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Wstêp

Z dniem 1 maja 2004 r. Polska � wraz z dziewiêcioma innymi krajami1  � wesz³a
w sk³ad Unii Europejskiej. Liczba krajów cz³onkowskich zwiêkszy³a siê z piêtna-
stu do dwudziestu piêciu, a potencja³ demograficzny � o oko³o 74,3 mln osób.

Nowa sytuacja spo³eczno-polityczna, w jakiej znalaz³a siê Polska, sk³oni³a
autorów do przedstawienia wybranych problemów rozwoju demograficznego
naszego kraju na tle krajów unijnych.

Ograniczone ramy artyku³u spowodowa³y, ¿e niektóre procesy ludno�ciowe
Polski uka¿emy nie na tle dwudziestu piêciu krajów tworz¹cych od 1 maja 2004 r.
Uniê Europejsk¹, lecz na tle procesów demograficznych piêtnastu krajów �sta-
rej� Wspólnoty. Oznacza to, ¿e zjawiska ludno�ciowe w naszym kraju porówny-
waæ bêdziemy ze zjawiskami demograficznymi pañstw znajduj¹cych siê na wy-
¿szym poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego.

Zagadnieniom demograficznym pañstw, które 1 maja 2004 r. wraz z Polsk¹
przyjête zosta³y do Unii Europejskiej, warto po�wiêciæ odrêbny artyku³2. S¹ tam
bowiem kraje by³ego obozu socjalistycznego, gdzie � w wyniku transformacji
ustrojowej, zmian spo³eczno-gospodarczych i kulturowych � nast¹pi³ g³êboki re-
gres demograficzny. Wyra¿a siê on, miêdzy innymi, spadkiem liczby urodzeñ,
nierekompensuj¹cej ju¿ liczby zgonów, w wyniku czego � od kilku ju¿ lat � kraje
te notuj¹ ujemny przyrost naturalny ludno�ci.
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Potencja³ demograficzny i tempo przyrostu ludno�ci pañstw unijnych

Potencja³ demograficzny piêtnastu pañstw Unii Europejskiej jest bardzo
zró¿nicowany; poszczególne pañstwa wykazuj¹ du¿e rozpiêto�ci w stanie li-
czebnym ludno�ci. Jak wynika z tabeli 1, w dniu 1 stycznia 2004 r. najwiêk-
sz¹ populacjê posiada³y Niemcy � 82,5 mln osób, ludno�æ Francji i Wielkiej
Brytanii w tym samym czasie by³a bliska 60 mln, a populacja W³och liczy³a
57,3 mln osób. Kolejne miejsce zajmowa³a Hiszpania, wykazuj¹c 42,2 mln
mieszkañców.

Tabela 1. Ludno�æ w 15 krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990�2004

Stan w dniu 1 I

Kraje 1990 1995 2000 2004

w tysi¹cach

Austria  7 689,5  8 039,9  8 102,6  8 140,0
Belgia  9 947,8  10 130,6  10 239,1      10 356,0b

Dania  5 135,4  5 215,7  5 330,0  5 398,0
Finlandia  4 974,4  5 098,8  5 171,3  5 220,0
Francja  56 577,0  57 752,5  58 744,1  59 901,0
Grecja  10 120,9  10 442,9  10 542,8      11 006,0b

Hiszpania  38 826,3  39 196,8  39 733,0  42 198,0
Irlandia  3 507,0  3 597,6  3 776,6  3 964,0
Luksemburg  379,3  406,6  435,7  452,0
Niderlandy  14 892,6  15 424,1  15 864,0  16 258,0
Niemcy  79 112,8  81 538,6  82 163,5  82 532,0
Portugalia  9 919,7  10 012,8  10 178,2  10 475,0
Szwecja  8 527,0  8 816,4  8 861,4  8 976,0
Wielka Brytania  57 466,1  58 506,3  59 623,4      59 850,0c

W³ochy  56 694,4  57 268,6  57 679,9      57 321,0c

Razem kraje UE  363 770,2  371 448,2  376 445,6  382 047,0

Polska  38 038,4  38 580,6     38 254,0a  38 191,0

a � Stan ludno�ci Polski w dniu 31 XII. Zosta³ on oszacowany (�wstecz�) na podstawie wyników
Narodowego Spisu Powszechnego z 20 V 2002 r. oraz danych sprawozdawczo�ci bie¿¹cej. Nale¿y
nadmieniæ, ¿e liczba ludno�ci wg spisu z 20 V 2002 r. by³a o oko³o 390 tys. osób mniejsza od
szacunkowych danych GUS publikowanych wcze�niej w rocznikach statystycznych i demogra-
ficznych.
b � Ludno�æ w dniu 1 I 2003 r.
c � Ludno�æ w dniu 1 I 2001 r.

�ród³o: Recent demographic developments in Europe 2001, Council of Europe Publishing Stras-
bourg oraz obliczenia w³asne; dla 2004 r. Rocznik Demograficzny 2005 oraz obliczenia w³asne.
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Zdecydowanie mniejsz¹ liczbê ludno�ci w dniu 1 stycznia 2004 r. mia³y Ni-
derlandy � 16,3 mln osób.

W przedziale 8�11 mln osób mie�ci³a siê ludno�æ Austrii, Belgii, Grecji, Por-
tugalii i Szwecji, ludno�æ Danii, Finlandii i Irlandii by³a za� jeszcze mniejsza
i zamyka³a siê w granicach 3,9�5,4 mln osób.

Stosunkowo ma³¹ populacjê, bo tylko nieca³e 0,5 mln osób, wykazywa³ Luk-
semburg. Widzimy, ¿e Niemcy i Luksemburg wyznacza³y granice, w których
mie�ci³a siê liczba ludno�ci pozosta³ych pañstw �starej� UE.

Nasuwa siê pytanie, jakie miejsce pod wzglêdem liczby ludno�ci w�ród �Piêt-
nastki� zajmowa³a Polska. Otó¿ kraj nasz, licz¹c w dniu 1 I 2004 r. 38,2 mln osób,
uplasowa³ siê na szóstym miejscu po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, W³o-
szech i Hiszpanii (tab. 1).

Kraje �starej� Unii ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ nie tylko wielko�ci¹ liczby ludno-
�ci, ale tak¿e tempem jej przyrostu. �wiadcz¹ o tym wska�niki przedstawione
w tabeli 2.

Izydor Sobczak, Urszula Komosa

Kraje 1990 1995 2000 2002 2003

Austria 0,86 0,12 0,23 0,48 0,44

Belgia 0,39 0,12 0,24 0,45 �

Dania 0,21 0,67 0,36 0,28 0,25

Finlandia 0,48 0,35 0,19 0,22 0,26

Francja 0,56 0,41 0,50 0,49 0,44

Grecja 0,71 0,74 0,25 0,34 �

Hiszpania 0,12 0,20 1,03 1,70 1,55

Irlandia 0,40 0,62 1,45 1,62 1,62

Luksemburg 1,34 1,51 0,88 0,95 0,73

Niderlandy 0,79 0,45 0,77 0,54 0,40

Niemcy 0,81 0,34 0,12 0,12 �0,01

Portugalia �0,43 0,26 0,60 0,75 0,64

Szwecja 0,74 0,24 0,24 0,35 0,39

Wielka Brytania 0,33 0,22 0,48 0,36 �

W³ochy 0,09 0,11 0,28 0,57 0,98

Polska 0,38 0,07 �0,02 �0,06 �0,07

�ród³o: Rocznik Demograficzny 2005.

