak na skutek ograniczeñ finansowych spowodowanych spowolnieniem
gospodarki, dziœ Japonia znajduje siê na pi¹tym miejscu wœród krajów-dawców (Atanassova-Cornelis, 2010: 409). Dodatkowo pojawia siê pytanie, czy w zwi¹zku z recesj¹
Japonia bêdzie w stanie wywi¹zaæ siê ze swoich zobowi¹zañ wobec œrodowiska miêdzynarodowego. Od pocz¹tku lat 90. XX w. japoñskie Si³y Samoobrony anga¿uj¹ siê
w misje pokojowe ONZ zgodnie z wprowadzonym w 1992 roku prawem dotycz¹cym
Operacji Wsparcia Pokoju Miêdzynarodowego (ang. International Peace Cooperation
Law). Do tej pory Japonia wys³a³a kadry Si³ Samoobrony na operacje pokojowe m.in.
w Kambod¿y, Mozambiku, Sudanie i Timorze Wschodnim oraz bra³a udzia³ w akcjach
humanitarnych w Rwandzie, Afganistanie i Iraku, a wk³ad finansowy Japonii stanowi
ok. 11% bud¿etu ONZ przeznaczanego na operacje pokojowe (Gaimushô, 2014). Co
wiêcej, Japonia zwiêksza nie tylko swoje zobowi¹zania, ale równie¿ swoje aspiracje
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– przyk³adem mo¿e byæ wieloletnie ubieganie siê Japonii o sta³e cz³onkostwo w Radzie
Bezpieczeñstwa ONZ. Do tej pory najwiêksz¹ przeszkod¹ na drodze do sta³ego cz³onkostwa Japonii jest sprzeciw ChRL („Asahi Shimbun”, 2014). Je¿eli jednak Japonii
uda³oby siê znaleŸæ w RB, niew¹tpliwie mia³oby to dla pañstwa ogromne znaczenie
strategiczne11.
Warto siê równie¿ przyjrzeæ, w jaki sposób kondycja ekonomiczna Japonii przek³ada siê na jej dzia³ania w regionie. Przyk³adem mo¿e byæ konkurowanie Japonii i Chin
o kwotê dotacji podczas negocjacji dotycz¹cych regionalnego porozumienia finansowego, Inicjatywy Chiang Mai, w 2009 r. Negocjacje by³y wówczas przed³u¿ane do momentu, w którym obie strony zgodzi³y siê na przekazanie tej samej kwoty na rzecz
porozumienia (Terada, Ong, 2011: 210–211). Kolejnym przyk³adem s¹ kwoty, jakie Japonia przekazuje na miêdzynarodowe instytucje finansowe takie, jak np. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) czy Azjatycki Bank Rozwoju (ADB). W instytucjach
tych Japonia nadal wyprzedza Chiny. Liczba g³osów12, jak¹ dysponuje Japonia w IMF
wynosi 6,23%, ChRL natomiast 3,81% (Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, 2014).
W ADB dotacje finansowe z Japonii przekroczy³y natomiast 100 mln dolarów, co stanowi 9% ogólnej sumy dotacji wszystkich pañstw cz³onkowskich (Asian, 2013: 34).
Œrodki finansowe przekazywane przez Japoniê na wszelkiego rodzaju instytucje miêdzynarodowe s¹ zatem nadal spore. Jednak¿e zestawiaj¹c ze sob¹ rosn¹c¹ potêgê ChRL
i znajduj¹c¹ siê w recesji gospodarkê Japonii nale¿y siê zastanowiæ, czy i kiedy Japonia
bêdzie zmuszona zmniejszyæ swoje hojne finansowanie miêdzynarodowych inicjatyw.
Bior¹c pod uwagê wszystkie powy¿sze zobowi¹zania i aspiracje nasuwaj¹ siê wiêc bardzo istotne pytania: do jakiego stopnia Japonia bêdzie nadal mog³a aktywnie anga¿owaæ siê w bezpieczeñstwo miêdzynarodowe i wspieraæ akcje pokojowe? Czy rz¹d
bêdzie w stanie zrealizowaæ swoje aspiracje i znaleŸæ rezerwy finansowe i personalne
w pañstwie, które od lat zmaga siê z recesj¹ i z kurcz¹cym siê spo³eczeñstwem?
