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POZAMILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEÑSTWA
WSPÓ£CZESNEGO ŒWIATA – PROBLEM STARZENIA

SIÊ SPO£ECZEÑSTW

Wielu uczonych i zwyk³ych obserwatorów stwierdza, i¿ cywilizacja ludzka nie za-
zna³a w swoich dziejach takiej rewolucji demograficznej, jak procesy starzenia siê
spo³eczeñstw1 na prze³omie XX i XXI wieku. Jest to problem fundamentalny dla roz-
woju wielu spo³eczeñstw, pañstw i regionów z uwagi na jego wp³yw na procesy
spo³eczno-ekonomiczne (Harper, 2006).

Prognozy demograficzne Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazuj¹, i¿
w 2050 roku po raz pierwszy w dziejach, populacja osób powy¿ej 60 roku ¿ycia prze-
wy¿szy iloœciowo populacjê do 15 roku ¿ycia (World Population Ageing, 2001: 15).
Nowa sytuacja jest wyzwaniem dla funkcjonuj¹cych w chwili obecnej systemów
spo³eczno-ekonomicznych, zw³aszcza w odniesieniu do spo³eczeñstw rozwiniêtych.

Wspó³czesne systemy bazuj¹ na stworzonych pod koniec XIX wieku oraz kontynu-
owanych w drugiej po³owie XX wieku rozwi¹zaniach, opieraj¹cych siê na solidaryz-
mie spo³ecznym i transferze miêdzypokoleniowym. Bezpieczeñstwo setek milionów
Europejczyków jest zwi¹zane z realizacj¹ projektu wdro¿onego przez Bismarcka, a na-
stêpnie unowoczeœnionego przez Beveridge’a. Wspó³czesne pokolenie korzysta³o i ko-
rzysta z rozwi¹zañ wpisanych w ideê i praktykê welfare state. W tym wymiarze Europa
jest idea³em dla wielu regionów, pañstw i zwyk³ych ludzi.

Zmiany zwi¹zane z przechodzeniem z etapu spo³eczeñstw industrialnych, a nastêp-
nie konsumpcyjnych i post-konsumpcyjnych powoduj¹ z jednej strony wyd³u¿enie ¿y-
cia ludzkiego, co jest niew¹tpliwie pozytywnym efektem rozwoju naszej cywilizacji.
Jednak równolegle postêpuje proces spadku liczby urodzeñ i narastania efektu starze-
nia siê spo³eczeñstw, zaniku dotychczasowych proporcji miêdzy odsetkiem ludzi czyn-
nych zawodowo i bêd¹cych w wieku emerytalnym.

Generalizuj¹c, kryzys oznacza z regu³y brak poczucia bezpieczeñstwa, jest niejed-
nokrotnie przyczynkiem rozwoju konfliktu czy sporu w otwart¹ wojnê. W œwiecie
ekonomii przyzwyczailiœmy siê do kryzysów jako naturalnych cyklów, po których na-
stêpuje faza wzrostu, swoistego rodzaju odbicie i powrót koniunktury. Warto zastano-
wiæ siê zatem czy podobnie mo¿emy odbieraæ kryzysy w obszarach spo³ecznych,
w tym przedstawiany w tym opracowaniu impas, okreœlany czêsto jako zapaœæ, zwi¹zany
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1 Formu³uj¹c wnioski dotycz¹ce starzej¹cych siê spo³eczeñstw nale¿y mieæ na uwadze, i¿ w lite-
raturze odnosz¹cej siê do tej problematyki wystêpuj¹ podzia³y na grupy m³odych-starych (65–74),
starszych-starych (75–84) i prawdziwie starych (85 i wiêcej lat). Pojawia siê równie¿ okreœlenie Trze-
ciego i Czwartego wieku.



z postêpuj¹cym procesem starzenia siê spo³eczeñstw i konsekwencjami z tym zwi¹za-
nymi? Istotne jest czy ma on wymiar jedynie biologiczny, czy równie¿ spo³eczno-kul-
turowy? Czy wspó³czesne spo³eczeñstwa wyposa¿one w nowoczesne technologie s¹
w stanie zaradziæ temu kryzysowi? Czy te¿ b³¹d, pope³niany przez przedstawicieli
œwiata nauki i nie tylko, polega na tym, i¿ postrzegamy go z takiej samej perspektywy,
jak kryzysy ekonomiczne? Prognozuj¹c i oczekuj¹c jego koñca, odbicia siê od dna.

Patrz¹c na te zmiany z punktu widzenia naszej wiedzy i dotychczasowych doœwiad-
czeñ oceniamy, i¿ powoduj¹ one wzrost zagro¿enia ze strony pozamilitarnych czynni-
ków maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo, o procesach tych i wynikaj¹cych z tego
konsekwencjach bêdzie mowa w niniejszym artykule. Z tego wzglêdu warto zastano-
wiæ siê i przeanalizowaæ te zagro¿enia z punktu widzenia wyzwañ, jakie nios¹ zarówno
spo³eczeñstwom wysokorozwiniêtym, gdy¿ maj¹ odniesienie g³ównie do nich, jak
i ca³ej ludzkoœci.

Bardzo istotna, z punktu widzenia efektywnoœci analizy, jest próba odniesienia dzi-
siejszej rzeczywistoœci do przesz³oœci, a tej do daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci.
Oczywist¹ rzecz¹ jest, i¿ nie zostanie udzielona ostateczna odpowiedŸ na wiele stawia-
nych tu pytañ, byæ mo¿e to co zajmuje autora i tkwi w tym oraz innych projektach ba-
dawczych zainspiruje czytelników oraz badaczy do ich indywidualnych refleksji.
Mamy przecie¿ do czynienia z trwaj¹cym procesem spo³ecznym, doœwiadczamy cze-
goœ nieznanego poprzednim pokoleniom, prognozujemy nie maj¹c doœwiadczenia.

W rozwa¿aniach pomocne bêdzie wykorzystanie narzêdzi zwi¹zanych z polityk¹
komparatywn¹ (Rubinson, Ragin, 2007), zw³aszcza zbli¿one do analizy kompleksowej
(Geyer, 2003) podejœcie jakoœciowej analizy komparatywnej (QCA).

STARZENIE SIÊ SPO£ECZEÑSTW ZJAWISKIEM GLOBALNYM

Globalizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym, wbrew pozorom nie dotyczy ona
tylko i wy³¹cznie procesów ekonomicznych, sposobów komunikowania siê, podró¿o-
wania czy te¿ zmian klimatycznych, jednym z bardzo istotnych jej wymiarów staje siê
format spo³eczny. Zwi¹zany z rozpowszechnianiem sposobów i stylów ¿ycia po³¹czo-
nych z praktycznymi mo¿liwoœciami, jakie na pocz¹tku XXI wieku stwarza i progre-
sywnie bêdzie tworzy³ postêp zwi¹zany z rozwojem medycyny oraz innych nauk
spo³eczno-przyrodniczych.

Istotnym globalnym zjawiskiem staje siê od pewnego czasu starzenie spo³eczeñstw,
traktowane w kategorii niespotykanej w dotychczasowych dziejach ludzkoœci, zmiany
o charakterze demograficznym. Jest to zmiana z dwoma równoleg³ymi i wzajemnie na
siebie oddzia³uj¹cymi procesami. Z jednej strony obserwujemy istotn¹, gwa³town¹
zmianê polegaj¹c¹ na wyd³u¿eniu ¿ycia ludzkiego i wzrostu grupy spo³ecznej, która
dotychczas pozostawa³a w mniejszoœci w stosunku do reszty spo³eczeñstwa, chodzi
o osoby powy¿ej 65 roku ¿ycia oraz odsetek populacji w wieku ponad 85 lat. Z drugiej
zaœ, wystêpuje coraz to gwa³towniejszy spadek liczby urodzeñ, prowadz¹cy w przy-
padku bardzo wielu spo³eczeñstw do zapaœci demograficznej, poniewa¿ wskaŸniki
dzietnoœci nie gwarantuj¹ nawet minimalnej odnawialnoœci pokoleñ. Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych zajê³a siê tym problemem ju¿ w latach 80. XX wieku. W 1982 r.
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w Wiedniu zwo³ane zosta³o Pierwsze Œwiatowe Zgromadzenie ONZ poœwiêcone pro-
cesom starzenia siê spo³eczeñstw. W drugim Œwiatowym Szczycie ONZ z 2002 roku,
odbywaj¹cym siê w Madrycie, uczestniczy³o 156 pañstw.

