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INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE 

Zmiany demograficzne Zmiany demograficzne 
Od początku XX wieku na świecie zachodzą niewystępujące dotąd zmiany demograficzne, 
które mają ogromny wpływ na liczebność i strukturę społeczeństwa. Spowodowane jest 
to głównie zmianami współczynnika dzietności kobiet, oczekiwanej długości życia 
oraz przepływów migracyjnych. 

Od początku XX wieku na świecie zachodzą niewystępujące dotąd zmiany demograficzne, 
które mają ogromny wpływ na liczebność i strukturę społeczeństwa. Spowodowane jest 
to głównie zmianami współczynnika dzietności kobiet, oczekiwanej długości życia 
oraz przepływów migracyjnych. 

W Unii Europejskiej zmiany demograficzne wywołują zjawisko tzw. „starzenia się 
społeczeństwa”: w ujęciu ogólnym, nie nastąpi żadna znacząca zmiana liczebności 
populacji UE (z 502 mln w 2010 r. do 517 mln w 2060 r.), ale populacja ta będzie 
coraz starsza (prawie podwoi się liczba obywateli w wieku 65 lat i starszych: z 87 mln w 
2010 r. do 153 mln w 2060 r.). Mimo to zmiany zarówno liczebności, jak i struktury, 
nie będą zachodziły we wszystkich krajach równomiernie: na przykład do 2060 r. 
w siedmiu państwach członkowskich wzrośnie udział ludności w wieku 15–64 lat, zaś w 
pozostałych dwudziestu krajach udział ten zmaleje. 

W Unii Europejskiej zmiany demograficzne wywołują zjawisko tzw. „starzenia się 
społeczeństwa”: w ujęciu ogólnym, nie nastąpi żadna znacząca zmiana liczebności 
populacji UE (z 502 mln w 2010 r. do 517 mln w 2060 r.), ale populacja ta będzie 
coraz starsza (prawie podwoi się liczba obywateli w wieku 65 lat i starszych: z 87 mln w 
2010 r. do 153 mln w 2060 r.). Mimo to zmiany zarówno liczebności, jak i struktury, 
nie będą zachodziły we wszystkich krajach równomiernie: na przykład do 2060 r. 
w siedmiu państwach członkowskich wzrośnie udział ludności w wieku 15–64 lat, zaś w 
pozostałych dwudziestu krajach udział ten zmaleje. 

Niniejsza krótka notatka w sprawie przewidywanych zmian demograficznych zawiera 
dane będące „prognozami”, czyli dane liczbowe przekazane przez ekspertów na 
podstawie danych statystycznych zaobserwowanych w przeszłości, a także modeli i 
założeń dotyczących istotnych czynników (współczynnik dzietności, oczekiwana długość 
życia i przepływy migracyjne). Dane te należy więc rozpatrywać ostrożnie, ponieważ 
towarzyszy im niepewność co do stabilności i słuszności założeń.  

Niniejsza krótka notatka w sprawie przewidywanych zmian demograficznych zawiera 
dane będące „prognozami”, czyli dane liczbowe przekazane przez ekspertów na 
podstawie danych statystycznych zaobserwowanych w przeszłości, a także modeli i 
założeń dotyczących istotnych czynników (współczynnik dzietności, oczekiwana długość 
życia i przepływy migracyjne). Dane te należy więc rozpatrywać ostrożnie, ponieważ 
towarzyszy im niepewność co do stabilności i słuszności założeń.  

Przedmiotem analizy jest okres do 2060 r.: okres 50 lat uznaje się za odpowiednią 
perspektywę czasu, gdy mowa jest o zrównoważonym rozwoju.  
Przedmiotem analizy jest okres do 2060 r.: okres 50 lat uznaje się za odpowiednią 
perspektywę czasu, gdy mowa jest o zrównoważonym rozwoju.  

Prognozy demograficzne są zwykle podstawą do dalszych prognoz dotyczących zmian 
makroekonomicznych takich jak siła robocza i PKB, a także do planowania wydatków 
rządowych np. na emerytury i renty oraz ochronę zdrowia. 

Prognozy demograficzne są zwykle podstawą do dalszych prognoz dotyczących zmian 
makroekonomicznych takich jak siła robocza i PKB, a także do planowania wydatków 
rządowych np. na emerytury i renty oraz ochronę zdrowia. 

Rysunek 1 Prognoza liczby ludności UE-27 na lata 2010–2060  Rysunek 1 Prognoza liczby ludności UE-27 na lata 2010–2060  

485

490

495

500

505

510

515

520

525

530

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Series1

Źródło: EurostatŹródło: Eurostat

PE464.464 3  



Notatka: Wspólne posiedzenie parlamentarne, 5–6 grudnia 2011 r. 
Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie 
_________________________________________________________________________________________ 

4 

  

Zmiany liczebności: zmiany nieznaczne w ujęciu ogólnym, 
lecz istotne na szczeblu krajowym 
Zmiany liczebności: zmiany nieznaczne w ujęciu ogólnym, 
lecz istotne na szczeblu krajowym 
Szacuje się, że liczebność populacji UE wzrośnie o prawie 5%: z 501 mln w 2010 r. liczba 
ludności osiągnie swój szczytowy poziom 526 mln w 2040 r. Potem liczba ta będzie 
stopniowo spadała.  

Szacuje się, że liczebność populacji UE wzrośnie o prawie 5%: z 501 mln w 2010 r. liczba 
ludności osiągnie swój szczytowy poziom 526 mln w 2040 r. Potem liczba ta będzie 
stopniowo spadała.  

Choć szacuje się, że populacja UE będzie nieco liczniejsza w 2060 r. w porównaniu do 
2010 r., to w państwach członkowskich istnieją istotne różnice w tendencjach 
dotyczących liczby ludności:  

Choć szacuje się, że populacja UE będzie nieco liczniejsza w 2060 r. w porównaniu do 
2010 r., to w państwach członkowskich istnieją istotne różnice w tendencjach 
dotyczących liczby ludności:  

 W przypadku mniej więcej połowy krajów UE przewiduje się spadek ogólnej liczby 
ludności: BG, CZ, DE, EE, EL, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO i SK.  

 W przypadku mniej więcej połowy krajów UE przewiduje się spadek ogólnej liczby 
ludności: BG, CZ, DE, EE, EL, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO i SK.  

 Dla pozostałych krajów przewiduje się wzrost: BE, DK, IE, ES, FR, IT, CY, LU, NL, 
AT, SI, FI, SE i UK.  

 Dla pozostałych krajów przewiduje się wzrost: BE, DK, IE, ES, FR, IT, CY, LU, NL, 
AT, SI, FI, SE i UK.  

Jeśli chodzi o wzrost, do 2060 r.: Jeśli chodzi o wzrost, do 2060 r.: 
 najwyższe wskaźniki wzrostu przewiduje się w Irlandii (+46%), Luksemburgu 

(+45%), na Cyprze (+41%), w Wielkiej Brytanii (+27%), Belgii (+24%) i Szwecji 
(+23%) 

 najwyższe wskaźniki wzrostu przewiduje się w Irlandii (+46%), Luksemburgu 
(+45%), na Cyprze (+41%), w Wielkiej Brytanii (+27%), Belgii (+24%) i Szwecji 
(+23%) 

 największe spadki – w Bułgarii (-27%), na Łotwie (-26%), Litwie (-20%), w 
Rumunii i Niemczech (w obu krajach -19%). 

 największe spadki – w Bułgarii (-27%), na Łotwie (-26%), Litwie (-20%), w 
Rumunii i Niemczech (w obu krajach -19%). 