Tabela 2. Przyrost rzeczywisty ludno�ci w 15 krajach Unii Europejskiej i w Polsce
w niektórych latach, w procentach
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Dane z ostatnich lat: 2000, 2002 i 2003 informuj¹ o wysokiej dynamice liczby
ludno�ci w Irlandii, odpowiednio: 1,45 procent, 1,62 procent i 1,62 procent, oraz
w Hiszpanii: 1,03 procent, 1,70 procent i 1,55 procent. W tych samych latach
niski przyrost ludno�ci mia³ miejsce w Niemczech: 0,12 procent, 0,12 procent,
w 2003 r. zanotowano tu za� nieznaczne zmniejszenie siê stanu liczebnego lud-
no�ci, które wynosi³o �0,01 procent.

W latach 2000, 2002 i 2003 w ma³ym stopniu zwiêksza³a siê tak¿e ludno�æ
Finlandii, dla której odpowiednie wska�niki wynosi³y: 0,19 procent, 0,22 pro-
cent i 0,26 procent. Jak widaæ, miêdzy dynamik¹ ludno�ci w Irlandii i w Hiszpa-
nii oraz w Niemczech usytuowa³o siê tempo przyrostu ludno�ci w pozosta³ych
krajach �starej� Unii.

Mo¿na obecnie zapytaæ, jak przedstawia siê � w wielko�ciach bezwzglêdnych
i wzglêdnych � przyrost ludno�ci obejmuj¹cy ³¹cznie wszystkie kraje �Piêtnast-
ki�. Na podstawie liczb tabeli 1 nietrudno ustaliæ, ¿e w okresie od 1 I 1990 do
1 I 2004 r., czyli w ci¹gu czternastu lat, populacja tych pañstw zwiêkszy³a siê
o blisko 18,3 mln osób, to jest o 5,0%. Przeciêtnie rocznie w �starej� Wspólnocie
przybywa³o ponad 1,3 mln osób. W wymiarze wzglêdnym oznacza to �rednio-
roczny przyrost ludno�ci wynosz¹cy oko³o 0,35%. Wymienione liczby �wiadcz¹
o ma³ym tempie przyrostu ludno�ci.

Jak na tle rozwoju liczebnego populacji w piêtnastu krajach Unii w okresie
1990�2004 przedstawia siê dynamika liczby ludno�ci w Polsce? Dane tabeli 1
informuj¹, ¿e kraj nasz w tym czasie zwiêkszy³ swój potencja³ demograficzny
w bardzo ma³ym stopniu, bo zaledwie o 152,6 tys. osób, to jest o 0,4%. By³ to
przyrost ludno�ci przesz³o dwunastokrotnie ni¿szy ni¿ w piêtnastu krajach Unii.

Tak ma³y przyrost ludno�ci w Polsce uwarunkowany by³ dwoma faktami.
Pierwszy z nich to wp³yw ró¿nic miêdzy szacunkow¹ liczb¹ ludno�ci wykazywa-
n¹ przez GUS na koniec ka¿dego roku a faktyczn¹ liczb¹ ludno�ci ustalon¹ w czasie
spisu z 20 V 2002 r. Wyniki tego¿ spisu wykaza³y w Polsce 38 230,1 tys. miesz-
kañców, by³a to wiêc liczba o oko³o 390 tys. osób mniejsza od szacunku ludno�ci
podawanego w rocznikach demograficznych i statystycznych, które ukaza³y siê
przed opracowaniem i podaniem do publicznej wiadomo�ci wyników spisu.

Dane spisu z 2002 r. � z chwil¹ ich og³oszenia � przyjête zosta³y jako rzeczy-
wisty stan ludno�ci w Polsce. Tym samym skorygowana zosta³a dotychczasowa,
wynikaj¹ca z szacunków liczba ludno�ci.

Fakt drugi, który przyczyni³ siê do ma³ej dynamiki liczby ludno�ci w Polsce
w omawianym okresie, to zmniejszanie siê � pocz¹wszy od 1999 r. � stanu li-
czebnego ludno�ci w naszym kraju. Informuj¹ o tym dane tabeli 3.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wskazany w tabeli 3 ubytek liczby ludno�ci w ostatnich
kilku latach nie zosta³ spowodowany przedstawionymi uprzednio ró¿nicami miêdzy
szacunkow¹ liczb¹ ludno�ci a danymi spisu z 2002 r. W tym wypadku taka ewentual-
no�æ nie wchodzi³a w rachubê, bowiem liczba ludno�ci w Polsce w dniu 1 I 2000 r.
zosta³a skorygowana �wstecz� wynikami spisu z 20 V 2002 r., a jej stan w dniu
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1 I 2004 r. oszacowany zosta³ tak¿e na podstawie wyników tego¿ spisu i danych spra-
wozdawczo�ci bie¿¹cej. S¹ to wiêc liczby wiarygodne, ukazuj¹ce rzeczywiste zmia-
ny w liczbie ludno�ci, które mo¿emy porównywaæ z danymi krajów �starej� Unii.

Dane przedstawione w tabeli 3 informuj¹, ¿e w okresie 1 I 2000 � 1 I 2004
ludno�æ Polski zmniejszy³a siê o 63,0 tys. osób, tj. o 0,2%. W tym samym czasie
piêtna�cie krajów Unii Europejskiej powiêkszy³o swój potencja³ demograficzny
o 5 601,4 tys. osób, czyli o 1,5%.

Jak widaæ, w dynamice liczby ludno�ci w ostatnich kilku latach wyst¹pi³y
odmienne tendencje: wzrost liczby mieszkañców w krajach unijnych i zmniejsza-
nie siê stanu liczebnego populacji w Polsce.

Zawieranie ma³¿eñstw, rozwody i urodzenia ¿ywe

O tempie przyrostu rzeczywistego ludno�ci w danym kraju rozstrzygaj¹ dwa
sk³adniki: liczba urodzeñ, liczba zgonów i wynikaj¹ca z nich wielko�æ przyrostu
naturalnego oraz liczba imigrantów i emigrantów i pochodz¹ca z tego ruchu wiel-
ko�æ przyrostu wêdrówkowego, czyli saldo migracji.

Przyrost rzeczywisty ludno�ci, jaki powstaje w wyniku tych procesów, po-
szczególne kraje zawdziêczaj¹ � w jednym okresie � w wiêkszym stopniu przyro-
stowi naturalnemu, w innym � przyrostowi wêdrówkowemu. Ka¿dy z tych sk³ad-
ników z osobna lub oba jednocze�nie mog¹ tak¿e ukszta³towaæ ujemny przyrost
rzeczywisty ludno�ci, czyli przyczyniaæ siê do zmniejszania liczby ludno�ci w da-
nym kraju.