Zjawisko to dotyczy³o do tej pory g³ównie spo³eczeñstw wysokorozwiniêtych, na
szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³a Europa, lecz w miarê postêpuj¹cego globalnego rozwo-
ju zaczê³o dotykaæ równie¿ inne obszary i pañstwa, czego najlepszym przyk³adem jest
ChRL czy te¿ grupy pañstw rozwijaj¹cych siê. Co ciekawe, dotyczy to równie¿ pañstw,
w których dominuj¹c¹ religi¹ jest Islam. Zobaczmy zatem jak globalne procesy starze-
nia ogarniaj¹ œwiat w tych dwóch praktycznych wymiarach, a dodatkowym niezwykle
groŸnym zjawiskiem potêguj¹cym w przypadku wielu spo³eczeñstw ich efekt, s¹ pro-
cesy migracyjne. Jest to mo¿liwe z uwagi na dostêp do wymiernych, globalnych da-
nych statystycznych oraz wiarygodnych analiz i prognoz d³ugoterminowych w tym
zakresie.

Obecne prognozy dotycz¹ce kwestii starzenia siê bazuj¹ na faktach, i¿ w okresie
1950–2005 liczba osób w wieku 60+ wzros³a z 205 milionów, do 672 milionów, co sta-
nowi³o 10% globalnej populacji. Na ich podstawie mo¿na wnioskowaæ, i¿ w roku 2050
osi¹gnie ona oko³o 2 miliardów ludzi, co bêdzie stanowi³o 21% mieszkañców globu
(Desai, Tye, 2009: 1010). Pocz¹wszy od po³owy lat 50. XX wieku globalna liczba osób
powy¿ej 60. roku ¿ycia wzrasta³a rocznie o 8 milionów. Co jest charakterystyczne,
wzrost ten w 66% procentach dotyczy³ regionów mniej rozwiniêtych, a tylko w 34%
wysoko rozwiniêtych. W 2000 roku globalna proporcja wynosi³a 62% w regionach
ma³o rozwiniêtych (World Population Ageing, 2001: 13). Ma to zwi¹zek z przyœpieszo-
nym rozwojem medycyny oraz globalnym transferem jego osi¹gniêæ. Przyk³adowo
proces podwojenia populacji powy¿ej 60. roku ¿ycia z 9–18% trwa³ we Francji 140 lat,
w Belgii ponad 100 lat, ten sam proces w przypadku ChRL bêdzie potrzebowa³ jedynie
34 lat, a Wenezueli tylko 22 lata (Averting the Old Age Crisis, 1995: 4).

Patrz¹c na problem z perspektywy prognozy demograficznej dotycz¹cej Europy
Zachodniej widaæ, i¿ w 2030 roku po³owa populacji bêdzie w wieku 50+, a oczekiwana
dalsza d³ugoœæ ich ¿ycia wyniesie 40 lat. Bardzo wa¿ne, i¿ w tym samym czasie
wyd³u¿a siê w prognozach dotycz¹cych UE oczekiwana d³ugoœæ ¿ycia, zarówno mê¿-
czyzn, jak i kobiet. Dla mê¿czyzn ró¿nica ta ma wynieœæ 8,5 roku – z 76 lat w 2008 do
84,5 lat w 2060, a dla kobiet 6,9 lat – 82,1 lat w 2008 do 89 lat w 2060 (Carone, Ecke-
feld, 2010: 36).

Liczba osób w bardzo podesz³ym wieku w UE, szacowana w 2008 na 22 miliony,
ma wzrosn¹æ do 61 milionów w roku 2060. Konsekwencj¹ tego bêdzie fakt, i¿
wspó³czynnik osób w wieku emerytalnym do populacji w wieku produkcyjnym, zwiê-
kszy siê z 25,4% do 53,5% (Carone, Eckefeld, 2010: 37).

Prognozy demograficzne dotycz¹ce Unii Europejskiej wskazuj¹ na zró¿nicowanie
pod wzglêdem przyrostu ludnoœci, w odniesieniu do poszczególnych pañstw cz³on-
kowskich. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zachodz¹cych, gwa³townych
procesów wewn¹trz migracyjnych, maj¹cych zwi¹zek z rozpowszechnionym zjawis-
kiem migracji zarobkowej, mog¹cej przekszta³ciæ siê w osiedleñcz¹. Mo¿na wyraŸnie
wyodrêbniæ grupê zachowuj¹c¹ swój potencja³ ludnoœciowy, do niej nale¿¹ pañstwa
nordyckie oraz grupê wyraŸnie trac¹c¹ – s¹ to g³ównie nowe pañstwa cz³onkowskie
z Polsk¹ na czele. Prognoza demograficzna UE – EUROPOP2008 wskazuje, i¿ liczba
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ludnoœci w UE ma wzrosn¹æ z 495,4 milionów w 2008 roku, do 520,7 w 2035, po to by
nastêpnie obni¿yæ siê do 505,7 milionów w roku 2060 (Giannakouris, 2008). Populacja
ma wyraŸnie obni¿yæ siê w po³owie pañstw cz³onkowskich miêdzy innymi: Polsce,
S³owacji, Czechach, Bu³garii, Rumunii, Litwie, £otwie.

Postrzegaj¹c œwiat z perspektywy zapaœci demograficznej zwi¹zanej ze spadkiem
dzietnoœci widaæ, na bazie analiz demograficznych ONZ, i¿ w drugiej po³owie XX wie-
ku wskaŸnik urodzin zmala³ w skali globalnej z poziomu 5,0 do 2,7, natomiast do
2050 roku osi¹gnie on wartoœæ 2,12. Zjawiskiem ma³o znanym jest fakt, i¿ spadek licz-
by urodzin jest statystycznie bardziej odczuwalny w pañstwach najni¿ej rozwiniêtych.
W pó³wieczu 1955–2005, w obrêbie pañstw najni¿ej rozwiniêtych wspó³czynnik uro-
dzin spad³ o ponad 60% z 6,2 do 2,9 (World Population Ageing, 2001: 5). Nawet
w pañstwach islamskich takich jak Pakistan czy Afganistan spadek wskaŸnika urodzin
ma wynieœæ analogicznie z obecnego 4,0 i 6,6 na 2,2 oraz 3,1 w roku 2050 (Harpe,
2010: 181).

Jak ju¿ wspomniano, procesy starzenia siê bêd¹ w sensie iloœciowym dotyczy³y
bardziej dzisiejszych spo³eczeñstw rozwijaj¹cych siê, ni¿ rozwiniêtych, wynika to
z ich obecnie wiêkszego tempa przyrostu naturalnego. Prognozuje siê, i¿ w tej grupie
pañstw po 2050 roku bêdzie zamieszkiwa³o 80% populacji ludzi starych, z czego
w samej ChRL bêdzie ich 331 milionów, a w Indiach 222 miliony. £¹cznie tylko
w tych dwóch pañstwach bêdzie zamieszkiwa³o 40% populacji ludzi starych (Row-
land, 2012: 4).

Bardzo dobrze obrazuje to prognoza demograficzna ONZ odnosz¹ca siê do stoso-
wanego przez tê organizacjê podzia³u regionalnego. Patrz poni¿ej tabele przedsta-
wiaj¹ce proporcje w liczbach bezwzglêdnych oraz w udziale procentowym.

Tabela 1

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

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

1950 2000 2025 2050 1950 2000 2025 2050

Œwiat 131 417 832 1487 15 70 161 395

Rozwiniête 64 172 266 334 8 37 71 121

Rozwijaj¹ce siê 67 246 566 1153 6 33 90 274

Afryka 7 27 59 142 1 3 7 21

Azja 57 211 472 906 5 29 81 228

Europa 45 107 152 189 6 22 39 66

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

Ameryka Pó³nocna 14 40 73 98 2 10 17 36

Oceania 1 3 6 10 0 1 2 3

�ród³o: World population prospects: The 2008 revision population database (2009), United Nations Department
of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.
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Tabela 2

Populacja osób w wieku starszym 1950–2050. Podzia³ na regiony ONZ w %

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

1950 2000 2025 2050 1950 2000 2025 2050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bardziej szczegó³owa analiza wskazuje na rosn¹c¹ skalê zjawiska zwi¹zanego ze
starzeniem siê spo³eczeñstw, w odniesieniu do tej grupy zarówno w wymiarze ilo-
œciowym – blisko 2 miliardy osób w wieku powy¿ej 65 lat, jak i w powi¹zaniu ze
spadkiem urodzeñ procentowym – ponad 16% ogó³u populacji w tym wieku. Daje to
efekt potrojenia równie¿ w regionach gorzej rozwiniêtych, co przy ich wskaŸniku
dzietnoœci i braku rozwiniêtych systemów socjalnych mo¿e byæ zapowiedzi¹ kata-
strofy spo³ecznej.