Zasoby ludzkie, prócz omówionej wy¿ej si³y roboczej, to równie¿ liczba osób
mog¹cych zasiliæ si³y zbrojne pañstwa. Liczba ta na skutek starzenia siê spo³eczeñstwa
bêdzie mala³a. W Japonii przewiduje siê znacz¹cy spadek liczby potencjalnych rekrutów ju¿ w ci¹gu nastêpnej dekady (wykres 3). W 2000 r. liczba osób w wieku 19–45 lat
wynosi³a ponad 42 mln. Szacuje siê, ¿e do 2040 r. liczba ta spadnie o ponad 30%. Dla
porównania, w roku 2040 osoby powy¿ej 60. roku ¿ycia bêd¹ stanowi³y niemal 50 mln,
czyli ponad 40% ca³ej prognozowanej populacji Japonii (ONZ, 2014).
Ze strategicznego punktu widzenia, zasoby ludzkie s¹ nieodzownym elementem
si³y militarnej kraju. Gdy zasoby te zaczynaj¹ siê kurczyæ, rz¹d musi do³o¿yæ starañ,
aby wypracowaæ inne sposoby poprawy sytuacji militarnej i przed takim dylematem
staj¹ równie¿ w³adze Japonii. Jednym z nich mo¿e byæ wdra¿anie nowych, zaawansowanych technologii, które do pewnego stopnia mog¹ rekompensowaæ braki zasobów
ludzkich, np. roboty wykonuj¹ce niebezpieczne zadania, systemy precyzyjnego ra¿enia czy maszyny bezza³ogowe (Sciubba, 2008: 46). Jednak¿e w tym przypadku powra11

Wielu obserwatorów odnosi siê z du¿¹ doz¹ sceptycyzmu co do sta³ego cz³onkostwa Japonii
w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ. Wiêcej na ten temat: Katsuno M. (2012), Japan’s Quest for a Permament Seat, http://library.fes.de/pdf-files/id/09024.pdf (4.12.2014).
12
Liczba g³osów jest odzwierciedleniem kwoty udzia³owej danego kraju.
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Wykres 3. Liczba osób w wieku 19–45 lat i 60+ (mln)
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ONZ: United Nations, Department of Economic and Social
Affairs, Population Division (2012), World Population Prospects: The 2012 Revision, http://esa.un.org/wpp/
unpp/p2k0data.asp (5.12.2014).

ca problem finansowania tych¿e technologii – w starzej¹cych siê spo³eczeñstwach
skala przedsiêbiorczoœci i innowacyjnoœci spada, a w konsekwencji przysparza dodatkowych trudnoœci w powiêkszaniu PKB kraju (Chwiej, 2013: 142). Istnieje równie¿
mo¿liwoœæ zwiêkszenia wydajnoœci si³ zbrojnych, np. poprzez reorganizacjê na poziomie personelu i infrastruktury, co pozwoli³oby na zmniejszenie bud¿etu przeznaczanego na utrzymanie si³ zbrojnych, a tym samym stanowi³oby oszczêdnoœæ dla kraju
w czasie stagnacji ekonomicznej. W Japonii ta opcja brana jest pod uwagê, co zreszt¹
potwierdza bardzo wysoki poziom technologicznego zaawansowania, jaki prezentuj¹
Si³y Samoobrony (Kingston, 2013: 120–121). Inn¹ mo¿liwoœci¹ jest zawieranie i umacnianie sojuszy z pañstwami, których struktura demograficzna jest nadal stabilna, w celu
ochrony wspólnych interesów13. W tej sytuacji w razie wyst¹pienia jakiegokolwiek stanu zagro¿enia, pomoc ze strony kraju sojuszniczego mo¿e byæ pewnego rodzaju rekompensat¹ dla ograniczonych liczebnie si³ zbrojnych (ibidem: 48–50).
Finansowanie bud¿etu obronnego uzale¿nione jest od wp³ywu zjawiska starzej¹cego siê spo³eczeñstwa na ogóln¹ kondycjê gospodarki (ibidem: 52). Pod k¹tem ekonomicznym zjawisko to powoduje obci¹¿enie bud¿etu pañstwa wydatkami na opiekê
spo³eczn¹ i mniejsze mo¿liwoœci finansowania innych sektorów. Œrednia d³ugoœæ ¿ycia
w Japonii siê wyd³u¿a, a zatem osoby starsze czêsto wymagaj¹ d³ugotrwa³ej opieki
i œwiadczeñ socjalnych (personel opiekuñczy, sprzêt rehabilitacyjny, ubezpieczenia
spo³eczne, emerytury itp.). Obecny japoñski system podatkowy nie jest wystarczaj¹co

13
Przyk³adem mo¿e byæ kandydatura Turcji na cz³onka Unii Europejskiej. Wspó³czynnik dzietnoœci w Turcji przekracza próg zastêpowalnoœci i bêdzie powoli wzrasta³. Stanowi to du¿¹ szansê dla
starzej¹cej siê populacji Unii Europejskiej (wiêcej na ten temat: Sciubba, 2008: 48).