Izydor Sobczak, Urszula Komosa

1 I 1990
1 I 1995
1 I 2000
1 I 2004

w okresie w tys. w % w tys. w %
1 I 1990 � 1 I 1995 7 678,0       2,1 542,2 1,4
1 I 1995 � 1 I 2000 4 997,4       1,3 �326,6 �0,8
1 I 2000 � 1 I 2004 5 601,4       1,5 �63,0 �0,2

Stan ludno�ci
w dniu

Razem w 15 krajach UE W Polsce
w tysi¹cach

363 770,2 38 038,4
371 448,2 38 580,6

Przyrost (+) ubytek (�) ludno�ci

376 445,6 38 254,0
382 047,0 38 191,0

�ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych tabeli 1.

Tabela 3. Rozwój liczbny ludno�ci w 15 krajach Unii Europejskiej
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Kiedy mówimy o ruchu naturalnym ludno�ci, mamy na uwadze takie zdarze-
nia jak zawieranie ma³¿eñstw, rozwody, urodzenia i zgony. Natê¿enie i dynamika
poszczególnych sk³adników tego ruchu zale¿y od wielu czynników. Demografo-
wie dziel¹ je na dwie grupy:

� czynniki demograficzne,
� czynniki pozademograficzne.

W odniesieniu do zawieranych ma³¿eñstw � od których w du¿ej mierze zale-
¿y liczba urodzeñ � istotnym czynnikiem demograficznym jest struktura ludno�ci
wed³ug wieku. Chodzi tu g³ównie o liczebno�æ populacji w wieku wysokiej ak-
tywno�ci matrymonialnej, czyli w wieku 20�29 lat.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e liczba zawieranych ma³¿eñstw w danym kraju zale¿y
tak¿e od wielu czynników pozademograficznych. Wskazaæ tu nale¿y uwarunko-
wania spo³eczno-gospodarcze danego kraju: jego pomy�lny rozwój, recesjê i kry-
zysy gospodarcze, które bezpo�rednio i po�rednio mog¹ oddzia³ywaæ na mo¿li-
wo�ci zatrudnienia, zdobycie mieszkania, a tym samym sprzyjaæ lub opó�niaæ
zawieranie ma³¿eñstw i tworzenie gospodarstw domowych.

Oceniaj¹c zmiany w czêsto�ci zawierania ma³¿eñstw w piêtnastu krajach �starej�
Unii i w Polsce, pos³u¿ymy siê ogólnym tzw. surowym wspó³czynnikiem. Oznacza
on liczbê zawartych ma³¿eñstw w przeliczeniu na 1000 ludno�ci. Trzeba nadmieniæ,
¿e ustalony w ten sposób wspó³czynnik nie uwzglêdnia ró¿nic w strukturze wieku
ludno�ci, które wystêpuj¹ miêdzy poszczególnymi krajami. Poniewa¿ nie dysponuje-
my cz¹stkowymi wspó³czynnikami nowo¿eñców mê¿czyzn i kobiet wed³ug wieku,
z konieczno�ci ograniczamy siê do omówienia ogólnego wspó³czynnika.

Ogólne wspó³czynniki zawartych ma³¿eñstw w piêtnastu krajach �starej� Unii
przedstawiono w tabeli 4. Odnosz¹ siê one do lat 1990�2003.

Spójrzmy na dane z roku 1990. W�ród piêtnastu pañstw unijnych w siedmiu
z nich wspó³czynniki te mie�ci³y siê w przedziale 6,1��7,2�. Tej wielko�ci
wspó³czynniki oceniæ mo¿na jako �rednie. Najwy¿szy w 1990 r. ich poziom wy-
st¹pi³ w Portugalii (7,2�), najni¿szy za� w Szwecji (4,7�) i Finlandii (5,0�).

Polska w tym samym roku z warto�ci¹ wspó³czynnika 6,7� nale¿a³a do gru-
py pañstw charakteryzuj¹cych siê �rednim poziomem zawieranych ma³¿eñstw.

Wspó³czynniki ma³¿eñstw dla kolejnych lat: 1995, 1998, 2000 i 2003 (tab. 4)
informuj¹ o malej¹cej aktywno�ci matrymonialnej ludno�ci w wielu krajach. Taka
tendencja pojawi³a siê w Austrii, Belgii, Hiszpanii, Luksemburgu, Niderlandach,
w Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii i we W³oszech.

Nie uleg³a zasadniczej zmianie w 2003 r. � w stosunku do 1990 r. � aktywno�æ
matrymonialna w Danii, Finlandii, Irlandii i Szwecji.

W niektórych krajach Unii omawiane wspó³czynniki ukszta³towa³y siê na bar-
dzo niskim poziomie. W 2003 r. wynosi³y one na 1000 ludno�ci: w Belgii 4,0,
w Szwecji 4,4, w Austrii i w Niemczech 4,6 (tab. 4).

Miejsce Polski w rozwoju demograficznym piêtnastu krajów Unii Europejskiej (1990�2003)
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Polska nale¿y tak¿e do tych krajów, w których poziom zawierania ma³¿eñstw
w ostatnich kilkunastu latach wyra�nie siê obni¿y³. Nast¹pi³o to g³ównie wskutek
negatywnego wp³ywu wielu czynników pozademograficznych. Kraj nasz, notu-
j¹c w 1998 r. wspó³czynnik wynosz¹cy 5,4�, a w 2003 r. 5,1�, upodobni³ siê
pod tym wzglêdem do wiêkszo�ci krajów �starej� Unii.

Rozwody nie wywieraj¹ tak du¿ego wp³ywu na poziom urodzeñ jak ma³¿eñ-
stwa. Nie oznacza to jednak, ¿e mo¿na lekcewa¿yæ ich negatywne oddzia³ywanie
w tym wzglêdzie. Rozpad ma³¿eñstwa, na przyk³ad, po 2�3 latach po¿ycia ma³-
¿eñskiego mo¿e byæ przeszkod¹ w przyj�ciu na �wiat pierwszego dziecka (je�li
go jeszcze nie ma) lub w pojawieniu siê drugiego dziecka (je�li jedno ju¿ jest).

Jak kszta³towa³ siê poziom rozwodów w piêtnastu krajach �starej� Wspólnoty
w latach 90.? Odpowiednie wska�niki � na 1000 ludno�ci � dla lat 1990, 1995,
1998, 2000 i 2003 przedstawione zosta³y w tabeli 4. Wskazuj¹ one na rosn¹c¹
tendencjê rozpadu ma³¿eñstw, i to prawie we wszystkich krajach. Obok nasilaj¹-

Izydor Sobczak, Urszula Komosa

1990 1995 1998 2000 2003 1990 1995 1998 2000 2003

Austria 5,8 5,3 4,8 4,8 4,6 2,1 2,3 2,2 2,4 2,4

Belgia 6,5 5,1 4,4 4,4 4,0 2,0 2,5 2,6 2,6 3,0

Dania 6,1 6,6 6,5 7,2 6,5 2,7 2,5 2,5 2,7 2,9

Finlandia 5,0 4,6 4,7 5,1 5,0 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6

Francja 5,1 4,4 4,6 5,2 4,7a 1,9 2,1 2,0 1,9 2,2a

Grecja 5,8 6,1 5,3 4,3 5,1 0,6 1,0 0,7 0,9 1,0

Hiszpania 5,7 5,1 5,2 5,3 5,0 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1

Irlandia 5,1 4,3 4,8 5,1 5,1  -  -  - 0,7 0,7

Luksemburg 6,1 5,1 4,8 4,9 4,5 2,0 1,8 2,4 2,3 2,3

Niderlandy 6,4 5,3 5,5 5,5 5,0 1,9 2,2 2,1 2,2 1,9

Niemcy 6,5 5,3 5,1 5,1 4,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6

Portugalia 7,2 6,6 6,7 6,3 5,1 0,9 1,2 1,5 1,9 2,2

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

Wielka Brytania 6,5 5,5 5,1 5,1 4,8b 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7a

W³ochy 5,6 5,1 4,8 4,6 4,6a 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7a

Polska 6,7 5,4 5,4 5,5 5,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,3

Tabela 4. Ma³¿eñstwa zawarte i rozwody w 15 krajach Unii Europejskiej i w Polsce
           w latach 1990�2003, na 1000 ludno�ci

Kraje
Ma³¿eñstwa zawarte Rozwody

a � 2002 r.
b � 2001 r.