STARZENIE SIÊ SPO£ECZEÑSTW JAKO CZYNNIK WP£YWAJ¥CY
NA POZAMILITARNE ASPEKTY BEZPIECZEÑSTWA

Bezpieczeñstwo postrzegane jako brak zagro¿eñ, zwi¹zane z praktyczn¹ zdolnoœci¹
do reagowania na nie, czego wymiernym œwiadectwem s¹ instytucje s³u¿¹ce zapewnie-
niu bezpieczeñstwa zewnêtrznego (si³y zbrojne) i wewnêtrznego (policja oraz inne
s³u¿by), jest coraz trudniejsze do osi¹gniêcia w obszarach pozamilitarnych. Klasycz-
nym tego przyk³adem s¹ prezentowane w tym materiale zagro¿enia zwi¹zane z bez-
pieczeñstwem spo³ecznym, jak i zjawiska o charakterze ekonomicznym (podatnoœæ
gospodarki na zewnêtrzne kryzysy, globalna konkurencja itp.).

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ bezpieczeñstwo pañstwa, w wymiarze wewnêtrznym oraz
zewnêtrznym jest nieod³¹cznie zwi¹zane z przetrwaniem, dobrobytem oraz zrówno-
wa¿onym rozwojem spo³eczeñstwa. £ad spo³eczno-ekonomiczny funkcjonuj¹cy
w II po³owie XX wieku, w wiêkszoœci spo³eczeñstw wysokorozwiniêtych, oparty by³
na powi¹zaniu rozwoju ekonomicznego ze wzrostem bezpieczeñstwa spo³ecznego.
Transfer miêdzypokoleniowy, rozwiniête systemy zabezpieczenia spo³ecznego, ist-
niej¹ce proporcje demograficzne pomiêdzy poszczególnymi grupami ludnoœci powo-
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dowa³y, i¿ rozwiniête welfare state by³o i jest celem zarówno projektów politycznych,
jak praktycznych rozwi¹zañ.

Tymczasem gwa³towne zachwianie równowagi w tym obszarze, zmusza pañstwa
do postrzegania problemu starzej¹cych siê spo³eczeñstw w kategorii jednego z priory-
tetów bezpieczeñstwa spo³ecznego, rzutuj¹cego na aktualne oraz przysz³e odbieranie
tego zjawiska, zarówno w kategoriach pozytywnych – postêp, wzrost jakoœci ¿ycia,
jak i negatywnych – obci¹¿enia o charakterze finansowym, niewydolnoœæ systemo-
wa. Dotychczasowe systemy zapewniaj¹ce ludziom starszym bezpieczeñstwo i sta-
bilnoœæ ekonomiczn¹ s¹ pod coraz to wiêksz¹ presj¹, zwi¹zan¹ z systematycznym
wzrostem liczby beneficjentów. Instytucje rodzin wielopokoleniowych, tradycyjnie
zapewniaj¹ce wsparcie osobom w podesz³ym wieku ca³kowicie zanik³y, b¹dŸ s¹
w stanie postêpuj¹cego os³abienia w skali ca³ego globu. Mo¿na stwierdziæ, i¿ docho-
dzi do bardzo specyficznej zale¿noœci. Z jednej strony zmiany demograficzne, w tym
niska dzietnoœæ, ograniczaj¹ mo¿liwoœci opieki nieformalnej oferowanej przez cz³on-
ków rodziny, z drugiej ogranicza to równie¿ opiekê sformalizowan¹, powoduj¹c presjê
na koniecznoœæ importu imigrantów mo¿liwych do wykorzystania w tym sektorze.
Stanowi to zagro¿enie o zupe³nie innym charakterze, powoduje j¹ rosn¹ca presja
na rynku us³ug opiekuñczych i zaspokajanie popytu w tym zakresie przez niefor-
malny rynek pracy, niejednokrotnie nielegaln¹ imigracjê. Dodatkowo rzutuje to
na bezpieczeñstwo w wymiarze zewnêtrznym i wewnêtrznym, gdy¿ ma wp³yw
zarówno na sytuacje w pañstwach przyjmuj¹cych imigrantów, jak i tych, w których
zamieszkuj¹ na sta³e. Bêdzie o tym mowa przy okazji omawiania zagadnienia w od-
niesieniu do Polski.

W wielu pañstwach systemy emerytalne znajduj¹ siê na granicy utraty równowagi
z równoleg³ym brakiem mo¿liwoœci ich reformowania, bez unikniêcia negatywnych
konsekwencji o charakterze spo³eczno-ekonomicznym i politycznym. W spo³eczeñ-
stwach rozwiniêtych z normalnie funkcjonuj¹cymi mechanizmami demokracji, ludzie
starsi stanowi¹ zwarte i zdyscyplinowane elektoraty. Partie polityczne nie mog¹ sobie
pozwoliæ na ich ignorowanie. Trzeba przy tym pamiêtaæ, i¿ to obecni emeryci, licz¹cy
niejednokrotnie 80 i wiêcej lat, swoj¹ wczeœniejsz¹ prac¹ zagwarantowali dostatni
rozwój ich dzieciom i wnukom, st¹d utrzymanie systemów jest form¹ dotrzymania
istniej¹cych umów miêdzypokoleniowych. W sytuacji rosn¹cej niewydolnoœci syste-
mowej, to pokolenie dzieci oraz wnuków zaczyna odczuwaæ coraz to wiêksze obci¹¿e-
nia zwi¹zane z opiek¹ nad seniorami.

Nie jest obojêtny fakt, i¿ wspó³czesne systemy emerytalne maj¹ bardzo istotny
wp³yw zarówno na ubóstwo i bezrobocie, jak i inflacje czy rozwój. Wype³niaj¹ one
swoje trzy najwa¿niejsze funkcje, zwi¹zane z redystrybucj¹, oszczêdzaniem oraz bez-
pieczeñstwem. Ma to istotny wp³yw zarówno na sam¹ grupê ludzi starszych, pokolenie
aktywne zawodowo, jak i ca³¹ gospodarkê. W wielu przypadkach ludzie starsi maj¹ za-
chwiane poczucie bezpieczeñstwa, gdy¿ ich œwiadczenia s¹ w niedostatecznym stopniu
indeksowane. Z drugiej zaœ strony w bardzo wielu koincydencjach istniej¹ce systemy
redystrybucji powoduj¹ sytuacjê, kiedy wystêpuj¹ grupy bardzo ubogich m³odych ro-
dzin i bardzo bogatych emerytów. Wp³ywa to w istotny sposób na sytuacje napiêcia
i rywalizacji pomiêdzy tymi kategoriami demograficznymi, co ma wp³yw na funkcjo-
nuj¹cy wewnêtrzny ³ad spo³eczno-polityczny.
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Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ istniej¹cy system zachowuje w pañstwach wysoko-
rozwiniêtych wysok¹ wydajnoœæ w odniesieniu do wszystkich jego uczestników, dziê-
ki istniej¹cym i akceptowanym spo³ecznie systemom podatkowym. Niejednokrotnie
powoduje to jednak coraz czêstsze ich pomijanie poprzez wykorzystywanie nieformal-
nego obiegu gospodarczego, rozwój zagro¿eñ zwi¹zanych z deficytem finansów pub-
licznych oraz wzrost inflacji. Nie bez znaczenia jest koniecznoœæ godzenia rosn¹cych
wydatków zwi¹zanych z kategori¹ ludzi starszych z nak³adami na edukacjê, zdrowie
i bezpieczeñstwo ludzi m³odych, w tym kreowanie ich pozytywnego stosunku do war-
toœci jak¹ jest rodzina.