Jak można zauważyć na rysunku 2 i w tabeli 1 poniżej, w 2010 r. państwami o 
najwyższej liczbie ludności były: Niemcy (82 mln), Francja (63), Wielka Brytania 
(62), Włochy (60) i Hiszpania (46).  

Jak można zauważyć na rysunku 2 i w tabeli 1 poniżej, w 2010 r. państwami o 
najwyższej liczbie ludności były: Niemcy (82 mln), Francja (63), Wielka Brytania 
(62), Włochy (60) i Hiszpania (46).  
W 2060 r. Wielka Brytania może być najludniejszym krajem UE (79), przed 
Francją (72), Niemcami (66), Włochami (65) i Hiszpanią (52). 
W 2060 r. Wielka Brytania może być najludniejszym krajem UE (79), przed 
Francją (72), Niemcami (66), Włochami (65) i Hiszpanią (52). 

Zmiany te niewątpliwie wpłyną na wszystkie wskaźniki w przeliczeniu „na osobę”, które 
są wynikiem podziału ogólnej liczby wyjściowej przez liczbę obywateli. W dłuższej 
perspektywie może się zdarzyć, że zmiany demograficzne będą odzwierciedlane w 
strukturze mandatów w Parlamencie Europejskim i głosów w Radzie. 

Zmiany te niewątpliwie wpłyną na wszystkie wskaźniki w przeliczeniu „na osobę”, które 
są wynikiem podziału ogólnej liczby wyjściowej przez liczbę obywateli. W dłuższej 
perspektywie może się zdarzyć, że zmiany demograficzne będą odzwierciedlane w 
strukturze mandatów w Parlamencie Europejskim i głosów w Radzie. 

Rysunek 2 Prognoza liczby ludności państw członkowskich w roku 2010, 2030 i 2060 Rysunek 2 Prognoza liczby ludności państw członkowskich w roku 2010, 2030 i 2060 
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Tabela 1 Szacowana liczba ludności w państwach UE w latach 2010–20–30–40–50–60 
(w mln osób) 

 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

UE-27 501,0 514,4 522,3 525,7 524,1 516,9 
Belgia 10,8 11,6 12,2 12,7 13,1 13,4 
Bułgaria 7,6 7,1 6,6 6,2 5,9 5,5 
Czechy 10,5 10,8 10,8 10,7 10,7 10,5 
Dania 5,5 5,7 5,9 6,0 6,0 6,1 
Niemcy 81,7 80,1 77,9 74,8 70,8 66,4 
Estonia 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 
Irlandia 4,5 4,8 5,3 5,8 6,2 6,5 
Grecja 11,3 11,5 11,6 11,6 11,6 11,3 
Hiszpania 46,0 48,0 50,0 51,7 52,7 52,3 
Francja 62,6 65,6 68,0 69,9 71,0 71,8 
Włochy 60,3 62,9 64,5 65,7 65,9 65,0 
Cypr 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 
Łotwa 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 
Litwa 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 
Luksemburg 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 
Węgry 10,0 9,9 9,7 9,4 9,2 8,9 
Malta 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Holandia 16,6 17,2 17,6 17,6 17,4 17,1 
Austria 8,4 8,6 8,8 9,0 9,0 8,9 
Polska 38,2 38,4 37,6 36,1 34,5 32,7 
Portugalia 10,6 10,7 10,8 10,8 10,6 10,3 
Rumunia 21,5 21,0 20,3 19,4 18,5 17,3 
Słowenia 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 
Słowacja 5,4 5,6 5,6 5,5 5,3 5,1 
Finlandia 5,4 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 
Szwecja 9,3 10,1 10,6 10,9 11,2 11,5 
Wielka Brytania 62,0 66,3 70,2 73,4 76,4 78,9 

Źródło: Eurostat 

Zmiany w strukturze: starzenie się społeczeństwa 
Przewiduje się radykalną zmianę struktury wiekowej populacji UE. Prognozowane zmiany 
nigdy dotąd nie występowały w żadnej populacji ludzkiej: owszem, w przeszłości zdarzały 
się gwałtowne wzrosty lub spadki liczby ludności, ale ich dystrybucja wiekowa przybierała 
zawsze formę piramidy, w której starsze grupy wiekowe stanowiły znacznie mniejszą 
część niż grupy młode.  

Rysunek 3 przedstawia piramidy populacji w 2010 r. i 2060 r.: w 2010 r. najliczniejszymi 
grupami wiekowymi były grupy osób w wieku ok. 40 lat, zarówno w przypadku mężczyzn, 
jak i kobiet. W 2060 r. najliczniejszą grupą wiekową w przypadku kobiet będzie grupa 
osób w wieku 70–74 lat. 

Niski współczynnik dzietności (obecnie 1,6 dziecka na jedną kobietę, tj. poniżej 
współczynnika dzietności zapewniającego naturalne zastępowanie pokoleń, który wynosi 
2,1) sprawia, że podstawy piramid są coraz mniejsze, zaś wzrost oczekiwanej długości 
życia sprawia, że górne części piramidy są coraz większe. W rezultacie kształt wykresu 
przedstawiającego liczbę ludności stopniowo zmienia się z trójkąta w kolumnę. 
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Rysunek 3 Piramida populacji w 2010 r. i 2060 r.: od piramid do kolumn  

 
(Legenda: UE-27 – Liczba ludności wg grup wiekowych i płci.) 

Źródło: Komisja Europejska, DG ECFIN 

Do badania sposobu starzenia się społeczeństwa wykorzystuje się kilka istotnych 
wskaźników, w tym wiele takich, które można wyliczyć1: 

1. średnia wieku: połowa populacji jest w wieku poniżej, a druga połowa – w wieku 
powyżej wieku średniego. Tabela 4 przedstawia stopniowy wzrost średniej wieku 
w UE, która to wartość w 1960 r. wynosiła 31,5, a w 2060 r. będzie wynosić 47,2.  

2. stosunek liczby osób w wieku 65 lat i starszych do ogólnej liczby 
ludności. Ten wskaźnik odnosi się w dużym stopniu do emerytów; tabela 5 
pokazuje, że w UE odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wzrośnie z 16% w 
2010 r. do 29% w 2060 r.  

3. udział najstarszych członków populacji (czyli osób w wieku 80 lat i starszych) 
odnosi się do osób, które najczęściej wymagają opieki długoterminowej. Tabela 6 
pokazuje, że do 2060 r. w większości krajów UE udział osób najstarszych będzie 
przewyższał 10%, w porównaniu do 1–2% w latach 60. XX wieku. 

4. wskaźnik OADR (old age dependency rate): stosunek liczby osób w wieku 65 
lat i starszych do liczby osób w wieku 15–64 lat. Tabela 7 pokazuje, że wskaźnik 
OADR osiągnie poziomy powyżej jednej osoby starszej przypadającej na dwie 
osoby w wieku produkcyjnym, a nawet dwóch osób starszych przypadających na 
każde trzy osoby w wieku produkcyjnym. 