�ród³o: Recent demographic developments in Europe 2001 i 2004, Council of Europe Publishing
Strasbourg, Rocznik Demograficzny 2002 i 2005.
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cej siê tendencji rozwodów zwraca tak¿e uwagê du¿e ich zró¿nicowanie, które
mia³o miejsce w przesz³o�ci i które nadal wystêpuje.

Przyjrzyjmy siê wspó³czynnikom w 2003 r. Najwy¿sze ich warto�ci zanoto-
wano w Belgii (3,0�) oraz w Danii (2,9�). Wysoki poziom rozwodów wyst¹pi³
tak¿e w Wielkiej Brytanii (2,7�), w Niemczech i Finlandii (2,6�). Stosunkowo
niskie natê¿enie rozwodów zanotowano w Irlandii i we W³oszech (0,7�).

Mówi¹c o ró¿nicach w poziomie wspó³czynników rozwodów, musimy pa-
miêtaæ, ¿e mog¹ one wynikaæ nie tylko z ró¿nych uwarunkowañ spo³ecznych,
kulturowych, religijnych, ró¿nych przepisów prawnych, dopuszczaj¹cych lub
hamuj¹cych rozwody, lecz tak¿e z odmiennych struktur ludno�ci wed³ug wieku,
czyli du¿ego lub ma³ego udzia³u populacji w wieku charakteryzuj¹cym siê wyso-
k¹ aktywno�ci¹ matrymonialn¹, czyli w wieku 20�29 lat.

Mo¿emy obecnie zapytaæ, jak na tle krajów unijnych kszta³tuje siê poziom
rozwodów w Polsce. Dane zawarte w tabeli 4 wskazuj¹, ¿e w ca³ym badanym
okresie (1990�2003) wspó³czynnik rozwodów mie�ci³ siê w przedziale 1,0��
1,3�. Kraj nasz charakteryzowa³ siê wiêc ni¿sz¹ czêsto�ci¹ rozwodów ni¿ wiele
krajów �starej� Unii.

Przedstawili�my tendencje rozwoju liczby ma³¿eñstw i rozwodów oraz zmia-
ny w ich natê¿eniu. Wspomnieli�my, ¿e wywieraj¹ one � zw³aszcza ma³¿eñstwa
� znacz¹cy wp³yw na liczbê urodzeñ.

Urodzenia stanowi¹ niezwykle wa¿ny sk³adnik przyrostu naturalnego ludno-
�ci; je�li ich liczba rekompensuje liczbê zgonów, mamy do czynienia z dodatnim
przyrostem naturalnym, je�li nie � przyrost ten ma warto�æ ujemn¹ i tym samym
przyczynia siê do zmniejszenia stanu liczebnego ludno�ci (przy za³o¿eniu, ¿e
migracje nie maj¹ wp³ywu na przyrost rzeczywisty ludno�ci).

Ocena zmian w natê¿eniu urodzeñ nale¿y do jednych z trudniejszych kwestii
demograficznych. Ich poziom kszta³towany jest bowiem � podobnie jak w wy-
padku zawieranych ma³¿eñstw � czynnikami demograficznymi i pozademogra-
ficznymi.

W�ród czynników demograficznych istotne znaczenie ma liczba kobiet w wieku
rozrodczym (15�49 lat), zw³aszcza udzia³ kobiet charakteryzuj¹cych siê wysok¹
p³odno�ci¹, czyli w wieku 20�34 lat.

Na poziom urodzeñ oddzia³uje tak¿e wiele czynników pozademograficznych,
miêdzy innymi czynniki spo³eczno-ekonomiczne, kulturowe, administracyjno-
-prawne, religijne, psychologiczno-propagandowe, polityczne.

Jaki � w wyniku oddzia³ywania wy¿ej wymienionych czynników � ukszta³to-
wa³ siê poziom urodzeñ w Polsce w ostatnich kilkunastu latach i jakie pod tym
wzglêdem zajmowa³a ona miejsce w�ród piêtnastu pañstw Unii? Odpowiedzi na
to pytanie poszukiwaæ nale¿y we wspó³czynnikach urodzeñ ¿ywych przedsta-
wionych w tabeli 5. Oceniaj¹c ich poziom i przestrzenne zró¿nicowanie, musimy
pamiêtaæ, ¿e mamy do czynienia � podobnie jak w wypadku ma³¿eñstw � z ogól-
nymi (surowymi) wspó³czynnikami urodzeñ ¿ywych (na 1000 ludno�ci), ukszta³-
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towanymi nie tylko ró¿norodnymi czynnikami pozademograficznymi, ale tak¿e
niejednakow¹ struktur¹ kobiet w wieku rozrodczym, wystêpuj¹c¹ w poszczegól-
nych krajach.

Co wykazuj¹ wspó³czynniki urodzeñ ¿ywych w 1990 r. (tab. 5)? Widzimy, ¿e
Polska, maj¹c w tym roku poziom urodzeñ wynosz¹cy 14,4�, uplasowa³a siê na
czo³owym miejscu w�ród pañstw �starej� Unii. Wyprzedza³a j¹ tylko Irlandia
(15,1�) i Szwecja (14,5�). Wszystkie pozosta³e kraje Wspólnoty mia³y w 1990
r. ni¿sze wspó³czynniki urodzeñ ¿ywych, wahaj¹ce siê od 10,0� we W³oszech
do 13,9� w Wielkiej Brytanii.

Dane dla kolejnych lat: 1995, 1998, 2000 i 2003 informuj¹ o wyra�nym spad-
ku rodno�ci wystêpuj¹cym w wiêkszo�ci pañstw unijnych.

Je�li za podstawê porównañ przyjmiemy wspó³czynniki urodzeñ ¿ywych z roku
1990 i 2003, oka¿e siê, ¿e ich poziom zmala³ w tym okresie: w Austrii o 19,5
procent, w Szwecji o 23,4 procent, a w Niemczech o 24,6 procent.

Trzeba podkre�liæ, ¿e w Polsce w tym samym czasie poziom urodzeñ zmniej-
szy³ siê w jeszcze wiêkszym stopniu i wyniós³ 36,1 procent.