Akcenty zwi¹zane z bezpieczeñstwem osób starszych i starzej¹cych maj¹ ró¿ny
wymiar w odmiennych czêœciach œwiata i poszczególnych pañstwach. Nale¿y mieæ
na uwadze, i¿ w Afryce i na znacznych obszarach Azji, bezpieczeñstwo osób starszych
bazowa³o i bazuje na instytucjach nieformalnych, tradycji, kulturze, rozwiniêtych
zwi¹zkach rodzinnych. W znacznej grupie pañstw istnieje fundamentalna potrzeba
tworzenia jakichkolwiek instytucjonalnych systemów bezpieczeñstwa, dotyczy to
g³ównie Afryki. Sytuacja w Afryce jest wrêcz katastrofalna, mniej ni¿ 1/5 osób zatrud-
nionych w jej czêœci subsaharyjskiej objêta jest jak¹kolwiek form¹ instytucjonalnego
zabezpieczenia emerytalnego (Holzman, Hinz, 2005: 162). Odmienna sytuacja wystê-
puje w Afryce Pó³nocnej i na Bliskim Wschodzie, gdzie publicznymi systemami eme-
rytalnymi objêtych jest od 10 do 75% zatrudnionych (ibidem: 165). Natomiast w Azji,
intensywny rozwój takich pañstw jak Chiny czy Indie wymusza niezbêdny, przyœpie-
szony rozwój systemów instytucjonalnych, poniewa¿ skala migracji do miast jest
niewyobra¿alna w dziejach ludzkoœci. Najlepszym przyk³adem s¹ Chiny, gdzie
w ostatnich dwóch dekadach mieszkañcami miast sta³o siê ponad 400 milionów ludzi,
zrywaj¹c swoje dotychczasowe nici bezpieczeñstwa na staroœæ, zwi¹zane z funkcjono-
waniem rodzin wielopokoleniowych. Tymczasem w 2006 roku jedynie 31% ogó³u za-
trudnionych w ChRL by³o objêtych systemami emerytalnymi, sytuacja na wsi by³a
jednoznacznie niekorzystna, gdy¿ systemem by³o objêtych 11% ogó³u tam zatrudnio-
nych (Jackson, Nakashima, Howe, 2009: 11).

Natomiast w Europie, Ameryce Pó³nocnej oraz £aciñskiej mamy do czynienia
z rozwiniêtymi, instytucjonalnymi systemami, które trac¹ na swojej wydolnoœci
z uwagi na zmiany o charakterze globalnych. Koniecznoœæ globalnej rywalizacji wy-
musza, nie do koñca akceptowane spo³ecznie, ciêcie kosztów. Najlepszym przy-
k³adem tych zmian jest Europa Œrodkowo-Wschodnia oraz dawne obszary ZSRR.
W pierwszym okresie transformacji najlepsz¹ metod¹ na unikniêcie pu³apki du¿ej
skali bezrobocia by³o wykorzystywanie rozbudowanego systemu przywilejów
np. wczeœniejszych emerytur. Tymczasem dzisiaj przy wzrastaj¹cej d³ugoœci ¿ycia
i spadku urodzeñ, prognozuje to nadprogramowe obci¹¿enia ekonomiczne z jednej
strony, z drugiej prognozowany wzrost dysproporcji dochodowych, co wyraŸnie wi-
daæ na przyk³adzie obywateli Unii Europejskiej. Dysproporcje s¹ szczególnie nieko-
rzystne dla czêœci pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej, w której nie funkcjonuje
tak wysoki stopieñ indeksacji dochodów, jak w pañstwach starej UE. Mo¿e to
w przysz³oœci spowodowaæ narastaj¹ce konflikty spo³eczne, zw³aszcza w sytuacji
niedorozwoju oszczêdnoœciowych filarów emerytalnych, czego najlepszym przy-
k³adem mo¿e byæ Polska. Obrazuje to tabela 3.
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Tabela 3

Wydatki na publiczne systemy emerytalne jako % PKB – wybrane pañstwa UE 2004–2050

Pañstwo
Wydatki emerytalne jako % PKB Wzrost wydatków w latach

2004 2030 2050 2004–30 2030–50 2004–50

Belgia 10,4 14,7 15,5 4,3 0,8 5,1

Czechy 8,5 9,6 14,0 1,1 4,5 5,6

Dania 9,5 12,8 12,8 3,3 0,0 3,3

Estonia 6,7 4,7 4,2 –1,9 –0,5 –2,5

Litwa 6,7 7,9 8,6 1,2 0,7 1,8

Niemcy 11,4 12,3 13,1 0,9 0,8 1,7

Polska 13,9 9,2 8,0 –4,7 –1,2 –5,9

Szwecja 7,2 7,7 9,0 0,5 1,3 1,8

Wielka Brytania 6,6 7,9 8,6 1,3 0,7 2,0

�ród³o: A. Salomäki (2006), Public pension expenditure in the EPC and the European Commission projections:

an analysis of the projection results, „Economic Papers”, No 268, December, p. 11.

Analiza danych zawartych w powy¿szej tabeli wskazuje, i¿ pomimo niekwestiono-
wanego, postêpuj¹cego procesu starzenia siê spo³eczeñstw, stopieñ bezpieczeñstwa
ekonomicznego œwiadczeniobiorców bêdzie mala³, gdy¿ bêdzie mala³a gwarancja ich
dochodów, wynikaj¹ca z przynale¿noœci do publicznych systemów emerytalnych.
Mo¿e to byæ konsekwencj¹ niskiej indeksacji lub obni¿enia kwot bazowych zwi¹za-
nych z wyd³u¿aniem d³ugoœci ¿ycia, b¹dŸ œwiadomymi ciêciami wydatków pañstw
zwi¹zanych z obci¹¿eniami socjalnymi. Jedyn¹ drog¹ prowadz¹c¹ do zmiany tej sytu-
acji mo¿e byæ ewolucja stosunku obywateli do dbania o przysz³oœæ, przez wzmocnienie
oszczêdnoœciowego komponentu emerytalnego gromadzonego w II i III filarze.

Powy¿ej poruszono jedynie jeden z elementów debaty dotycz¹cej bezpieczeñstwa
ekonomicznego, w odniesieniu do grupy osób starszych, jak i poœrednio pozosta³ych
cz³onków spo³eczeñstwa. Nie nale¿y zapominaæ o innych zagro¿eniach, mo¿na do nich
zaliczyæ postêpuj¹cy wzrost kosztów zwi¹zanych z opiek¹ medyczn¹ i spo³eczn¹ w od-
niesieniu do tej grupy, niewydolnoœæ instytucji opiekuñczych zwi¹zana z brakiem do-
statecznej iloœci miejsc w wyspecjalizowanych placówkach opieki, niewydolnoœæ
systemów maj¹ca zwi¹zek z brakiem dostatecznej iloœci personelu, braki na rynku pra-
cy maj¹ce bezpoœredni zwi¹zek ze spadkiem liczby urodzeñ.

W tej czêœci analizy skupimy siê na tym ostatnim zagro¿eniu. Przez ca³e dotychcza-
sowe dzieje ludzkoœci kolejne fazy wzrostu demograficznego zapewnia³y nam dosta-
teczny przyrost demograficzny, poniewa¿ wysoka dzietnoœæ w tradycyjnych rodzinach
wielopokoleniowych by³a gwarantem kontynuacji i swoistego rodzaju polis¹ ubezpie-
czeniow¹. Tymczasem pocz¹wszy od drugiej po³owy XX wieku, na skutek istotnego
postêpu w rozwoju medycyny, spadku œmiertelnoœci niemowl¹t, swoistego rodzaju
gwarancji, i¿ posiadanie nawet jednego dziecka zapewniæ mo¿e kontynuacjê w spo³e-
czeñstwach wysokorozwiniêtych i konsumpcyjnych jednoczeœnie, obserwujemy stop-
niowy spadek dzietnoœci. Istotnym czynnikiem sprawczym by³a i jest w tym przypadku
pierwsza oraz druga rewolucja technologiczna zwi¹zana z mo¿liwoœci¹ wp³ywania na
kontrolê urodzeñ. Pierwsza z nich zwi¹zana by³a z pigu³k¹ antykoncepcyjn¹ i mo¿liwo-
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œci¹ kontroli przyrostu naturalnego przez kobiety, druga da³a kobietom oraz ich partne-
rom mo¿liwoœæ teoretycznego i praktycznego wyd³u¿enia cyklu p³odnoœci poprzez
zastosowanie technologii zap³odnienia in vitro.