                                                 
1 Odpowiednie dane statystyczne znajdują się w rozdziale „Dane statystyczne i prognozy w krajach UE: 

tabele” 
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Niezależnie od stosowanego wskaźnika starzenia się, szacuje się, że w 2060 r. wskaźnik 
ten w żadnym kraju nie będzie niższy niż w 2010 r. Na podstawie tych wskaźników 
można zaobserwować ciekawą dynamikę, która może świadczyć o charakterze przyszłych 
zmian.  

Szara fala nadciąga na południe i wschód 

W 1960 r. średnia wieku w UE wynosiła 31,5, zaś „najstarszym” krajem była Szwecja, ze 
średnią wieku 36. W 1995 r. najstarszym krajem UE stały się Włochy (średnia wieku 40 
lat), a potem w 2001 r. Niemcy ze średnią wieku 44 lat. Przewiduje się, że po roku 2040 
najwyższa średnia wieku będzie na Łotwie, a później w Rumunii, co będzie świadczyło o 
przesuwaniu się procesu starzenia w kierunku na wschód.  

Rysunek 4 Kraje powyżej lub poniżej średniej wieku w 1960 r. i w 2060 r. 

 
Źródło: Eurostat 

Przyspieszenie procesu starzenia się 

W badanym okresie (1960–2060) zmiany średniej wieku w poszczególnych krajach mają 
podobny charakter: podczas gdy w pierwszych dziesięcioleciach wartości rosną w stałym 
tempie, na początku nowego stulecia przyspieszają i stabilizują się na wyższym poziomie 
po roku 2030. Na przykład w 2010 r. wzrost względny wynosi 0,26, a to oznacza, że od 
1960 r. przeciętna średnia wieku wzrosła o 26%, z 31,5 do 39,8. Do końca okresu 
średnia wieku ma prawie cały czas wysokie wartości, co odpowiada wzrostowi o ok. 50% 
od wartości początkowej w 1960 r. 

Spośród czterech wskaźników starzenia się pierwszym, który zacznie zwalniać, będzie 
średnia wieku, i wydaje się, że spowolnienie to (w ujęciu średnim) już się zaczęło. 
Średnio proporcja ludności w wieku 65 lat i starszych może natomiast stale rosnąć w 
coraz szybszym tempie, mniej więcej do końca następnego dziesięciolecia, potem zaś 
tempo to może zacząć zwalniać. Możliwe, że wskaźnik OADR będzie wykazywać taką 
samą dynamikę, z kilkuletnim opóźnieniem, zaś tempo wzrostu odsetka najstarszych 
członków populacji (w wieku 80 lat i starszych) może zacząć zwalniać dopiero za 
kilkadziesiąt lat.  

Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej największy wzrost nastąpi w latach 20. XXI 
wieku w odniesieniu do proporcji osób w wieku 65 lat i starszych oraz wskaźnika OADR, a 
w odniesieniu do osób w wieku 80 lat i starszych – w najbliższym dziesięcioleciu. Ta 
ostatnia grupa już w 2020 r. swoją liczebnością zacznie przewyższać grupę dzieci poniżej 
5. roku życia. 
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Choć przewiduje się stałą poprawę stanu zdrowia osób starszych, gwałtowny wzrost 
liczby osób powyżej 80. roku życia będzie prawdopodobnie wyzwaniem dla systemów 
zabezpieczenia społecznego. Zwłaszcza wsparcie dla osób starszych, które do tej pory 
zapewniały im rodziny, w najbliższych dziesięcioleciach może osiągnąć swój limit, gdyż 
wzorce rodzinne stają się coraz bardziej „pionowe”, tzn. na jednego wnuka (lub 
prawnuka) przypada coraz więcej dziadków i pradziadków.  

Z czasem nastąpi zmiana krajów wiodących 

Ze względu na społeczno-gospodarczy wpływ zjawiska starzenia się, interesujące jest 
obserwowanie momentu głównych zmian. W niektórych krajach pewne zmiany już się 
dokonały: np. w Szwecji – pierwszym kraju, który osiągnął wiek średni 38 lat w 1986 r., 
oraz Niemczech, które być może będą nadal przewodziły w tym procesie, będąc 
pierwszym krajem, w którym – jak się przypuszcza – zostanie przekroczona średnia 
wieku 46 lat (w 2014 r.) i 50 lat (w 2037 r.).  

Ponieważ wskaźnik OADR jest często stosowany jako orientacyjny wskaźnik wpływu 
procesu starzenia się na publiczne systemy emerytalne, interesujące jest to, iż 
dotychczas tylko nieliczne kraje nie osiągnęły wartości OADR 0,2, oznaczającej 20 osób 
starszych przypadających na każde 100 osób w wieku produkcyjnym (lub jedną na pięć). 
Pierwszym krajem była Austria w 1963 r. Może jednak upłynąć ponad pół wieku, zanim 
wszystkie kraje UE osiągną ten poziom; ostatnim będzie prawdopodobnie Słowacja w 
2016 r. 

Jeśli chodzi o wyższe poziomy OADR, sytuacja może się bardziej gwałtownie zmienić w 
czasie późniejszym: tylko Włochy w 2006 r. i Niemcy rok później osiągnęły poziom OADR 
0,3, i szacuje się, że pozostałe kraje osiągną ten poziom w ciągu trzydziestu lat. W kilku 
krajach wskaźnik ten może się nawet podnieść do 0,5 w ciągu obecnego półwiecza; 
możliwe, że pierwszym z nich będą Niemcy w 2031 r. Następnymi w kolejce mogą być 
Grecja, Hiszpania, Włochy i Portugalia (w ciągu ok. dziesięciu lat). Wskaźnik OADR na 
poziomie 0,5 oznacza, że na każdą osobę starszą przypadają dwie osoby w wieku 
produkcyjnym – poziom ten nigdy wcześniej nie został zanotowany. 

Starzenie się następowałoby (znacznie) szybciej, gdyby społeczeństwo 
europejskie miało charakter zamknięty 

Gdyby od 2010 r. nagle wstrzymano przepływy migracyjne, wynikiem tego byłoby starsze 
społeczeństwo europejskie. W 2060 r. średnia wieku byłaby mniej więcej o trzy lata 
wyższa; odsetek osób w wieku 65 lat i starszych byłby o 3,4 punktu procentowego 
wyższy; odsetek najstarszych członków populacji – o 2 punkty procentowe wyższy, a 
wskaźnik OADR wzrósłby o ponad 8 punktów, z 52,4 do 61,0.  

Wpływ odczuwalny w poszczególnych krajach zależy od poziomu i kierunku przepływów 
migracyjnych w chwili opracowywania prognoz. Na przykład przy braku przepływów 
migracyjnych Hiszpania osiągnęłaby do 2060 r. średnią wieku 54,4, a nie 49,7 lat; z 
drugiej strony w Rumunii średnia wieku wzrosłaby jedynie o 0,6 roku. 