Prawie na tym samym poziomie pozosta³y w 2003 r. � w porównaniu z 1990 r. �
wspó³czynniki urodzeñ ¿ywych w Danii, Francji i Niderlandach, natomiast niedu¿a
zwy¿ka czêsto�ci urodzeñ wyst¹pi³a w tym samym okresie w Hiszpanii i w Irlandii.

Wspó³czynniki urodzeñ ¿ywych � podobnie jak wspó³czynniki zawieranych
ma³¿eñstw � by³y w przesz³o�ci i s¹ nadal bardzo zró¿nicowane. Potwierdzaj¹ to

Izydor Sobczak, Urszula Komosa

1990 1995 1998 2000 2003 1990 1995 1998 2000 2003

Austria 11,8  11,0  10,1  9,7    9,5    10,8  10,1  9,7    9,5    9,5    

Belgia 12,4  11,4  11,2  11,3  10,8  10,5  10,3  10,3  10,3  10,3  

Dania 12,3  13,3  12,5  12,6  12,0  11,9  12,1  11,0  10,9  10,7  

Finlandia 13,1  12,3  11,1  11,0  10,9  10,0  9,6    9,6    9,5    9,4    

Francja 13,4  12,6  12,6  13,2  12,7  9,3    9,2    9,1    9,1    9,2    

Grecja 10,1  9,7    9,6    9,6    9,5    9,3    9,6    9,8    9,8    9,6    

Hiszpania 10,3  9,3    9,3    9,9    10,5  8,6    8,8    9,1    9,3    9,1    

Irlandia 15,1  13,5  14,4  14,4  15,4  8,9    8,9    8,4    8,2    7,2    

Luksemburg 12,9  13,2  12,6  13,1  11,8  9,9    9,3    9,1    8,6    9,0    

Niderlandy 13,2  12,3  12,7  13,0  12,3  8,6    8,8    8,8    8,8    8,7    

Niemcy 11,4  9,4    9,6    9,2    8,6    11,6  10,8  10,4  10,1  10,3  

Portugalia 11,8  10,7  11,2  11,8  10,8  10,4  10,3  10,5  10,3  10,4  

Szwecja 14,5  11,7  10,1  10,2  11,1  11,1  10,6  10,5  10,5  10,4  

Wielka Brytania 13,9  12,5  12,1  11,4  11,7  11,1  11,0  10,6  10,2  10,3  

W³ochy 10,0  9,2    9,0    9,3    9,4    9,6    9,7    9,9    9,7    9,9    

Polska 14,4   11,2   10,2   9,8     9,2     10,2   10,0   9,7     9,5     9,6     

�ród³o: Recent demographic developments in Europe 2001 i 2003, Council of Europe Publishing Strasbourg, Rocznik Demograficzny 
2002 i 2005.

Tabela 5. Urodzenia ¿ywe i zgony w 15 krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990�2003, 
           na 1000 ludno�ci

Kraje
Urodzenia ¿ywe Zgony
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dane tabeli 5. W 2003 r. szczególnie niski poziom urodzeñ ¿ywych mia³ miejsce
w Niemczech (8,6�), we W³oszech (9,4�), w Austrii i Grecji (9,5�) (tab. 5).
Zdecydowanie wy¿sze w tym wzglêdzie wspó³czynniki mia³a Irlandia (15,4�),
Francja (12,7�), Niderlandy (12,3 �) oraz Dania (12,0�).

Polska, wykazuj¹c w 2003 r. wspó³czynnik urodzeñ ¿ywych wynosz¹cy 9,2�,
znalaz³a siê w gronie pañstw charakteryzuj¹cych siê bardzo nisk¹ rodno�ci¹.

Wspó³czynniki dzietno�ci i urodzenia pozama³¿eñskie

Zaznaczyli�my wcze�niej, ¿e na poziom ogólnego (surowego) wspó³czynnika
urodzeñ ¿ywych istotny wp³yw wywiera liczba i struktura kobiet w wieku roz-
rodczym (15�49 lat), która zmienia siê w czasie i jest ró¿na w poszczególnych
krajach. Trzeba pamiêtaæ, ¿e przy niezmiennym poziomie cz¹stkowej p³odno�ci3

w danym kraju liczba urodzeñ w badanym roku wzro�nie, je�li zwiêkszy siê od-
setek kobiet w wieku rozrodczym w stosunku do ogó³u ludno�ci b¹d� w zbioro-
wo�ci kobiet w wieku rozrodczym zwiêkszy siê liczba kobiet charakteryzuj¹cych
siê wysok¹ p³odno�ci¹, czyli w wieku 20�24 lat i 25�29 lat.

Powy¿sze fakty utrudniaj¹ ocenê wp³ywu czynników pozademograficznych na
zmiany w czêsto�ci urodzeñ w poszczególnych krajach, komplikuj¹c porównanie
w skali miêdzynarodowej. Przyk³adem mo¿e tu byæ Polska. W naszym kraju odse-
tek kobiet w wieku 15�44 lat by³ w ostatnich kilku latach wyra�nie wy¿szy ni¿
w wielu krajach �starej� Unii4 . Mo¿na by³o oczekiwaæ z tego powodu wy¿szego
poziomu rodno�ci. Tymczasem ogólny wspó³czynnik urodzeñ ¿ywych � jak to ju¿
wcze�niej powiedzieli�my � nale¿a³ do jednych z najni¿szych w�ród omawianych
pañstw. Oznacza to, ¿e oddzia³ywanie niektórych czynników pozademograficznych
mia³o szerszy negatywny zasiêg w Polsce ni¿ w wielu krajach Unii.

Skoro ró¿nice w liczbie i strukturze wieku rozrodczego kobiet utrudniaj¹ po-
równania rodno�ci w ramach poszczególnych krajów, trzeba pos³u¿yæ siê innym
wspó³czynnikiem, którego walory poznawcze nadaj¹ siê bardziej do porównañ
miêdzynarodowych ani¿eli ogólny (surowy) wspó³czynnik urodzeñ ¿ywych.
Mamy tu na uwadze wspó³czynnik dzietno�ci, przez który rozumieæ nale¿y �redni¹
liczbê dzieci, któr¹ urodzi �kobieta w ci¹gu okresu rozrodczego, przy sta³ym
wzorcu p³odno�ci z danego roku kalendarzowego�5.

Wspó³czynniki dzietno�ci przedstawione w tabeli 6 dla roku 2003 (a w nie-
których przypadkach dla 2002 lub 2001 r.) informuj¹ o du¿ej przestrzennej dys-
persji w tym wzglêdzie. Ich poziom w 2003 r. waha³ siê od 1,99 w Irlandii i 1,88
we Francji do 1,27 w Grecji i Hiszpanii oraz 1,26 we W³oszech.

3 Chodzi tu o liczbê urodzeñ ¿ywych przypadaj¹cych na 1000 kobiet w poszczególnych gru-
pach ich wieku rozrodczego: 15�19 lat, 20�24, 25�29, 30�34, 35�39, 40�44 i 45�49 lat.

4 Recent demographic developments in Europe 2003, Council of Europe Publishing Strasbourg
oraz obliczenia w³asne.

5 Jerzy Z. Holzer, Demografia. Warszawa 2003, wyd. VI zmienione, s. 253.
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Polska ze swym wspó³czynnikiem wynosz¹cym w 2003 r. 1,22 zajê³a ostatnie
miejsce w�ród pañstw �starej� Unii. Tak wiêc i ten miernik za�wiadcza o bardzo
niskiej p³odno�ci polskich kobiet.