Postindustrialne pro-konsumpcyjne pokolenia koñca XX wieku, zerwawszy
z tradycyjnym modelem rodziny, co ma niew¹tpliwy zwi¹zek ze spadkiem jej zna-
czenia w systemach wartoœci, stawia w pierwszym rzêdzie na konsumpcjê i samore-
alizacjê. Charakterystyczne, i¿ nie dotyczy to tylko Europy, w miarê bogacenia siê
spo³eczeñstw Azji jest to widoczne i odczuwalne w Japonii, a nawet ChRL. Techno-
logia in vitro stwarza praktyczn¹ mo¿liwoœæ wyd³u¿enia decyzji zwi¹zanych z ro-
dzicielstwem, co powoduje bardzo póŸne decyzje w tym zakresie – dla przyk³adu
w pañstwach Unii Europejskiej œredni wiek kobiety rodz¹cej pierwsze dziecko
przekroczy³ 30 rok ¿ycia.

Nie traktowanie dzietnoœci w kategoriach biologicznych, rodziny jako instytucji
gwarantuj¹cej bezpieczeñstwo przez kontynuacjê pokoleniow¹, spowodowa³o i bêdzie
wed³ug prognoz powodowa³o nadal niezwykle gwa³towny spadek dzietnoœci nie gwa-
rantuj¹cy nawet minimalnego poziomu odtwarzalnoœci pokoleñ. Rodzi to konsekwen-
cje zwi¹zane na przyk³ad z rol¹ rodziny w opiece nad osobami starszymi? Skoro coraz
czêœciej ma miejsce sytuacja, i¿ rodzice nie maj¹ biologicznych nastêpców, lub sami s¹
w podesz³ym wieku, to w jaki sposób nale¿y i czy jest mo¿liwe zast¹pienie rodziny
w ostatniej fazie jej rozwoju?

Wspó³czesna Europa dzielona jest przez badaczy na t¹ tradycyjnie rodzinn¹ – ob-
szar œródziemnomorski, gdzie zwyczajowo w opiece nad starszymi uczestnicz¹ jej
cz³onkowie i t¹ zinstytucjonalizowan¹ – obszar pó³nocny, w której instytucje zastê-
puj¹ opiekê tradycyjn¹. Ostanie europejskie badania wskazuj¹, i¿ 3% Europejczyków
sprawuje opiekê nad osobami starszymi i niepe³nosprawnymi kilka razy w tygodniu,
4% jeden lub dwa, 8% rzadziej ni¿ raz w tygodniu, co ca³oœciowo stanowi zaanga-
¿owanie oko³o 20% populacji (Anderson i in., 2009). Badania dotycz¹ce opieki nie-
formalnej wskazuj¹, i¿ w chwili obecnej oko³o 80% us³ug opiekuñczych w Europie
jest sprawowanych przez cz³onków rodzin lub partnerów (Huber i in., 2010). Inne
badania wskazuj¹, i¿ godzenie pracy zawodowej z opiek¹ nad innymi jest niezwykle
skomplikowane, wrêcz uci¹¿liwe i niezwykle stresuj¹ce, gdy¿ niedaj¹ce poczucia sa-
tysfakcji zarówno z kariery zawodowej, jak i poziomu sprawowanej opieki (Di Rosa
i in., 2011).

Skoro pomimo danych przedstawionych powy¿ej obserwujemy, i¿ coraz czêœciej
w Europie i innych pañstwach wysokorozwiniêtych, tradycyjne funkcje opiekuñcze ro-
dziny s¹ wykonywane w odniesieniu do osób starszych przez prywatnie zatrudnianych
imigrantów, to czy postêpuj¹ce procesy starzenia o wymiarze globalnym nie wymusz¹
przeorientowania i zmiany charakteru wspó³czesnych rynków pracy? Powrotu cz³on-
ków rodzin, g³ównie kobiet do ich tradycyjnych funkcji opiekuñczych? Koniecznoœci
zapewnienia im mo¿liwoœci rekompensaty finansowej, szerszych mo¿liwoœci pracy nie
pe³noetatowej oraz zdalnej? Jest to istotne pytanie zwi¹zane z prognozowanym zwiêk-
szeniem iloœci osób starszych, a co za tym idzie zapotrzebowania na opiekê.

Pojawia siê w tym momencie pytanie dotycz¹ce spo³ecznych i ekonomicznych kon-
sekwencji przedstawianych tu zmian, maj¹cych odniesienie do proporcji miêdzy gru-
pami demograficznymi okreœlanymi tradycyjnie jako „ludzie m³odzi” i „ludzie starzy”,
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„aktywni” i „bierni”? Skoro za niespe³na 15 lat 1/3 Europejczyków bêd¹ stanowili lu-
dzie w wieku powy¿ej 60 lat, a w 2060 r. ponad po³owa przekroczy 50 rok ¿ycia, to
warto zastanowiæ siê nad „aktywnym starzeniem”? Kreowaniem wizerunku „zdro-
wych”, „aktywnych” i „produktywnych” ludzi starszych, a nie tylko traktowanie ich
z perspektywy kosztów, obci¹¿eñ instytucjonalnych i wyzwañ o charakterze negatyw-
nym?

Nawet jeœli uda siê zaaktywizowaæ i usprawniæ przysz³ych ludzi starszych, to i tak
przychodzi moment, gdy z uwagi na obiektywne okolicznoœci wymagaj¹ oni bardziej
skomplikowanej i specjalistycznej opieki. Badania przeprowadzone przez Van Dussen,
Morgan wskazuj¹, i¿ osoby w wieku 75–84 oraz powy¿ej wymagaj¹ czêœciej wielo-
czynnoœciowej i wieloosobowej opieki, tymczasem w znacz¹cej wiêkszoœci s¹ to osoby
samotne, b¹dŸ ich wspó³ma³¿onkowie lub partnerzy sami wymagaj¹ opieki (Van Dus-
sen, Morgan, 2009). Wskazuje to jednoznacznie, i¿ w sytuacji braku dostatecznych
mo¿liwoœci na rynku pracy, a tak¿e braku perspektyw zapewnienia opieki przez
cz³onków rodzin, o bezpieczeñstwie tej bardzo licznej grupy obywateli bêd¹ musia³y
decydowaæ œrodki zwi¹zane z wykorzystywaniem nowoczesnych metod pracy i tech-
nologii. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje rozwój medycyny oraz pomocy zdalnej z za-
stosowaniem urz¹dzeñ oraz technologii elektronicznego monitoringu i sterowania.
Tworzenie nowoczesnych centrów pomocy oraz wyspecjalizowanych grup interwen-
cyjnych, gotowych do szybkiego przybycia i wsparcia podopiecznego w miejscu jego
zamieszkania.

Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ w grupie osób starszych systematycznie roœnie i bêdzie
ros³a zbiorowoœæ ludzi cierpi¹cych na schorzenia psychiczne zwi¹zane z demencj¹,
w sk³ad których wchodzi wiele schorzeñ opartych na postêpuj¹cym i nieodwracalnym
ograniczeniu sprawnoœci intelektualnej. Najczêœciej spotykanym schorzeniem z tej
grupy jest Alzheimer. Stanowi on w przybli¿eniu 2/3 wszystkich tego typu przypadków
(Jalbert, Daiello, Lapane, 2008). Na tê szczególn¹ grupê trzeba patrzeæ z perspektywy
bezpieczeñstwa ich samych oraz otoczenia. Woko³o ¿yj¹ miliony ludzi z demencj¹ ob-
jawiaj¹c¹ siê gównie problemami o charakterze psychologiczno-czynnoœciowym
w postaci agresji, depresji, apatii, za¿ywania leków, omamów czy halucynacji. Trzeba
przy tym pamiêtaæ, i¿ jest to i tak ³agodniejsza forma demencji, gdy¿ ta bardziej za-
awansowana prowadzi w konsekwencji do ca³kowitego uzale¿nienia osoby chorej od
pomocy z zewn¹trz, a co za tym idzie wzrostu zagro¿enia dla innych ludzi zawi¹zany
z dzia³aniami ludzi chorych. Badania wskazuj¹, i¿ liczba osób z demencj¹ wzrasta po
65 roku ¿ycia, a nastêpnie co 5 lat siê podwaja. Oszacowano, i¿ w pierwszej dekadzie
XXI wieku w Europie ¿y³o oko³o 7,5 milionów ludzi z demencj¹ (Alzheimer Europe,
2009). Szacuje siê, i¿ z powodu wzrostu liczby osób powy¿ej 80 roku ¿ycia, liczba cho-
rych na demencjê w skali globu bêdzie podwaja³a siê co 20 lat, ju¿ w 2040 roku bêdzie
to populacja licz¹ca 81,1 milionów (Mountain, 2013: 107).