Imigrację można więc uznać za sposób łagodzenia procesu starzenia się. Ponieważ 
jednak imigranci są to zawsze osoby starsze od noworodków, gdyby czynnikami wzrostu 
liczby ludności była imigracja, a nie dzietność, wówczas proces starzenia zwalniałby 
wolniej niż w przypadku wzrostu dzietności. Skutek ten jest słabszy, jeśli dzietność 
imigrantów przewyższa dzietność obywateli kraju, do którego przybyli; należy jednak 
zauważyć, że imigranci w ciągu jednego lub dwóch pokoleń dostosowują swój 
współczynnik dzietności do współczynnika kraju, w którym przebywają. 

Starzenie się społeczeństwa w kontekście globalnym 
Obserwując tendencje demograficzne w perspektywie globalnej i wykorzystując dane 
statystyczne oraz prognozy ONZ, można stwierdzić, że udział ludności obecnej UE 
zmniejszył się o ponad połowę z 14,7% populacji światowej w 1950 r. do 7,2% w 2010 r. 

 8 PE464.464 



Notatka: Wspólne posiedzenie parlamentarne, 5–6 grudnia 2011 r. 
Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie 

_________________________________________________________________________________________ 

oraz że przewiduje się jego spadek, blisko poziomu 5,4% w 2050 r., mimo 
spodziewanych przepływów migracyjnych netto. 

Udział populacji Japonii, Chin i USA również zmniejszył się w ciągu ostatnich 
pięćdziesięciu lat. Owe tendencje spadkowe charakteryzujące lata 1950–2010 stanowią 
zdecydowane przeciwieństwo tendencji panujących w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej, 
których udział w populacji światowej wzrastał. 

Przewiduje się, że w latach 2010–2050 udział ludności w Afryce będzie szybko wzrastał i 
przekroczy 20% populacji światowej. W całej Azji przewiduje się nieznaczny spadek, 
nawet jeśli jej mieszkańcy stanowiliby niemal 60% światowej populacji w 2050 r. Spadek 
jest szczególnie widoczny w Chinach, gdzie szacuje się, że udział ludności w ogólnej 
liczbie ludności świata zmniejszy się z 19,6% do 15,5% w latach 2010–2050.  

Liczba ludności kontynentu europejskiego będzie prawdopodobnie stosunkowo mniejsza 
w 2050 r., a jej udział zmniejszy się o 3 punkty procentowe (z 10,6% do 7,6%). W 
Ameryce Północnej, w tym w USA (udział wynosi odpowiednio 5,1% i 4,6%), udział 
nieznacznie się zmniejszy. Pozostałe regiony świata utrzymają swój udział w szybko 
rosnącej liczbie ludności świata (liczba ta od 7 mld mieszkańców w październiku 2011 r. 
dojdzie do 9,6 mld w 2060 r., co oznacza wzrost o 39% w ciągu czterdziestu lat). 

Tabela 2 Geograficzne rozmieszczenie ludności świata na podstawie badania ONZ z 
2008 r. 

  1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Zmiana 
1950–00 

Zmiana 
2000–50 

Afryka  8,8 9,3 9,8 10,8 12,0 13,4 15,0 16,6 18,3 20,1 21,8 4,6 8,4 
Azja  55,6 56,2 57,8 59,2 60,1 60,5 60,3 59,9 59,2 58,2 57,2 4,9 -3,3 
- Chiny 21,9 21,7 22,5 22,4 21,7 20,7 19,6 18,6 17,6 16,5 15,5 -1,1 -5,3 
- Indie 14,7 14,7 14,9 15,5 16,2 17,1 17,6 17,8 17,9 17,8 17,6 2,4 0,6 
- Japonia 3,3 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 -1,2 -1,0 
Federacja 
Rosyjska 

4,1 4,0 3,5 3,1 2,8 2,4 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 -1,6 -1,1 

Europa  21,6 20,0 17,8 15,6 13,6 11,9 10,6 9,6 8,7 8,0 7,6 -9,7 -4,3 
- UE-27 14,7 13,3 11,8 10,3 8,9 7,9 7,2 6,6 6,1 5,7 5,4 -6,9 -2,5 
- Strefa 

euro 
9,5 8,5 7,6 6,6 5,7 5,1 4,7 4,3 4,0 3,8 3,6 -4,4 -1,6 

Ameryka Łacińska 6,6 7,3 7,8 8,2 8,4 8,5 8,6 8,6 8,6 8,5 8,4 1,9 -0,1 
Ameryka Północna 6,8 6,7 6,3 5,7 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 -1,6 -0,3 
- Stany 

Zjedno-
czone 

6,2 6,1 5,7 5,2 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 -1,5 -0,3 

Oceania  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0 0,1 

Źródło: UN World Population Prospects: The 2008 Revision. 

Tabela 3 przedstawia wskaźnik OADR dla różnych obszarów świata (stosunek liczby osób 
w wieku 65 lat i starszych do liczby osób w wieku produkcyjnym). ONZ przewiduje 
wskaźnik OADR w UE w 2050 r. na poziomie 50,7 (w porównaniu z 50,3 według 
EUROPOP2010), który znacznie przekracza wartości prognozowane dla pozostałych 
obszarów świata; wyjątek stanowi Japonia, gdzie zgodnie z prognozą wskaźnik osiągnie 
74,3. Kraje wchodzące w skład dzisiejszej UE miały już w 1950 r. najwyższą wartość 
wskaźnika OADR (wartość ta była jeszcze wyższa na obszarze krajów należących obecnie 
do strefy euro), nieco wyższą niż w USA, ale jego wzrost przyspieszył w latach 1950–
2010 (nawet do 13 punktów procentowych w UE w porównaniu z 6 punktami 
procentowymi w USA). 

Dla wszystkich obszarów przewiduje się jeszcze gwałtowniejszy wzrost wskaźnika OADR 
w latach 2010–2050 niż w latach 1950–2000. Największy wzrost przewiduje się w Japonii 
(prawie 50 p.p.), w Chinach, UE i strefie euro (prawie 30 p.p.). 
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Tabela 3 Wskaźnik OADR na podstawie badania ONZ z 2008 r. (65 lat i więcej w 
stosunku do 15–64) 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Zmiana 
1950–
00 

Zmiana 
2000–
50 

Świat 8,5 9,1 9,5 9,9 9,9 10,9 11,6 14,2 17,8 21,9 25,3 2,4 14,4 
Afryka 5,9 5,9 6,2 6,1 6,0 6,1 6,1 6,6 7,4 8,5 10,8 0,1 4,7 
Azja 6,8 7,2 7,1 7,4 7,7 9,1 9,9 12,8 17,0 22,4 26,7 2,3 17,6 
Chiny 7,2 8,6 7,7 7,9 8,1 10,0 11,4 16,8 23,7 34,6 38,0 2,8 28,0 
Indie 5,3 5,3 5,8 6,3 6,8 7,6 7,7 9,4 12,2 15,4 20,2 2,3 12,6 
Japonia 8,3 9,0 10,3 13,4 17,2 25,3 35,1 47,7 52,8 65,2 74,3 17,0 49,0 
Federacja 
Rosyjska 

9,5 9,9 11,7 15,0 14,8 17,7 17,9 22,8 29,7 31,6 38,8 8,1 21,1 

Europa 12,5 13,7 16,3 18,9 19,0 21,8 23,8 29,0 36,1 42,0 47,5 9,2 25,7 
UE-27 13,4 15,2 18,2 20,6 20,8 23,4 26,1 31,5 38,7 46,1 50,7 10,0 27,2 
Strefa 
euro 