Oceniaj¹c zmiany w poziomie urodzeñ, warto wspomnieæ o urodzeniach po-
zama³¿eñskich. Obecnie formalne zwi¹zki ma³¿eñskie s¹ wci¹¿ jeszcze dominu-
j¹c¹ form¹ stanowienia rodziny w Europie. Procesowi temu towarzyszy jednak
stale rosn¹ca liczba urodzeñ pozama³¿eñskich. W wielu krajach Unii w 2003 roku
ich udzia³ w ogólnej liczbie urodzeñ by³ bardzo wysoki, wynosi³ bowiem: w Szwe-
cji 56,0 procent ogó³u urodzeñ, w Danii 44,9, we Francji 44,3 (2002 r.), a w Wiel-
kiej Brytanii 41,5 procent6.

Spotykamy tak¿e kraje, w których udzia³ urodzeñ niepochodz¹cych ze zwi¹z-
ków formalnych by³ w 2003 r. stosunkowo niski. Wymieniæ tu mo¿na Grecjê,
wykazuj¹c¹ 4,4 procent urodzeñ pozama³¿eñskich, i W³ochy � 13,6 procent7.
W Polsce w tym samym roku urodzenia pozama³¿eñskie stanowi³y 15,8 procent
ogó³u urodzeñ ¿ywych. Znajdowali�my siê wiêc w grupie pañstw charakteryzu-
j¹cych siê pod tym wzglêdem niezbyt wysokimi wska�nikami.

Zgony i przyrost naturalny ludno�ci

Oceniaj¹c zmiany w poziomie umieralno�ci poszczególnych pañstw, musimy
mieæ na uwadze udzia³ ludno�ci w wieku 60 lat lub 65 lat i wiêcej w ogólnej popu-
lacji. Jest to bowiem zbiorowo�æ charakteryzuj¹ca siê wysok¹ czêsto�ci¹ zgonów,
co si³¹ rzeczy musi mieæ wp³yw na ogólny (surowy) wspó³czynnik zgonów.

6 Rocznik Demograficzny 2005.
7 Rocznik Demograficzny 2005.
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Kraje Rok Wspó³czynnik Kraje Rok Wspó³czynnik

Irlandia 2003 1,99 Belgia 2002 1,62

Francja 2002 1,88 Portugalia 2002 1,47

Dania 2003 1,76 Austria 2003 1,38

Finlandia 2003 1,76 Niemcy 2001 1,35

Niderlandy 2002 1,73 Grecja 2002 1,27

Szwecja 2003 1,71 Hiszpania 2002 1,27

Wielka Brytania 2003 1,71 W³ochy 2002 1,26

Luksemburg 2001 1,70 Polska 2003 1,22

�ród³o: Uszeregowano na podstawie danych Rocznika Demograficznego 2005.

Tabela 6. Wspó³czynniki dzietno�ci w 15 krajach Unii Europejskiej i w Polsce w 2003
            (lub 2002 i 2001) (uszeregowane od najwy¿szych do najni¿szych)
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Jakie zmiany dokona³y siê w natê¿eniu zgonów w piêtnastu krajach UE w okre-
sie 1990�2003? Ocenê w tym wzglêdzie umo¿liwiaj¹ nam wspó³czynniki zawar-
te w tabeli 5.

Zwraca uwagê � mimo up³ywu czasu i postêpuj¹cego procesu starzenia demo-
graficznego � du¿a stabilno�æ wspó³czynników zgonów. Spójrzmy na Belgiê:
w 1995 r. wspó³czynnik zgonów � na 1000 ludno�ci � wyniós³ tu 10,3 i na tym
samym poziomie pozosta³ w 2000 i 2003 r.

Miêdzy rokiem 1990 a 2003 prawie nie zmieni³y siê wspó³czynniki zgonów
we Francji, w Niderlandach, w Portugalii i innych krajach. W niektórych pañ-
stwach � mimo starzenia siê ludno�ci � poziom umieralno�ci w 2003 r. zmniej-
szy³ siê nieznacznie w stosunku do 1990 lub 1995 r. Dotyczy to miêdzy innymi
Austrii, Danii, Szwecji.

Mo¿na zapytaæ, czy w poziomie umieralno�ci s¹ zauwa¿alne ró¿nice miêdzy
krajami unijnymi � podobnie jak to by³o w wypadku zawieranych ma³¿eñstw
i urodzeñ.

Dane tabeli 5 nasuwaj¹ odpowied� twierdz¹c¹. Tak by³o w minionych latach
i tak jest obecnie. W 2003 r. najni¿sze wspó³czynniki zgonów wyst¹pi³y w Irlan-
dii (7,2�), w Niderlandach (8,7�), w Luksemburgu (9,0�) oraz w Hiszpanii
(9,1�). Wyra�nie wy¿sz¹ � w tym samym roku � umieralno�æ notowano w Danii
(10,7�), w Portugalii i w Szwecji (10,4�).

Zró¿nicowana warto�æ ogólnych (surowych) wspó³czynników zgonów w wy-
mienionych krajach wynika g³ównie z odmiennych struktur ludno�ci wed³ug
wieku, w tym zw³aszcza z niejednakowego udzia³u procentowego ludno�ci
w starszym wieku. Oczywi�cie, nie nale¿y wykluczaæ wp³ywu ró¿nych czynni-
ków pozademograficznych, wynikaj¹cych z warunków pracy i bytu material-
nego ludno�ci, funkcjonowania s³u¿by zdrowia, stanu �rodowiska naturalnego
i tym podobnych.

Jakie miejsce zajmuje Polska w�ród piêtnastu pañstw Wspólnoty Europejskiej
pod wzglêdem umieralno�ci? Kraj nasz, wykazuj¹c w 2003 r. wspó³czynnik zgo-
nów wynosz¹cy 9,6�, znalaz³ siê w gronie tych pañstw, które charakteryzowa³y
siê ni¿szymi wska�nikami.

Jednak¿e to korzystne miejsce Polski w�ród pañstw unijnych nie jest zas³ug¹
oddzia³ywania czynników pozademograficznych, lecz m³odszej � w stosunku do
wiêkszo�ci krajów Wspólnoty � struktury wieku ludno�ci naszego kraju, a mia-
nowicie wy¿szego odsetka dzieci w wieku 0�14 lat, ni¿szego za� ludno�ci w wie-
ku 65 lat i wiêcej (tab. 9).

Ukszta³towany przez liczbê urodzeñ i liczbê zgonów przyrost naturalny lud-
no�ci w okresie 1990�2003 charakteryzowa³ siê w wiêkszo�ci krajów �starej�
Unii zni¿kow¹ tendencj¹ i du¿ym zró¿nicowaniem przestrzennym.