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efektywny by finansowaæ rosn¹ce potrzeby starzej¹cego siê spo³eczeñstwa, co zreszt¹
by³o jednym z powodów wprowadzenia podatku konsumpcyjnego i podniesienia go do
8% w 2014 r. (Kawase, Ogura, 2008: 853). Skalê problemu przybli¿a statystyka liczby
osób pracuj¹cych na utrzymanie jednej osoby na emeryturze: w 1973 r. na jednego
emeryta przypada³o ok. 8 osób, w 2000 r. 3,6, a w 2020 r. na jednego emeryta bêd¹ pracowa³y tylko dwie osoby (ibidem: 843). Przeznaczanie coraz wiêkszej czêœci bud¿etu
na opiekê spo³eczn¹ zdaje siê nieuniknione. Istnieje zatem zagro¿enie, ¿e mniej
œrodków finansowych bêdzie przyznawanych na si³y zbrojne i obronê kraju (Sciubba,
2011: 55). Natomiast przy mniejszych nak³adach pieniê¿nych wyszkolenie i wyposa¿enie si³ zbrojnych mo¿e okazaæ siê dla kraju powa¿nym wyzwaniem14. W takiej sytuacji znalaz³a siê ju¿ czêœæ pañstw europejskich. Przyk³adem s¹ trwaj¹ce ju¿ od kilku lat
ciêcia w bud¿ecie obronnym Francji („The Telegraph”, 2014) lub plany bud¿etowe
Wielkiej Brytanii, przewiduj¹ce zmniejszenie liczebnoœci regularnej armii o 20% do
roku 2018 (BBC, 2014).
Zmiany demograficzne s¹ równie¿ efektem migracji. Badania nad migracj¹ wymagaj¹ szczególnej uwagi ze wzglêdu na to, ¿e s¹ najtrudniejsze do przewidzenia, a ich
efekt jest widoczny w stosunkowo krótkim czasie (Sciubba, 2011: 84). Jak ju¿ wspomniano wczeœniej, wspó³czynnik migracji zewnêtrznych jest ca³kowicie zale¿ny od restrykcyjnej polityki migracyjnej Japonii. Dlatego te¿ w tym przypadku mówimy raczej
o skutkach braku imigracji. Za najbardziej znacz¹cy efekt, mo¿liwy do osi¹gniêcia poprzez zmianê polityki migracyjnej Japonii, uznaje siê nap³yw osób w wieku produkcyjnym i rozrodczym, co z pewnoœci¹ pozwoli³oby na poprawê struktury demograficznej
w starzej¹cym siê spo³eczeñstwie japoñskim. Jednak do konsensusu w sprawie prawa
imigracyjnego daleko. Ró¿ne grupy interesu – zwi¹zki zawodowe, przedsiêbiorstwa
itp. – prezentuj¹ ró¿ne stanowiska w tej kwestii. Obecnie, ze wzglêdów pragmatycznych, imigracja jest brana pod uwagê, lecz dotyczy jedynie pracowników wykwalifikowanych i tymczasowych. Jednak¿e ze wzglêdu na negatywne potencjalne skutki
migracji, rz¹d japoñski jest niechêtny jakimkolwiek wiêkszym zmianom w tej kwestii,
a premier otwarcie przyznaje, ¿e nie popiera rozluŸnienia polityki migracyjnej Japonii
(„The Japan Times”, 2014).
W kontekœcie wp³ywu na ekonomiê i bezpieczeñstwo kraju, znacznie szerzej omawianym w Japonii typem migracji jest natomiast migracja wewnêtrzna. Wzrost liczby
migracji do obszarów zurbanizowanych powoduje depopulacjê obszarów wiejskich.
Utrata osób w wieku produkcyjnym ma negatywny wp³yw na zaplecze finansowe, ekonomiczne i spo³eczne miast i prefektur. Z powodu ma³ej iloœci osób aktywnych zawodowo i powiêkszaj¹cego siê odsetka osób starszych, bud¿ety miast znajduj¹cych siê
14

Wbrew temu Japonia nadal przeznacza du¿e kwoty na bud¿et obronny. W 2014 r. japoñskie
Ministerstwo Obrony zawnioskowa³o o rekordow¹ sumê ponad 47 mld dolarów z bud¿etu na 2015 r.