14,2 16,1 19,4 21,4 21,6 24,9 28,4 33,8 42,4 51,6 55,8 10,8 30,9 

Ameryka 
Łacińska 

6,2 6,8 7,6 7,9 8,2 9,2 10,6 13,4 18,0 23,3 29,2 3,0 20,0 

Ameryka 
Północna 

12,7 15,1 15,6 16,6 18,3 18,6 19,5 25,2 32,2 34,6 35,9 5,9 17,3 

Stany 
Zjednoczo
ne 

12,8 15,3 15,9 16,9 18,5 18,6 19,0 24,5 31,1 33,0 34,1 5,9 15,5 

Oceania 11,7 12,2 11,8 12,8 14,1 15,3 16,6 20,8 25,5 28,6 30,0 3,6 14,7 

Źródło: UN World Population Prospects: The 2008 Revision. 
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Dane statystyczne i prognozy w krajach UE: tabele 

Tabela 4 Średnia wieku 

 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
BE 35,2 34,5 33,9 36,2 38,7 40,9 41,7 42,6 43,5 43,4 43,7 
BG 30,3 33,2 34,1 36,5 39,1 41,4 44,1 47,6 50,0 49,3 49,6 
CZ 33,2 33,5 32,8 35,1 37,3 39,4 42,7 45,8 47,8 47,2 48,1 
DK 33,0 32,5 34,1 37,0 38,2 40,5 42,3 42,4 43,2 43,9 44,2 
DE 34,8 34,0 36,6 37,6 39,8 44,2 47,8 48,8 50,4 51,2 50,8 
EE bd. 33,6 33,9 34,2 37,8 39,5 41,3 44,4 47,5 46,1 47,3 
IE 29,8 27,4 26,5 29,1 32,4 34,3 37,8 38,8 38,5 39,8 41,4 
EL bd. bd. 34,0 36,0 38,1 41,7 44,8 48,0 49,4 49,1 49,2 
ES 29,6 30,2 30,5 33,4 37,4 39,9 43,8 47,4 48,7 48,9 49,7 
FR 33,0 32,5 32,2 34,7 37,3 39,8 41,4 42,7 43,6 43,9 44,5 
IT 31,2 32,7 34,0 36,9 40,1 43,1 46,2 48,4 49,3 49,8 50,2 
CY bd. bd. bd. 30,5 33,3 36,2 38,6 41,5 44,1 44,8 45,6 
LV bd. 34,0 35,0 34,6 37,9 40,0 42,6 45,9 50,2 51,7 51,9 
LT bd. 30,7 31,7 32,4 35,8 39,2 41,3 44,1 47,6 48,2 48,1 
LU 35,2 35,3 35,0 36,3 37,3 38,9 40,4 42,3 43,9 44,8 45,2 
HU 32,0 34,1 34,3 36,1 38,5 39,8 42,7 45,7 48,2 49,5 50,5 
MT bd. bd. 28,8 32,8 36,3 39,2 41,6 44,4 47,2 48,5 48,8 
NL 28,7 28,5 31,2 34,4 37,3 40,6 42,9 43,8 44,8 45,5 45,3 
AT 35,5 33,9 34,7 35,6 37,9 41,7 44,4 45,5 46,9 47,8 47,7 
PL 26,4 28,3 29,4 32,2 35,1 37,7 40,9 45,3 49,3 50,8 51,2 
PT 27,8 29,4 30,4 33,9 37,6 40,7 44,2 47,4 49,0 49,9 51,0 
RO bd. 30,9 30,5 32,6 34,4 38,3 41,8 45,7 49,8 51,4 52,4 
SI bd. bd. bd. 34,0 37,8 41,4 43,7 47,0 49,4 48,9 48,7 
SK 27,5 28,3 28,7 31,2 33,9 36,9 40,8 45,1 48,8 50,3 50,7 
FI 28,4 29,4 32,6 36,3 39,2 42,0 42,7 43,9 44,8 44,4 44,8 
SE 36,0 35,5 36,0 38,4 39,3 40,7 41,2 42,0 43,5 43,0 43,5 
UK 35,6 34,3 34,2 35,8 37,5 39,5 39,9 40,9 41,8 41,7 42,3 
Średnia 
w UE 

31,5 31,6 32,4 34,5 37,1 39,8 42,2 44,4 46,3 46,8 47,2 

Źródło: Eurostat 

Uwagi: 1960–2010: szacunki;  
 2020–2060: prognozy;  
 maksymalna wartość w poszczególnych latach zaznaczona wytłuszczeniem;  
 bd.: brak danych. 
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Tabela 5 Odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej 

 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
BE 12,0 13,3 14,3 14,8 16,8 17,2 19,2 22,3 24,3 24,9 25,5 
BG 7,4 9,4 11,8 13,0 16,2 17,5 20,9 24,2 27,4 31,1 32,7 
CZ 9,5 11,9 13,6 12,5 13,8 15,2 19,6 22,0 24,8 28,7 30,7 
DK 10,5 12,2 14,3 15,6 14,8 16,3 19,9 22,5 24,6 24,7 25,5 
DE 11,5 13,5 15,7 14,9 16,2 20,7 23,0 28,1 31,7 32,3 32,8 
EE bd. 11,7 12,5 11,6 15,0 17,1 19,1 22,3 24,8 27,7 30,5 
IE 11,1 11,1 10,7 11,4 11,2 11,3 14,4 17,6 20,2 22,9 22,0 
EL bd. bd. 13,1 13,7 16,5 18,9 20,9 23,7 28,1 31,5 31,3 
ES 8,2 9,5 10,8 13,4 16,7 16,8 19,1 22,8 27,8 31,5 31,5 
FR 11,6 12,8 14,0 13,9 15,8 16,6 20,2 23,2 25,6 26,0 26,6 
IT 9,3 10,8 13,1 14,7 18,1 20,2 22,3 25,5 29,8 31,5 31,7 
CY bd. bd. bd. 10,8 11,2 13,1 16,5 19,6 21,3 24,3 27,4 
LV bd. 11,9 13,0 11,8 14,8 17,4 19,0 23,1 26,6 30,8 35,7 
LT bd. 10,0 11,3 10,8 13,7 16,1 17,6 22,1 25,6 27,6 31,2 
LU 10,8 12,5 13,7 13,4 14,3 14,0 15,7 19,3 22,9 25,1 26,4 
HU 8,9 11,5 13,5 13,2 15,0 16,6 19,7 21,8 24,8 29,2 32,1 
MT bd. bd. 8,4 10,4 12,1 14,8 20,5 24,2 25,0 27,6 31,0 
NL 8,9 10,1 11,5 12,8 13,6 15,3 19,7 24,1 27,0 26,9 27,2 
AT 12,1 14,0 15,5 14,9 15,4 17,6 19,8 24,1 27,6 28,4 29,1 
PL 5,8 8,2 10,2 10,0 12,1 13,5 17,9 22,5 25,1 30,3 34,5 
PT 7,8 9,2 11,2 13,2 16,0 17,9 20,6 24,0 27,9 31,4 32,0 
RO bd. 8,5 10,3 10,3 13,2 14,9 17,4 20,2 25,4 30,8 34,8 
SI bd. bd. bd. 10,6 13,9 16,5 19,8 24,2 27,5 30,6 31,6 
SK 6,8 9,1 10,6 10,3 11,4 12,3 16,1 20,5 24,1 29,6 33,5 
FI 7,2 9,0 11,9 13,3 14,8 17,0 22,1 25,0 25,5 26,0 27,0 
SE 11,7 13,6 16,2 17,8 17,3 18,1 20,6 22,3 24,0 24,5 26,3 
UK 11,7 12,9 14,9 15,7 15,8 16,4 18,7 21,2 23,2 23,4 24,5 
Średnia 
w UE 

9,6 11,0 12,5 12,9 14,5 16,0 19,1 22,6 25,6 27,8 29,3 

Źródło: Eurostat 

Uwagi:  1960–2010: szacunki;  
 2020–2060: prognozy;  
 maksymalna wart ść w poszczególnych latach zaznaczona wytłuszczeniem;  o
 bd.: brak danych. 