Wspó³czynniki przyrostu naturalnego przedstawione w tabeli 7 potwierdzaj¹
wyra�ny i sta³y ich spadek. Na przyk³ad: Austria wykazywa³a w 1990 r. 1,0�,

Miejsce Polski w rozwoju demograficznym piêtnastu krajów Unii Europejskiej (1990�2003)



94

w 1998 r. 0,4�, a w 2003 r. liczba urodzeñ zrówna³a siê z liczb¹ zgonów, przyno-
sz¹c w wyniku zerowy przyrost naturalny ludno�ci. W Belgii w tych samych
latach zanotowano: 1,9�, 0,9� i 0,5�.

Kraje, w których w ostatnich kilkunastu latach zwiêkszy³ siê przyrost
naturalny, nale¿¹ do wyj¹tków. Jest nim Irlandia, w której omawiane wspó³-
czynniki wynosi³y: w 1995 r. 4,6�, a w 2003 r. 8,2�. W niektórych pañ-
stwach, na przyk³ad w Danii, przyrost naturalny w okresie 1995�2003 po-
zostawa³ w granicach 1,2��1,7�. Wy¿sze warto�ci w tym wzglêdzie wy-
st¹pi³y we Francji i Niderlandach, zamykaj¹c siê w przedziale 3,5��4,2�
(tab. 7).

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Wspólnota Europejska ma w swym gronie pañstwa
o ma³ym wprawdzie, ale ujemnym przyro�cie naturalnym ludno�ci. W 1990 r.
by³ to tylko jeden kraj � Niemcy, w 1995 r. dwa: Niemcy i W³ochy, w 2000 r.
ju¿ cztery: Grecja, Niemcy, Szwecja i W³ochy, a w 2003 r. trzy: Grecja, Niemcy
i W³ochy, gdy¿ Szwecja osi¹gnê³a dodatni przyrost naturalny. Najwiêkszy
w 2003 r. ujemny przyrost naturalny mia³ miejsce w Niemczech: �1,7�
(tab. 7).

Izydor Sobczak, Urszula Komosa

Kraje 1990 1995 1998 2000 2003
Austria 1,0 0,9 0,4 0,2 0,0
Belgia 1,9 1,1 0,9 1,0 0,5
Dania 0,4 1,2 1,5 1,7 1,3
Finlandia 3,1 2,7 1,5 1,5 1,5
Francja 4,1 3,4 3,5 4,1 3,5
Grecja 0,8 0,1 �0,2 �0,2 �0,1
Hiszpania 1,7 0,5 0,2 0,6 1,4
Irlandia 6,2 4,6 6,0 6,2 8,2
Luksemburg 3,0 3,9 3,5 4,5 2,8
Niderlandy 4,6 3,5 3,9 4,2 3,6
Niemcy �0,2 �1,4 �0,8 �0,9 �1,7
Portugalia 1,4 0,4 0,7 1,5 0,4
Szwecja 3,4 1,1 -0,4 �0,3 0,7
Wielka Brytania 2,8 1,5 1,5 1,2 1,4
W³ochy 0,4 �0,5 �0,9 �0,4 �0,5
Polska 4,2 1,2 0,5 0,3 �0,4

�ród³o: Recent demographic developments in Europe 2001 i 2003, Council of Europe 
Publishing Strasbourg, Rocznik Demograficzny 2002 i 2005.

Tabela 7. Przyrost naturalny ludno�ci w 15 krajach Unii Europejskiej i w Polsce
w latach 1990�2003, na 1000 ludno�ci
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Nasuwa siê pytanie, czy wymienione pañstwa o ujemnym przyro�cie natural-
nym zmniejszy³y tak¿e swój stan liczebny ludno�ci. Analiza danych dotycz¹ca
lat 1995, 2000, 2002 i 2003 (tab. 3) ka¿e odpowiedzieæ, ¿e nie. Liczba ludno�ci
w tych krajach (wyj¹tek stanowi¹ tu Niemcy w 2003 r.) powiêkszy³a siê. Ozna-
cza to, ¿e ujemny przyrost naturalny zosta³ zrekompensowany z nawi¹zk¹ dodat-
nim saldem migracji zagranicznych.

Z liczb zawartych w tabeli 2 wynika, ¿e w 1995, 2000 i 2002 roku ¿aden kraj
UE (a wiêc i te o dodatnim przyro�cie naturalnym) nie wykazywa³y ujemnego
przyrostu rzeczywistego, czyli nie rejestrowa³y ubytku ludno�ci.

Niektóre z nich, na przyk³ad Hiszpania czy W³ochy, du¿e tempo przyrostu
rzeczywistego w ostatnich kilku latach zawdziêczaj¹ g³ównie dodatnim saldom
migracji zagranicznych.

W zupe³nie innej sytuacji znajduje siê Polska; saldo migracji zagranicznych
jest tu od wielu ju¿ lat ujemne.

Jakie miejsce w przyro�cie naturalnym ludno�ci zajmuje nasz kraj w�ród piêt-
nastu pañstw UE? Dane przedstawione w tabeli 7 wykazuj¹, ¿e pozycja naszego
kraju pod tym wzglêdem jest niekorzystna. Z ujemnym wspó³czynnikiem przy-
rostu naturalnego, wynosz¹cym w 2003 r. �0,4�, Polska sytuuje siê w koñco-
wym szeregu pañstw unijnych. Wiêkszy ujemny przyrost naturalny maj¹ tylko
W³ochy (�0,5�) i Niemcy (�1,7�).

Miejsce Polski w rozwoju demograficznym piêtnastu krajów Unii Europejskiej (1990�2003)

Kraje Lata Imigracja Emigracja Saldo
Wspó³czynnik 
salda migracji  

na 1000 
ludno�ci

Austria 2001 89 928     72 654     +17 274 +2,2 
Belgia 2000 68 616     56 479     +12 137 +1,2 
Dania 2002 52 778     43 475     +9 303 +1,7 
Finlandia 2003 17 838     12 083     +5 755 +1,1 
Hiszpania 2003 672 266   64 298     +607 968 +14,1 
Niderlandy 2002 121 250   66 728     +54 522 +3,4 
Niemcy 2003 768 975   626 330   +142 645 +1,7 
Szwecja 2003 63 754     35 020     +28 734 +3,2 
Wielka Brytania 2002 512 800   359 400   +153 400 +2,6 
W³ochy 2002 213 202   41 756     +171 446 +3,0 

Polskaa 2003 7 048       20 813     �13765 �0,4

Tabela 8. Migracje zagraniczne ludno�ci w niektórych krajach Unii Europejskiej
           i w Polsce

a � Wy³¹cznie na pobyt sta³y

�ród³o: Rocznik Demograficzny 2005.



96

Struktura ludno�ci wed³ug wieku

Struktura ludno�ci wed³ug wieku zmienia siê w czasie i jest zró¿nicowana
w przekroju poszczególnych pañstw.

Najwa¿niejsza rola w przeobra¿eniach struktury ludno�ci wed³ug wieku przy-
pada urodzeniom. Rosn¹ca � przez d³u¿szy okres � liczba urodzeñ zwiêksza licz-
bê dzieci i m³odzie¿y oraz jej udzia³ w ogólnej liczbie ludno�ci. I odwrotnie �
spadek liczby urodzeñ zmniejsza liczebno�æ m³odej generacji, przyczyniaj¹c siê
tym samym do zwiêkszenia wzglêdnego udzia³u populacji w starszym wieku.