Mo¿na liczyæ, i¿ postêp medycyny równie¿ w tym obszarze pozwoli na stopniow¹
eliminacjê tej choroby lub przynajmniej wczesne jej wykrywanie i spowalnianie jej po-
stêpowania, nie mamy jednak pewnoœci, i¿ to nast¹pi. Bêdzie to powodowa³o wzrost
zapotrzebowania na bardzo specyficzn¹ formê opieki, niezwi¹zan¹ z dolegliwoœciami
wymagaj¹cymi hospitalizacji w tradycyjnym tego rozumieniu. Staje siê to du¿ym wyz-
waniem zarówno dla rodzin, jak i dotychczasowych instytucji opiekuñczych.
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POLSKA W STARZEJ¥CEJ SIÊ EUROPIE
– ZAGRO¯ENIA Z TYM ZWI¥ZANE

W zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci, zwi¹zanej z bezpieczeñstwem Polski i Polaków,
warto zacytowaæ fragment dokumentu, który ukaza³ siê w 2013 roku, a odnosi siê do
prognoz dotycz¹cych bezpieczeñstwa Polski. Niezale¿nie od dzisiejszych priorytetów,
a w³aœciwie ich przeorientowania w zwi¹zku z kryzysem w relacjach z Rosj¹ i akcento-
waniem militarnych kwestii bezpieczeñstwa, nie straci³y one na znaczeniu, gdy¿ maj¹
charakter d³ugofalowy. W Bia³ej Ksiêdze Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczpospolitej

Polskiej czytamy, i¿ „Wyzwania i zagro¿enia dla Polski, wynikaj¹ce z analizy zew-
nêtrznego œrodowiska bezpieczeñstwa, maj¹ przede wszystkim niemilitarny charakter.
Najpowa¿niejsze wyzwania w dziedzinie bezpieczeñstwa pozamilitarnego, z którymi
bêdzie musia³a siê zmierzyæ Polska, wi¹¿¹ siê z zapewnieniem niezak³óconego rozwoju
gospodarczego pañstwa, stabilnej sytuacji finansowej i spójnej, dalekosiê¿nej polityki
spo³ecznej uwzglêdniaj¹cej przeciwdzia³anie nadchodz¹cemu ni¿owi demograficzne-
mu” (Bia³a Ksiêga, 2013: 13). Mo¿na oczywiœcie zastanowiæ siê na ile autorzy doku-
mentu, specjaliœci w dziennie bezpieczeñstwa narodowego przygotowuj¹cy ten dokument,
byli œwiadomi dzisiejszych zagro¿eñ o charakterze militarnym? Trzeba jednak wzi¹æ
pod uwagê, i¿ likwidacja stanu napiêcia w tym zakresie jest uzale¿niona w du¿ej mie-
rze od dzia³añ o charakterze politycznym, decyzje s¹ mo¿liwe z uwagi na tocz¹ce siê
rozmowy i uruchomione mechanizmy, maj¹ce na celu z³agodzenie napiêcia pomiêdzy
Rosj¹ a Uni¹ Europejsk¹ oraz Sojuszem Pó³nocnoatlantyckim (NATO).

Tymczasem decyzje zapadaj¹ce w obszarach spo³eczno-gospodarczych, maj¹ce
wp³yw na realn¹ rzeczywistoœæ i decyzje jednostkowe obywateli, nie s¹ nacechowane
a¿ tak wysok¹ efektywnoœci¹ w krótkich przedzia³ach czasowych. Dlatego dalsza ana-
liza dokumentu wzmacnia jeszcze bardziej rangê problemów demograficznych w po-
strzeganiu bezpieczeñstwa narodowego. W dalszej czêœci mo¿na przeczytaæ: „Potencja³
demograficzny. Demografia jest sk³adnikiem bezpieczeñstwa pañstwa, decyduj¹cym
o miejscu Polski w europejskim uk³adzie si³. Na terenie pañstw Europy, w tym w Pol-
sce, dosz³o w ostatnich latach do niekorzystnych zmian demograficznych” (ibidem:
74). Prognozy s¹ w tym miejscu bardzo niepokoj¹ce, gdy¿ jak stwierdzaj¹ autorzy:
„Polska posiada obecnie znacz¹cy potencja³ demograficzny. Utrzymuj¹cy siê jednak
w d³u¿szej perspektywie niski wspó³czynnik dzietnoœci spowoduje w najbli¿szej przy-
sz³oœci zmianê tego stanu. Zwi¹zane z tym zjawiska, jak deformacja struktury wieku
ludnoœci i starzenie siê spo³eczeñstwa, bêd¹ bezpoœrednio kreowa³y problemy zarówno
w sferze spo³ecznej, jak i gospodarczej” (ibidem: 88). Sytuacja zwi¹zana z dzietnoœci¹
w Polsce jest katastrofalna i nie gwarantuje stabilnego rozwoju demograficznego, który
powinien wynosiæ 2,1–2,15. Co w praktyce oznacza, i¿ na 100 kobiet w wieku 15–49
przypada œrednio 210–215 urodzonych dzieci. W Polsce wspó³czynnik ten maleje sys-
tematycznie od 1989 roku, gdy¿ wyniós³ on w poszczególnych latach: 1990 – 1,99;
2005 – 1,24; 2010 – 1,38; 2013 – 1,3. Na t¹ sytuacjê nak³ada siê fakt, i¿ Polki, podobnie
jak inne Europejki, rodz¹ dzieci coraz póŸniej. W 1990 roku mediana kobiet rodz¹cych
wynosi³a 26 lat, natomiast w 2012 roku by³o to ju¿ 29 lat. Jest to efekt wyboru dokony-
wanego przez ludzi m³odych, którzy w istniej¹cej rzeczywistoœci spo³eczno-ekono-
micznej decyduj¹ siê najpierw na osi¹gniêcie okreœlonego poziomu wykszta³cenia oraz
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stabilizacji ekonomicznej. W kolejnym etapie jest za³o¿enie rodziny i ewentualne jej
powiêkszenie (GUS, 2014).

Jak widaæ, analiza ta ³¹czy w jedn¹, spójn¹ ca³oœæ dwa wspomniane wczeœniej fakty
demograficzne, spadek dzietnoœci i wyd³u¿aj¹cy siê cykl ¿ycia obywateli z zagro¿enia-
mi i kreowaniem problemów spo³eczno-gospodarczych i wzrostem znaczenia pozami-
litarnych aspektów bezpieczeñstwa. W Bia³ej Ksiêdze Bezpieczeñstwa Narodowego

Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do demografii wskazano: „Demografia. Wszel-
kie scenariusze przewiduj¹ nieunikniony spadek liczby ludnoœci oraz przyspieszenie
procesu starzenia siê polskiego spo³eczeñstwa. Prognoza demograficzna Eurostatu
wskazuje, ¿e w 2060 r. co trzeci Polak bêdzie emerytem, a Polska znajdzie siê na pierw-
szym miejscu w Europie jeœli chodzi o odsetek osób powy¿ej 65. roku ¿ycia. Szacuje
siê równie¿, ¿e liczba ludnoœci Polski spadnie z 38 mln do ok. 31 mln. Prognoza ta po-
wsta³a jedynie na podstawie wyników dotycz¹cych liczby urodzeñ i zgonów, nie zosta³
wiêc w niej uwzglêdniony wp³yw tzw. poakcesyjnego odp³ywu Polaków, tzn. ich emi-
gracji zarobkowej do pañstw UE. Niepokoj¹ce s¹ prognozy dotycz¹ce liczby ludnoœci
opracowane przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. Wskazuj¹ one, ¿e ludnoœæ Polski
bêdzie zmniejszaæ siê systematycznie, pocz¹tkowe lata przynios¹ niewielki spadek
(o oko³o 10 tys. rocznie), jednak po 2015 r. nast¹pi przyspieszenie spadku liczby ludno-
œci Polski, która w 2020 r. bêdzie ni¿sza o blisko 200 tys. w porównaniu z 2015 r. Struk-
tura demograficzna Polski ulegaæ bêdzie pogorszeniu; przede wszystkim nasili siê
proces starzenia siê spo³eczeñstwa. W 2035 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym
wynosiæ bêdzie ok. 9,6 mln i stanowiæ bêdzie 26,7 proc. ogó³u ludnoœci Polski. Ubytek
ludnoœci w wieku produkcyjnym wyniesie do 2035 r. a¿ 3,8 mln osób. Liczba ludnoœci
w wieku do lat 17 zmniejszy siê do 2035 r. o oko³o 2 mln, przez co osoby w tym prze-
dziale wiekowym bêd¹ stanowiæ jedynie 15,6 proc. ogó³u ludnoœci. Tym samym
wspó³czynnik obci¹¿enia demograficznego ludnoœci w wieku produkcyjnym ludnoœci¹
w wieku nieprodukcyjnym zwiêkszy siê z 55 w 2007 r. do 74 w 2035 r.” (ibidem: 134).

Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, bardzo odczuwalnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
bezpieczeñstwo demograficzne Polski jest efekt migracyjny, zwi¹zany z cz³onko-
stwem Polski w UE, szczególnie odczuwalny w odniesieniu do grupy ludzi m³odych.
Jest to szczególnie istotne z uwagi na perspektywiczny charakter zmian w obrêbie sa-
mej grupy migruj¹cej i mo¿liwoœæ jej przekszta³cenia z migracji zarobkowej w osied-
leñcz¹. Problem emigracji z Polski po 2004 roku obrazuj¹ szacunkowe dane GUS oraz
EUROSTAT’u za lata 2004–2013 (tabela 4).

Tabela 4

Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy 2004–2013

Obszar przebywania
Liczba emigrantów w tys.

2004 2006 2008 2010 2012 2013
Ogó³em (GUS) 1000 1950 2210 2000 2130 2196

Europa (GUS) 770 1610 1887 1685 1816 1891

Unia Europejska (GUS) 750 1550 1820 1607 1720 1789

EUROSTAT 580 776 1328 1497 1798 1883

�ród³o: GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2013; Eurostat,
Population by sex, age, group ant citizenship.
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Przy ocenie danych nale¿y mieæ na uwadze, i¿ maj¹ one jedynie charakter szacun-
kowy, poniewa¿ nie uwzglêdniaj¹ wszystkich osób przebywaj¹cych czasowo poza gra-
nicami Polski, ani nie okreœlaj¹ d³ugoœci ich pobytu. Dane pochodz¹ce z pañstw UE
uwzglêdniaj¹ jedynie oficjalne statystyki osób legalnie pracuj¹cych lub pobieraj¹cych
œwiadczenia spo³eczne. W œwietle zaleceñ ONZ osoby przebywaj¹ce zagranic¹ powy-
¿ej jednego roku powinny byæ uznawane za emigrantów, dostêpne dane GUS i opraco-
wywane przez Komitet Badañ nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk wskazuj¹, i¿
1 stycznia 2013 r. by³o to ponad 1100 tys. osób (Spo³eczne skutki, 2014: 12). Bardzo
niepokoj¹ce jest, i¿ migranci powrotni stanowili jedynie od 23–32% ogó³u emigrantów
czasowych, co oznacza tendencjê do osiedlania siê Polaków w pañstwach przebywa-
nia, a tym samym sta³y odp³yw ludnoœci zawodowo czynnej, g³ównie w wieku rozrod-
czym (ibidem: 52).

Jednym ze œrodków zaradczych, proponowanych przez autorów ma byæ zahamowa-
nie procesów emigracyjnych. We wnioskach wskazano, i¿: „Istotnym elementem bez-
pieczeñstwa pañstwa powinno byæ znaczne zmniejszenie liczby osób emigruj¹cych
z Polski, szczególnie ludzi m³odych i wykszta³conych. Oferta pañstwa w zakresie od-
powiednich warunków pracy i ¿ycia powinna byæ skierowana tak¿e do osób przeby-
waj¹cych obecnie za granic¹, deklaruj¹cych chêæ powrotu. Powrót do kraju lub
wstrzymanie decyzji o wyjeŸdzie z Polski bêd¹ mia³y istotny wp³yw na ograniczenie
niekorzystnych trendów demograficznych. Jednoczeœnie bêd¹ jednak powa¿nym wyz-
waniem dla pañstwa, m.in. poprzez wzrost liczby osób poszukuj¹cych pracy, czy
maj¹cych problemy z adaptacj¹, co dotyczyæ bêdzie czêœci reemigrantów, a w szcze-
gólnoœci ich dzieci” (Bia³a Ksiêga, 2013: 182–183).

Wnioski te wydaj¹ siê byæ pozbawione realizmu, zwi¹zanego przede wszyst-
kim z procesami stopniowej adaptacji Polaków, którzy po poakcesyjnym od-
p³ywie, weszli w etap stopniowej adaptacji zawodowej oraz spo³ecznej. Do
powrotów nie zachêca równie¿ niepewna sytuacja na rynku pracy, dominacja tzw.
umów œmieciowych oraz brak instytucjonalnego zabezpieczenia w odniesieniu do
ma³ych dzieci – miejsca w ¿³obkach oraz przedszkolach, a tak¿e ci¹g³y spór do-
tycz¹cy edukacji najm³odszych.

W Bia³ej Ksiêdze wskazano, i¿ „Wa¿na jest równie¿ polityka imigracyjna pañ-
stwa. W jej ramach nale¿y podj¹æ dzia³ania, które mog³yby przynajmniej czêœciowo
zaspokoiæ oczekiwania polskiego rynku pracy, szczególnie w dziedzinach, które
bêd¹ wykazywa³y znaczny deficyt pracowników. Nale¿y jednak mieæ na uwadze
fakt, ¿e nap³yw imigrantów bêdzie wymaga³, podobnie jak w przypadku emigrantów,
przygotowania dla nich odpowiednich warunków pracy i ¿ycia, oraz mo¿e genero-
waæ dodatkowe problemy, szczególnie integracyjne na tle kulturowym. Polityka mi-
gracyjna Polski powinna byæ zatem skierowana do wybranych grup cudzoziemców,
posiadaj¹cych potencja³ integracyjny (np. bliskoœæ kulturow¹) lub wymagane na ryn-
ku pracy kwalifikacje zawodowe. Szczególnie preferowane powinny byæ osoby po-
siadaj¹ce polskie korzenie oraz naukowcy i absolwenci polskich uczelni, a tak¿e
cz³onkowie rodzin osób przebywaj¹cych ju¿ legalnie w Polsce” (ibidem: 183). Rów-
nie¿ w odniesieniu do tych wniosków, mo¿na mieæ bardzo powa¿ne w¹tpliwoœci,
gdy¿ pomimo tego, ¿e Polska posiada znaczny potencja³ zwi¹zany z wielomilionow¹
emigracj¹, nie zaobserwowano od 1989 roku, by nastêpowa³ jakikolwiek znacz¹cy
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przyp³yw ludnoœci o polskich korzeniach3. W 2013 roku wa¿ne karty pobytu w Polsce
mia³o niespe³na 117 314 osób, co w porównaniu z wielomilionow¹ migracj¹ Polaków
przebywaj¹cych tylko w UE jest kropl¹, nieznacznie wp³ywaj¹c¹ na dysproporcje4.

Stwierdzenie, i¿ „W d³u¿szej perspektywie zasadniczym celem polityki pañstwa
powinno byæ jednak odwrócenie obserwowanego, niekorzystnego trendu i doprowa-
dzenie do znacz¹cego wzrostu wspó³czynnika dzietnoœci, m.in. poprzez odpowiedni¹
politykê prorodzinn¹, a w konsekwencji zmiany proporcji osób w wieku produkcyjnym
do osób w wieku poprodukcyjnym. Mia³oby to istotny wp³yw na bezpieczeñstwo pañ-
stwa, szczególnie na bezpieczeñstwo finansów, stabilizacjê wzrostu gospodarczego,
jak równie¿ na sektor obronny” (ibidem: 183) mo¿na uznaæ za bardzo ¿yczeniowe i po-
zbawione realizmu, przy utrzymuj¹cej siê tendencji spadkowej. Najbardziej optymi-
styczne scenariusze dla Polski opracowane przez GUS, zak³adaj¹ wspó³czynniki te na
poziomie: 1,32 w 2020 r.; 1,43 w 2030 r.; 1,48 w 2040 r. i 1,52 w 2050 r. (GUS, 2004b).