. 
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Tabela 6 Odsetek ludności w wieku 80 lat i więcej 
 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
BE 1,8 2,1 2,6 3,5 3,5 4,9 5,6 6,4 8,1 9,6 9,9 
BG 1,0 1,4 1,5 2,1 2,1 3,8 4,8 6,5 8,4 9,9 12,8 
CZ 1,3 1,5 1,9 2,4 2,3 3,6 4,0 6,4 7,9 8,6 12,2 
DK 1,6 2,0 2,8 3,7 3,9 4,1 4,6 6,9 8,0 9,6 10,1 
DE 1,6 1,9 2,6 3,7 3,6 5,1 7,2 8,1 10,5 14,4 13,5 
EE bd. 1,9 2,1 2,5 2,6 4,1 5,5 6,3 8,3 9,5 11,1 
IE 1,9 1,9 1,8 2,1 2,5 2,8 3,3 4,6 6,0 7,4 9,0 
EL bd. bd. 2,3 3,0 3,1 4,6 6,5 6,9 8,6 10,9 13,3 
ES 1,2 1,5 1,7 2,8 3,8 4,9 5,9 6,8 8,6 11,3 14,2 
FR 2,0 2,3 2,8 3,7 3,6 5,2 6,0 7,3 9,4 10,6 11,0 
IT 1,3 1,8 2,1 3,1 3,9 5,8 7,1 8,2 9,6 12,5 14,1 
CY bd. bd. bd. 2,3 2,6 2,9 3,7 5,3 7,0 8,0 9,2 
LV bd. 2,1 2,3 2,8 2,5 3,9 5,4 6,2 8,4 10,6 12,6 
LT bd. 1,6 2,0 2,7 2,3 3,6 4,9 5,5 7,7 10,1 10,8 
LU 1,5 1,7 2,2 3,1 3,1 3,6 4,3 5,0 6,8 9,1 10,2 
HU 1,1 1,5 2,0 2,5 2,5 3,9 4,7 6,2 8,3 9,0 12,5 
MT bd. bd. 0,9 1,9 2,3 3,3 4,7 7,3 9,5 9,7 11,2 
NL 1,4 1,7 2,2 2,9 3,2 3,9 4,8 7,0 9,1 11,2 11,1 
AT 1,7 2,1 2,6 3,5 3,4 4,8 5,4 7,0 8,7 11,7 11,6 
PL 0,7 1,1 1,4 2,0 1,9 3,3 4,3 5,5 9,1 9,6 12,3 
PT 1,1 1,3 1,6 2,5 3,2 4,5 5,9 7,0 8,8 11,0 13,5 
RO bd. 1,1 1,2 1,7 1,7 3,1 4,3 5,0 7,5 9,4 13,1 
SI bd. bd. bd. 2,2 2,3 3,9 5,2 6,3 9,2 10,9 12,7 
SK 1,0 1,2 1,5 2,0 1,8 2,7 3,2 4,6 7,4 8,7 12,1 
FI 0,9 1,1 1,7 2,8 3,3 4,6 5,6 8,0 9,8 10,3 10,3 
SE 1,8 2,3 3,1 4,2 4,9 5,3 5,3 7,5 8,3 9,4 9,9 
UK 1,9 2,2 2,7 3,6 3,9 4,6 5,2 6,6 7,7 9,3 9,3 
Średnia 
w UE 

1,4 1,7 2,1 2,8 3,0 4,1 5,0 6,5 8,4 10,1 11,5 

Źródło: Eurostat 

Uwagi:  1960–2010: szacunki;  
2020–2060: prognozy;  
maksymalna wartość w poszczególnych latach zaznaczona wytłuszczeniem;  
bd.: brak danych. 
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Tabela 7 Wskaźnik OADR: stosunek liczby osób w wieku 65 lat i starszych do liczby 
osób w wieku 15–64 lat 

 
Np. wartość 18,5 (w przypadku Belgii w 1960 r.) oznacza, że na każde 1000 
osób w wieku produkcyjnym przypadało 185 osób powyżej 65. roku życia.  

W przypadku UE w 2060 r. na każde 1000 osób w wieku produkcyjnym będą 
przypadały 524 osoby starsze.  

 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
BE 18,5 21,2 21,9 22,1 25,5 26,0 30,3 36,7 40,9 42,5 43,8 
BG 11,2 14,0 17,8 19,5 23,8 25,4 32,5 38,7 46,0 56,1 60,3 
CZ 14,6 17,9 21,6 19,0 19,8 21,6 30,4 34,3 40,1 50,1 55,0 
DK 16,4 18,9 22,2 23,2 22,2 24,9 31,4 37,0 41,9 41,8 43,5 
DE 17,0 21,4 23,9 21,6 23,9 31,4 35,8 47,2 56,4 58,1 59,9 
EE bd. 17,7 19,0 17,5 22,4 25,2 30,1 35,8 40,5 48,3 55,5 
IE 19,2 19,3 18,2 18,6 16,8 16,8 22,8 27,6 33,1 39,7 36,6 
EL bd. bd. 20,6 20,4 24,2 28,4 32,6 37,7 47,8 57,4 56,7 
ES 12,7 15,2 17,1 20,2 24,5 24,7 28,9 35,5 46,7 56,9 56,4 
FR 18,7 20,6 22,1 21,1 24,3 25,6 32,7 39,1 44,4 45,5 46,6 
IT 14,0 16,7 20,3 21,5 26,8 30,8 34,8 41,1 51,7 56,3 56,7 
CY bd. bd. bd. 17,2 17,0 18,6 24,9 30,8 33,3 39,8 47,6 
LV bd. 18,0 19,6 17,7 22,1 25,2 28,8 36,2 43,3 54,2 68,0 
LT bd. 15,9 17,4 16,2 20,8 23,3 26,6 35,2 41,8 47,3 56,6 
LU 15,9 19,1 20,3 19,3 21,4 20,4 23,1 30,0 37,1 41,9 45,0 
HU 13,6 17,0 20,9 20,0 22,0 24,2 30,0 33,6 39,5 50,2 57,8 
MT bd. bd. 12,5 15,7 17,9 21,3 31,7 39,2 40,2 46,5 55,6 
NL 14,6 16,2 17,4 18,6 20,0 22,8 30,8 40,2 47,3 46,5 47,5 
AT 18,4 22,7 24,3 22,1 22,9 26,1 29,8 38,8 46,8 48,6 50,7 
PL 9,5 12,6 15,5 15,4 17,6 19,0 26,9 35,2 39,9 53,0 64,6 
PT 12,4 14,9 17,8 20,0 23,7 26,7 31,3 37,9 46,7 55,6 57,2 
RO bd. 13,0 16,3 15,6 19,3 21,4 25,7 30,2 40,7 53,8 64,8 
SI bd. bd. bd. 15,5 19,8 23,8 30,4 38,8 46,1 55,0 57,6 
SK 11,1 14,4 16,7 16,0 16,6 16,9 23,6 31,4 38,0 51,4 61,8 
FI 11,6 13,6 17,6 19,8 22,2 25,6 36,2 42,7 43,5 44,9 47,4 
SE 17,8 20,7 25,3 27,7 26,9 27,7 33,5 37,2 40,4 41,7 46,2 
UK 18,0 20,5 23,3 24,1 24,3 24,9 29,6 34,8 38,9 39,4 42,1 
Średnia 
w UE 