Wynika to z za³o¿eñ polityki premiera Shinzô Abe w stosunku do zmiany œrodowiska bezpieczeñstwa
w Azji (chodzi tu m.in. o napiêcia pomiêdzy Japoni¹ i Chinami i zagro¿enie ze strony Korei Pó³nocnej).
Oczywistym jest zatem, ¿e w sytuacji realnego zagro¿enia najwiêkszy przydzia³ œrodków kierowany
jest na obronê kraju. Mo¿e to jednak rzutowaæ na stabilnoœæ sytuacji wewnêtrznej – oszczêdnoœci czêsto dotycz¹ najbardziej bezbronnych grup spo³ecznych: osób starszych i dzieci. Wiêcej na temat bud¿etu: Biggest Defense Budget Requests (2014), „The Japan Times”, http://www.japantimes.co.jp/
opinion/2014/09/05/editorials/biggest-defense-budget-requests/#.VHdX6vmG9Z8 (4.12.2014).
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w obszarach mniej zurbanizowanych stale siê kurcz¹ (Lützeler, 2008: 70–71). Innymi
s³owy zjawisko depopulacji oznacza zahamowanie wzrostu gospodarczego i obci¹¿enie dla finansów publicznych w obszarach wiejskich. Jest to spowodowane brakiem
osób w wieku produkcyjnym i niskim wspó³czynnikiem urodzeñ. Na migracjê nale¿y
spojrzeæ równie¿ z drugiej strony – je¿eli na obszarach wiejskich wystêpuje depopulacja, to migranci kieruj¹ siê do obszarów zurbanizowanych, które i tak s¹ ju¿ przeludnione.
Mimo ¿e ogólny spadek liczby ludnoœci bêdzie w niedalekiej perspektywie dotyczy³
równie¿ du¿ych miast, to nawet tu coraz wiêcej mieszkañców znajduj¹cych siê w zaawansowanym wieku bêdzie wymaga³o du¿ych nak³adów finansowych na odpowiedni¹ opiekê spo³eczn¹. Przeludnienie w du¿ych miastach niesie za sob¹ równie¿
zagro¿enie militarne. Jak pisze J. Sciubba, „to, co czyni miasta atrakcyjnym z ekonomicznego punktu widzenia – koncentracja ludnoœci, biznesu i w³adzy – czyni je równie¿ atrakcyjnym pod wzglêdem militarnym. Miasto staje siê celem” (Sciubba, 2011:
113). Ponadto, w Japonii mówi siê równie¿ o skutkach katastrof naturalnych, które
w du¿ych metropoliach s¹ najbardziej druzgoc¹ce – chodzi tu oczywiœcie o liczbê poszkodowanych osób, ale równie¿ o skutki ekonomiczne. Zniszczenia, na jakie nara¿ona
jest rozbudowana infrastruktura, nios¹ za sob¹ powa¿ne konsekwencje dla komunikacji, inwestycji i handlu. Przyk³adowo – szacuje siê, ¿e trzêsienie ziemi w Kobe kosztowa³o Japoniê ponad 100 miliardów dolarów (Mitchell, 1999: 137), a trzêsienie ziemi
w regionie Tôhoku w 2011 – ponad 200 miliardów15 („Reuters”, 2011).
***
Analiza problemów demograficznych Japonii pozwala na okreœlenie w jaki sposób
zmiany w strukturze populacji stwarzaj¹ wyzwania dla bezpieczeñstwa kraju. Mimo ¿e
niniejsze analizy dotycz¹ jedynie negatywnych aspektów starzenia siê spo³eczeñstwa
i niskiego wspó³czynnika urodzeñ, nie sposób mówiæ o zmianach demograficznych tylko z perspektywy negatywnych konsekwencji. Jak podkreœla wielu badaczy, spo³eczeñstwo o liczebnej grupie wiekowej osób starszych mo¿e mieæ równie¿ pozytywne
skutki – przyk³adowo, pañstwa s¹ dziêki temu mniej podatne na konflikt cywilny
(Sciubba, 2011: 17–38). Demografowie zapowiadaj¹ nawet tzw. „pokój demograficzny” (ang. demographic peace) lub „pokój geriatryczny” (ang. geriatric peace), czyli
globalne starzenie siê spo³eczeñstwa, w którym pañstwa o wysokiej œredniej wieku
bêd¹ d¹¿yæ raczej do stabilizacji ni¿ do konfliktu. Ponadto niektórzy ekonomiœci
wierz¹, ¿e japoñski cud ekonomiczny lat 60. by³ mo¿liwy w³aœnie dziêki zmniejszaniu
siê wspó³czynnika dzietnoœci uzasadniaj¹c, ¿e mniejszy przyrost ludnoœci i mniej
œrodków przeznaczanych na dzieci wygenerowa³y spory potencja³ inwestycyjny i pozwoli³y na zrównowa¿ony rozwój infrastruktury i przemys³u (Sylva, Yoshihara, 2011:
24–25). Mimo to zachodz¹ce w Japonii zmiany demograficzne i ich prognostyka nie
napawaj¹ optymizmem. Spadek liczebnoœci populacji jest wa¿nym elementem wyznaczaj¹cym rozk³ad si³ w skali globalnej – efekty zmian demograficznych wp³ywaj¹ bowiem na strategiê pañstwa, politykê zagraniczn¹ i klimat polityczny (ibidem: 60). Jak
15

Nie licz¹c kosztów spowodowanej trzêsieniem ziemi katastrofy nuklearnej w Fukushimie, które stale rosn¹ z powodu nadal trwaj¹cych prac porz¹dkowych.