Drugim czynnikiem, który wp³ywa na przeobra¿enia w strukturze ludno�ci
wed³ug wieku, s¹ zgony. Lepsza opieka lekarska i warunki bytu materialnego
przyczyniaj¹ siê do spadku umieralno�ci w poszczególnych grupach wiekowych,
wyd³u¿aj¹c przeciêtne trwanie ¿ycia danej populacji. Wynikiem tego procesu jest
osi¹ganie przez coraz liczniejsze generacje wieku 65 lat i wiêcej, a nastêpnie
wzrost udzia³u ludzi starych w ogólnej populacji.

Trzecim czynnikiem kszta³tuj¹cym zmiany w strukturze wieku ludno�ci s¹
migracje, które mog¹ przyczyniaæ siê zarówno do starzenia, jak i do odm³adzania
demograficznego spo³eczeñstwa danego terytorium, w zale¿no�ci od tego, w ja-
kim wieku znajduj¹ siê migranci. W migracjach czê�ciej uczestniczy ludno�æ
w m³odszym wieku. Dlatego te¿ ruchy wêdrówkowe wp³ywaj¹ na odm³odzenie
spo³eczeñstw tych terenów, na które przybywaj¹ migranci, i starzenie siê ludno-
�ci obszarów, z których oni odchodz¹.

Strukturê ludno�ci w krajach Wspólnoty w podziale na trzy du¿e grupy wieko-
we: dzieci, ludno�æ doros³¹ i ludzi starych w dniu 1 I 2003 r. przedstawia tabela 9.

Zwraca uwagê bardzo niski udzia³ dzieci w wieku 0�14 lat w takich pañstwach
jak: W³ochy, Hiszpania, Niemcy i Grecja. Wynosi on 14�15% ogó³u ludno�ci.

Zdecydowanie wy¿sze wska�niki wykazuj¹ Dania, Francja, Luksemburg, Ni-
derlandy, Wielka Brytania, w których wahaj¹ siê one w granicach 18�19% ogó³u
ludno�ci. Najwy¿szy wska�nik wyst¹pi³ w Irlandii � 21,0%. �rednio we wszyst-
kich krajach Wspólnoty udzia³ dzieci w wieku 0�14 lat stanowi³ 16,5%; w Polsce
by³ on wy¿szy i wynosi³ 17,8% (tab. 9).

Istotne ró¿nice miêdzy poszczególnymi krajami wystêpuj¹ tak¿e w udziale
populacji w wieku 65 lat i wiêcej. Je�li udzia³ wzglêdny tej zbiorowo�ci przyj-
miemy jako miarê procesu starzenia siê ludno�ci, oka¿e siê, ¿e w 2003 r. staro�ci¹
demograficzn¹ by³y najbardziej dotkniête takie kraje jak W³ochy (19,0 procent),
Grecja (17,5 procent) i Szwecja (17,2 procent).

Najm³odszymi za� pod wzglêdem demograficznym pañstwami by³y: Irlandia,
gdzie udzia³ ludzi starych w wieku 65 lat i wiêcej stanowi³ tylko 11,1%, Nider-
landy (13,7%) i Dania (14,8%). Przeciêtny udzia³ omawianej populacji we wszyst-
kich krajach UE wynosi³ w 2003 r. 16,8%, by³ wiêc zdecydowanie wy¿szy ni¿
w Polsce, dla której odpowiedni wspó³czynnik wynosi³ 12,8 procent.

Izydor Sobczak, Urszula Komosa
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Przedstawiona wy¿ej niejednakowa pod wzglêdem wieku struktura ludno�ci
krajów Unii jest skutkiem ró¿nego nasilenia wcze�niej przedstawionych czynni-
ków kszta³tuj¹cych strukturê wieku, czyli poziomu urodzeñ, zgonów i migracji.

W konkluzji naszych rozwa¿añ mo¿emy powiedzieæ, ¿e wiêkszo�æ pañstw
Wspólnoty charakteryzuje siê wysokim stopniem staro�ci demograficznej.

Zakoñczenie

Ocena procesów demograficznych w Polsce dokonana na tle piêtnastu krajów
Wspólnoty wskazuje, ¿e nasz kraj straci³ na prze³omie XX i XXI wieku � noto-
wan¹ przed laty � wielk¹ ¿ywotno�æ biologiczn¹ i dynamikê demograficzn¹; pod

Miejsce Polski w rozwoju demograficznym piêtnastu krajów Unii Europejskiej (1990�2003)

w tys. w % w tys. w % w tys. w % w tys. w %
Austria 8 067 100,0 1 335 16,6 5 481 67,9 1 251 15,5

Belgia 10 356 100,0 1 803 17,4 6 791 65,6 1 762 17,0

Dania 5 384 100,0 1 013 18,8 3 573 66,4 798 14,8

Finlandia 5 206 100,0 927 17,8 3 480 66,9 799 15,3

Francja 59 630 100,0 11 121 18,7 38 786 65,0 9 723 16,3

Grecja 11 006 100,0 1 610 14,6 7 467 67,9 1 929 17,5

Hiszpania 40 409 100,0 5 891 14,6 27 619 68,3 6 899 17,1

Irlandia 3 964 100,0 832 21,0 2 691 67,9 441 11,1

Luksemburg 448 100,0 84 18,7 301 67,2 63 14,1

Niderlandy 16 193 100,0 3 010 18,6 10 963 67,7 2 220 13,7

Niemcy 82 537 100,0 12 416 15,0 55 682 67,5 14 439 17,5

Portugalia 10 407 100,0 1 646 15,8 7 025 67,5 1 736 16,7

Szwecja 8 941 100,0 1 612 18,0 5 795 64,8 1 534 17,2

Wielka Brytania 59 850 100,0 11 314 18,9 39 221 65,5 9 315 15,6

W³ochy 57 321 100,0 8 147 14,2 38 273 66,8 10 901 19,0

Razem kraje UE 379 719 100,0 62 761 16,5 253 148 66,7 63 810 16,8

Polska 38 219 100,0 6 804 17,8 26 535 69,4 4 880 12,8

Tabela 9. Ludno�æ wed³ug wieku w 15 krajach Unii Europejskiej i w Polsce. 
           Stan w dniu 1 I 2003

Kraje
Ogó³em

w wieku
0�14 lat 15�64 65 lat i wiêcej

a

b

a � 2002 r.
b � 2001 r.

�ród³o: Rocznik Demograficzny 2004 i 2005; Recent demographic developments in Europe 2003,
Council of Europe Publishing Strasbourg oraz obliczenia w³asne.
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wzglêdem wielu wska�ników plasuje siê na niekorzystnych, koñcowych miej-
scach w�ród omawianych pañstw.

Polska, przystêpuj¹c do Unii Europejskiej, charakteryzowa³a siê ujemnym �
od wielu lat � saldem migracji zagranicznych, ujemnym � pocz¹wszy od 2002 r.
� przyrostem naturalnym, a w konsekwencji malej¹c¹ co roku (poczynaj¹c od
1999 r.) liczb¹ ludno�ci. W sytuacji, gdy wszystkie kraje �starej� Unii zwiêksza³y
� w ostatnich latach � sw¹ populacjê, Polska wyludnia³a siê.

Izydor Sobczak, Urszula Komosa