15,0 17,3 19,4 19,4 21,5 23,6 29,6 36,4 42,8 48,4 52,4 

Źródło: Eurostat 

Uwagi:  1960–2010: szacunki;  
2020–2060: prognozy;  
maksymalna wartość w poszczególnych latach zaznaczona wytłuszczeniem;  
bd.: brak danych. 

 
 
Alice Zoppè (Departament Tematyczny A)  
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PANEL 1. WPŁYW ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA 
GOSPODARKĘ I BUDŻET 

1.1. Wpływ na gospodarkę 
Trwający obecnie kryzys gospodarczy i kryzys długu państwowego to podstawowe 
wyzwania programu politycznego w Europie. W związku z powyższym społeczeństwo i 
decydenci skupiają swoją uwagę głównie na zarządzaniu kryzysowym i środkach na rzecz 
wyjścia z kryzysu. Istotna kwestia zmian demograficznych jest omawiana najczęściej 
jedynie w kontekście stabilności finansów publicznych2, a jest to tylko jeden z aspektów 
tego przyszłego wyzwania. Zmiany demograficzne są również istotnym czynnikiem 
wpływającym na zrównoważony rozwój gospodarczy Unii Europejskiej i w znacznym 
stopniu znajdują one swoje odzwierciedlenie we wzroście gospodarczym. 

1.1.1. Zmiany demograficzne wpływają na podstawowe wskaźniki 
makroekonomiczne 

Zmiany demograficzne, przynajmniej w Europie, odnoszą się głównie do zmiany struktury 
wiekowej (starzejącego się) społeczeństwa, ponieważ liczebność populacji Unii 
Europejskiej pozostanie dość stabilna przez najbliższe 50 lat3. Mimo to już sama 
zmieniająca się struktura wiekowa populacji będzie miała istotny wpływ na 
makroekonomię i perspektywy wzrostu gospodarczego. W literaturze ekonomicznej 
omawia się różne mechanizmy przedstawiające, w jaki sposób starzenie się 
społeczeństwa może wpływać na wzrost gospodarczy4.Główne czynniki to m.in. zmiana 
struktury (malejącej i starzejącej się) siły roboczej oraz rosnący wskaźnik OADR. Zmiany 
demograficzne wpływają także na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, np. 
inwestycje i oszczędności, wzorce konsumpcji i zdolność produkcyjną. W UE kurczenie się 
siły roboczej wywołuje duże zmiany w zakresie źródeł potencjalnego wzrostu 
gospodarczego, przez co głównym źródłem możliwości przyszłego wzrostu staje się 
wzrost wydajności pracy5. 

1.1.2. Strategia „Europa 2020” i roczna analiza wzrostu gospodarczego 
na 2012 r. 

Strategia „Europa 2020”6uznaje zmiany demograficzne za jedno z głównych wyzwań 
Unii Europejskiej i uwzględnia je w swoich priorytetach inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz w pięciu głównych celach7: 

i) stopa zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat powinna wzrosnąć do 75%;  
ii) na inwestycje w działalność badawczo-rozwojową i innowacje należy przeznaczyć 

3% PKB; 
iii) należy skupić się na tworzeniu kapitału ludzkiego poprzez ustanawianie celów w 

zakresie edukacji; 

oraz należy wyznaczyć cele na rzecz: 
iv) ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności 

energetycznej oraz 
v) zmniejszenia ubóstwa i sprzyjania włączeniu społecznemu. 

 
2 Zob. następny rozdział pt. „Wpływ na budżet”, zawierający szersze omówienie tego tematu. 
3 Zob. też rozdział pierwszy informacji ogólnych, w którym ukazano, iż liczebność populacji może jednak 

różnić się w poszczególnych państwach członkowskich. 
4 Przegląd literatury dostępny jest w: Prskawetz i in. (2007), The Relationship Between Demographic Change 

and Economic Growth in the EU, Research Report 32, Austrian Academy of Sciences, 
http://www.oeaw.ac.at/vid/download/FB32.pdf. 

5 Zob. Komisja Europejska (2011), Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2012 r.: Główne 
założenie i metoda opracowywania prognoz: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf. 

6  Zob. też rozdz. 2.3. dotyczący przyszłości polityki spójności. 
7 Zob. http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm 
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W dniu 23 listopada 2011 r. Komisja Europejska opublikowała roczną analizę wzrostu 
gospodarczego na 2012 r. W załączniku „Sprawozdanie makroekonomiczne”8 
przedstawiono wyżej wspomniane gospodarcze aspekty zmian demograficznych:  

i) ich wpływ na budżety;  
ii) potrzebę wprowadzenia reform w polityce zatrudnienia oraz  
iii) wpływ zmian demograficznych na zdolność produkcyjną.  

Jako główne czynniki dodatkowego obciążenia podatkowego będącego wynikiem zmian 
demograficznych w badaniu określa się emerytury i renty, ochronę zdrowia oraz 
długoterminowe wydatki na opiekę, zwracając uwagę na różne sytuacje w państwach 
członkowskich związane z i) perspektywami demograficznymi, ii) możliwościami wzrostu 
gospodarczego, iii) strukturą systemów emerytalno-rentowych9i systemów opieki 
społecznej, iv) sytuacją podatkową i v) poziomem konkurencyjności względem innych 
krajów.  

Reforma rynku pracy będzie odgrywała kluczową rolę w przystosowaniu się do zmian 
struktury wiekowej społeczeństwa, gdyż jej zadaniem będzie „częściowe równoważenie” 
negatywnych skutków kurczenia się siły roboczej. W rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego położono nacisk na potrzebę strukturalnych reform „sprzyjających 
zrównoważonemu wzrostowi stopy zatrudnienia”. W realizacji tego ma właśnie pomóc 
określony w strategii „Europa 2020” cel zwiększenia stopy zatrudnienia do 75% (z 
obecnego poziomu 69%). 

Wzrost zdolności produkcyjnej (zob. Rys. 5) będzie głównym źródłem możliwości 
zapewnienia przyszłego wzrostu gospodarczego w UE. Na podstawie porównania 
występujących w państwach członkowskich tendencji w zakresie zdolności produkcyjnej w 
badaniu stwierdzono istnienie „licznych obszarów wymagających udoskonalenia w 
pewnych krajach”.  