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omówiono w niniejszej pracy, demografia mo¿e napêdzaæ lub spowalniaæ gospodarkê.
Stan gospodarki zmienia natomiast rozk³ad si³ globalnych. To z kolei doprowadza do
destabilizacji – zmian w postawach strategicznych oraz zacieœniania lub rozluŸniania
sojuszy pomiêdzy pañstwami. Skutki takiej destabilizacji odczu³a ju¿ Japonia, która
straci³a pozycjê drugiej œwiatowej potêgi gospodarczej na rzecz ChRL w 2010 r. Od
tego czasu rz¹d Japonii – wbrew kondycji ekonomicznej kraju oraz mimo topniej¹cych
zasobów ludzkich i militarnych – dok³ada wszelkich starañ, aby podtrzymaæ i umocniæ
wizerunek kraju jako partnera globalnego. S. Yoshihara pisze o dysharmonii pomiêdzy
dyplomacj¹, strategi¹ i zasobami, jakimi Japonia dysponuje (ibidem: 153). Nie bez znaczenia jest równie¿ badanie japoñskich trendów demograficznych w œwietle sytuacji
Europy, w tym Polski. Mimo ¿e nie tak drastyczne jak w Japonii, zjawiska starzej¹cego
siê spo³eczeñstwa i niskiego wspó³czynnika urodzeñ dotycz¹ równie¿ wiêkszoœci
pañstw Unii Europejskiej. Prognozuje siê, ¿e je¿eli wspó³czynnik urodzeñ utrzyma siê
na obecnym poziomie, co jest doœæ optymistycznym scenariuszem, to w 2050 r. populacja europejska skurczy siê o 67 milionów ludzi (Sylva, Yoshihara, 2011: 96).
Trwaj¹ce ju¿ od kilkudziesiêciu lat zmagania Japonii z efektami starzej¹cego siê
spo³eczeñstwa s¹ przestrog¹ i jednoczeœnie inspiracj¹. Obecna sytuacja Japonii pokazuje bowiem, ¿e zmiany demograficzne stanowi¹ nie tylko hamulec dla powiêkszania
PKB i problem wyp³acalnoœci krajów na finansowanie opieki spo³ecznej. Jest to równie¿ ogromne wyzwanie strategiczne, wp³ywaj¹ce na problem bezpieczeñstwa i sytuacji pañstwa w œrodowisku miêdzynarodowym.
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STRESZCZENIE
Artyku³ analizuje wp³yw zmian demograficznych na bezpieczeñstwo pañstwa na przyk³adzie Japonii. G³ównym celem jest wyszczególnienie najbardziej znacz¹cych rodzajów zmian
demograficznych, w tym przypadku zjawiska starzej¹cego siê spo³eczeñstwa, niskiego
wspó³czynnika dzietnoœci oraz migracji wewnêtrznych oraz ich analizê w kontekœcie wp³ywu na
bezpieczeñstwo ekonomiczne i militarne Japonii w obecnym œrodowisku miêdzynarodowym.

DEMOGRAPHIC CHANGES AS A THREAT TO SECURITY.
ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF JAPAN
ABSTRACT
The article analyses the impact of demographic changes on the national security based on the
Japan’s experience. The main goal of the article is to highlight the most significant types of de-
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mographic changes, in this case the aging society, low total fertility rate and domestic migration,
and their impact on the Japan’s economic and military security in the current international environment.