Niezwykle niepokoj¹cy mo¿e byæ fakt, i¿ w wykorzystywanym w przedmiocie ana-
lizy dokumencie, nie wystêpuj¹ stwierdzenia dotycz¹ce polityki wobec osób starszych,
umo¿liwiaj¹ce im powrót na rynek pracy, wiêksz¹ aktywizacjê zawodow¹ i spo³eczn¹,
odsuniêcia w czasie faktycznego efektu starzenia siê, a tak¿e jego konsekwencji. Bez
zmiany polityki w tym zakresie, Polska w przedstawionej grupie zagro¿eñ pozamilitar-
nych postêpuje od 1990 roku po równi pochy³ej. Pozytywne zmiany dotycz¹ce wy-
d³u¿enia d³ugoœci ¿ycia zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn, a co za tym idzie zbli¿anie siê
do statystyk innych pañstw wysokorozwiniêtych w tym UE, id¹ w parze ze spadkiem
urodzeñ oraz rosn¹c¹ migracj¹ Polaków.

Na odrêbne opracowanie zas³uguje stosunek polskiego spo³eczeñstwa oraz kieruj¹cych
nim elit politycznych do tak istotnego i perspektywicznego zagro¿enia. Atmosfera ci¹g³ego
przetargu politycznego, zwi¹zana z wyd³u¿eniem wieku emerytalnego, polityk¹ wobec mi-
grantów oraz rozwi¹zaniami sprzyjaj¹cymi dzietnoœci, nie stwarza sprzyjaj¹cej atmosfery
w tym zakresie. Nie jest zauwa¿alny wyraŸny wzrost zwi¹zany z koniecznymi inwestycjami
dotycz¹cymi opieki i wsparcia coraz to liczniejszej grupy osób starszych, tymczasem œwiat
stawia na innowacyjnoœæ i rozwój technologiczny w tym obszarze. W wielu pañstwach euro-
pejskich jest on jednym z wa¿niejszych priorytetów spo³eczno-ekonomicznych.

* * *

Jak starano siê przedstawiæ w niniejszym artykule, bezpieczeñstwo wspó³czesnych
pañstw i spo³eczeñstw jest coraz czêœciej zwi¹zane z zagro¿eniami o charakterze poza-
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3 Wed³ug danych z przeprowadzonego w 2011 roku spisu powszechnego wynika, ¿e wœród
sta³ych mieszkañców Polski ponad 99,8 proc. to obywatele polscy, a tylko 0,15 proc. (57 500) to cu-
dzoziemcy – w tym 55 400 ma obywatelstwo niepolskie (wobec 40 200 w 2002 r.), a ok. 2 tys. okre-
œli³o siê jako bezpañstwowcy. W ci¹gu ostatnich 10 lat daje siê wiêc zaobserwowaæ pewien wzrost
liczby cudzoziemców mieszkaj¹cych w Polsce na sta³e, jednak poniewa¿ od 2002 r. liczba ludnoœci
Polski zwiêkszy³a siê o ok. 300 tys., udzia³ cudzoziemców dalej pozostaje na poziomie tylko 0,1%.
Wœród osób bez polskiego obywatelstwa najwiêcej jest obywateli: Ukrainy (24% ogó³u), Niemiec
(ponad 9%), Rosji (prawie 8%), Bia³orusi (prawie 7%) i Wietnamu (prawie 5%).

4 Z poœród 117 314 osób, 10 najwa¿niejszych krajów obywatelstwa to: Ukraina (31%), Wietnam
i Rosja (po 11%), Bia³oruœ (9%), ChRL i Armenia (po 4%), Turcja, Indie i USA (po 2%) oraz Korea
Po³udniowa (1,5%).



militarnym. Jednym z nich jest zauwa¿ane od koñca XX wieku rosn¹ce zjawisko sta-
rzej¹cych siê spo³eczeñstw, spowodowane wyd³u¿eniem wieku oraz spadkiem liczby
urodzeñ. Poniewa¿ dotyczy to procesów maj¹cych charakter d³ugookresowy o per-
spektywie wielopokoleniowej, nale¿y spojrzeæ na nie w tym wymiarze.

Zjawisko to pomimo tego, i¿ jest charakterystyczne dla spo³eczeñstw wysokoroz-
winiêtych w tym mieszkañców Polski, bêdzie narasta³o w skali ca³ego globu, gdy¿ jest
ono charakterystyczne dla trzeciej fazy cyklu demograficznego. Œwiadectwem tego
mo¿e byæ przyk³ad Chin i prognozowany rosn¹cy problem spadku urodzeñ po³¹czony
ze starzeniem siê populacji Chiñczyków.

Zak³adaj¹c stabilnoœæ systemów politycznych, chc¹c przeciwdzia³aæ istniej¹cym
i przysz³ym napiêciom pomiêdzy kategoriami ludzi m³odych i starszych, konieczne
wydaje siê niezwykle pilne zreformowanie istniej¹cych systemów emerytalnych
oraz podejœcia do kwestii aktywnoœci na rynku pracy. Systemy ju¿ istniej¹ce musz¹
byæ zreformowane w kierunku silnych i jak najszerzej stosowanych zasad oparcia
bezpieczeñstwa emerytalnego w trzech filarach. Szczególnie istotne jest w nim
sk³onienie obywateli do oparcia gwarancji swojego bezpieczeñstwa na drugim (mo-
tywacyjny) i trzecim (dobrowolny) filarze emerytalnym. Najwiêksze znaczenie ma
wzmocnienie funkcji oszczêdnoœciowej tkwi¹cej w II i III filarze przy równoleg³ym
zachowaniu funkcji redystrybucyjnej filaru I z wydatnym jego os³abieniem w ogól-
nym bilansie ekonomicznym osoby w starszym wieku. Nie bez znaczenia jest ela-
stycznoœæ zatrudnienia oraz jego wyd³u¿enie w odniesieniu do ludzi starszych,
aktywizacja tej grupy, poniewa¿ przysz³e niedobory na rynkach pracy bêd¹ tego
wymaga³y.

Obok czynników ekonomicznych, nale¿y wykorzystywaæ mo¿liwoœci kreowania
pozytywnej wizji spo³ecznej dotycz¹cej ¿ycia rodzinnego, posiadanego potomstwa oraz
postrzegania siebie i swojej przysz³oœci w spo³eczeñstwach konsumpcyjnych. Jest to
zwi¹zane z wykorzystywaniem mo¿liwoœci, jakie niesie za sob¹ marketing i narzêdzia
zwi¹zane z reklam¹ spo³eczn¹. Musi to byæ polityka i dzia³ania d³ugofalowe i wielopo-
koleniowe, po to by stworzyæ w samych zainteresowanych poczucie bezpieczeñstwa
oraz korzyœci, a nie strat zwi¹zanych z faktem posiadania rodziny.

Bardzo wa¿n¹ rolê w zachowaniu równowagi na rynku pracy, zw³aszcza w odnie-
sieniu do sektora us³ug nakierowanych na us³ugi opiekuñczo-zdrowotne dla osób star-
szych powinien odgrywaæ rozwijany rynek nowoczesnych technologii. Widoczne to
jest w wielu pañstwach wysokorozwiniêtych i starzej¹cych siê jednoczeœnie (Japonia,
Norwegia), gdzie rozwój w tym zakresie staje siê priorytetem spo³eczno-gospodar-
czym, inwestycj¹ w przysz³oœæ.
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STRESZCZENIE

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

S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo pozamilitarne, starzenie siê spo³eczeñstw, bezpieczeñstwo
spo³eczne

NON-MILITARY ASPECTS OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL SECURITY
– PROBLEM OF THE AGING SOCIETY

ABSTRACT

There is no doubt that the rapid increase in population aging across the globe is signaling the
most astonishing demographic changes in the history of humankind. Demographic changes are
among the most important challenges facing societies, labour markets and economies. This pa-
per analyzes how low fertility rates, aging populations, and a growing number of migrants from
other countries change the face of our globe and created the new threat to national security.

Key words: non-military security, aging society, social security
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