Rysunek 5 Prognoza wzrostu zdolności produkcyjnej (całkowitej produktywności 
czynników wytwórczych, ang. TFP) na lata 2010–2020 

 
(Legenda: Wykres 14. Prognoza wzrostu zdolności produkcyjnej (całkowitej produktywności czynników 
wytwórczych, ang. TFP) na lata 2010–2020, państwa członkowskie UE, średnia roczna. Źródło: Służby Komisji, 
Komitet Polityki Gospodarczej) 

Źródło: Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2012 r., załącznik „Sprawozdanie makroekonomiczne” 

Jako główne czynniki sprzyjające trwałemu wzrostowi zdolności produkcyjnej wymienia 
się innowację i udoskonalenia technologiczne. Strategia „Europa 2020” zawiera 
jednoznaczne odniesienie do tej kwestii poprzez sformułowanie celu w zakresie inwestycji 
w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną wynoszącego 3% PKB. 
                                                 
8 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/annex_2_en.pdf 
9 Szczegółowy opis skutków dla poszczególnych systemów emerytalnych znajduje się w: Eichhorst i in. 

(2011). 
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1.1.3. Jak zmienić wyzwania w możliwości 
Mając obraz głównych wyzwań gospodarczych, z jakimi wiążą się zmiany demograficzne, 
oraz po zapoznaniu się ze sposobami stawiania im czoła w UE, należy jednocześnie 
pamiętać, że starzenie się i związane z tym zjawiska gospodarcze powinny otwierać 
również wiele możliwości. W swojej ostatniej rezolucji z dnia 15 listopada 2011 r. w 
sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki spójności 
UE10 Parlament Europejski podkreślił, że „z zadowoleniem przyjmuje wzrost 
średniej długości życia w Europie” oraz że opinia publiczna powinna dostrzegać 
możliwości związane ze zmianami demograficznymi, a nie tylko zagrożenia. W 
tym kontekście najważniejszym wyzwaniem w najbliższych latach będzie 
przekształcenie „obciążenia demograficznego” w istotny i długofalowy czynnik 
sprzyjający zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu we wszystkich 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

Rudolf Maier (Departament Tematyczny A)  

 
10 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian demograficznych oraz ich 

konsekwencji dla przyszłej polityki spójności UE, tekst przyjęty: P7_TA(2011)0485. 
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1.2. Wpływ na budżet 
W niniejszym rozdziale przedstawiono prognozy budżetowe opracowane dla UE przez 
grupę roboczą Komisji Europejskiej ds. starzenia się społeczeństwa11: są to najnowsze 
przewidywania obejmujące lata 2007–2060.  

Prognozy budżetowe wskazują na poważne wyzwania podatkowe związane zarówno z 
rosnącym udziałem liczby osób w starszym wieku oraz spadkiem liczby osób czynnych 
zawodowo w ogólnej liczbie ludności.  

Łączne wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa przewidziane w budżetach 
krajowych obejmują głównie następujące pozycje: 

1. emerytury i renty, 

2. opieka zdrowotna, 

3. opieka długoterminowa, 

4. edukacja, 

5. zasiłki dla bezrobotnych. 

 

Jednocześnie należy podkreślić, że wpływ zmian demograficznych na budżety krajowe 
zależy od wielu czynników, m.in.: 

 czynników demograficznych innych niż te uwzględnione w prognozach 
demograficznych, takich jak późne macierzyństwo; 

 czynników społecznych, np. wydłużenia okresu nauki;  

 czynników instytucjonalnych, zwłaszcza zmian związanych z wcześniejszym 
przejściem na emeryturę lub zmian ustawowego lub faktycznego wieku 
emerytalnego; 

 czynników gospodarczych takich jak efekt substytucyjny i dochodowy 
opodatkowania pracy, wskaźniki podejmowania pracy w niepełnym wymiarze 
godzin lub ceny usług (socjalnych) w gospodarce. 

 

Przedstawione tu dane uwzględniają również inne czynniki (inne niż demograficzne), przy 
założeniu że nie wystąpią zmiany w obecnej polityce i tendencjach.  

Rysunek 6 przedstawia przewidywaną ewolucję wydatków związanych ze starzeniem się 
społeczeństwa oraz ich pięciu składników w roku 2007, 2035 i 2060. Zgodnie z 
przewidywaniami wyraźnie widać, że podatkowy wpływ starzenia się społeczeństwa 
będzie znaczny w niemal wszystkich państwach członkowskich. Przy obecnej polityce do 
końca 2060 r. w UE wydatki publiczne związane ze starzeniem się społeczeństwa wzrosną 
średnio o ok. 4¾% PKB.  

Przewidywany wzrost wydatków publicznych w okresie do 2060 r. nastąpi głównie w 
dziedzinie emerytur i rent (+2,4 p.p. PKB), ochrony zdrowia (+1,5 p.p. PKB) i opieki 
długookresowej (+1,1 p.p. PKB).  

Możliwości zrównoważenia oszczędności w wydatkach publicznych na edukację i zasiłki 
dla bezrobotnych będą prawdopodobnie bardzo ograniczone (-0,2 p.p. PKB w odniesieniu 
do każdego składnika wydatków). 
 

 
11 Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa 2009 r.: Przewidywania gospodarcze i budżetowe dla 

UE-27 na lata 2008–2060, Gospodarka europejska 2|2009, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf. 
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Rysunek 6 Wydatki publiczne w UE związane ze starzeniem się społeczeństwa i ich 
składniki, jako udział procentowy PKB, w roku 2007, 2035 i 2060 
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(Legenda: Emerytury i renty, ochrona zdrowia, opieka długookresowa, edukacja, zasiłki dla bezrobotnych) 

Źródło: Komisja Europejska, DG ECFIN 

Jeśli chodzi o sytuację w poszczególnych państwach członkowskich, rysunek 7 pokazuje, 
że można tu mówić o następujących kwestiach: 

 Związany ze starzeniem się społeczeństwa wzrost wydatków publicznych będzie 
bardzo znaczący w dziewięciu państwach członkowskich (Luksemburg, Grecja, 
Słowenia, Cypr, Malta, Rumunia, Holandia, Hiszpania i Irlandia), w których 
przewidywany wzrost będzie wynosił co najmniej 7 p.p. PKB, choć w niektórych 
krajach tak duży wzrost wynika z dość niskiego poziomu początkowego.  

 W drugiej grupie krajów (Belgia, Finlandia, Czechy, Litwa, Słowacja, Wielka 
Brytania, Niemcy i Węgry) związany ze starzeniem się społeczeństwa wzrost 
wydatków publicznych jest mniejszy: wynosi od 4 do 7 p.p. PKB.  

 Wzrost bardziej umiarkowany (4 p.p. PKB lub mniej) nastąpi w Bułgarii, Szwecji, 
Portugalii, Austrii, Francji, Danii, Włoszech, na Łotwie, w Estonii i Polsce. W 
przypadku wielu z tych krajów przewidywany wzrost wydatków na ochronę 
zdrowia i ogólnie na opiekę długookresową jest wyższy niż wzrost w zakresie rent 
i emerytur. 
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Rysunek 7 Wydatki publiczne w UE związane ze starzeniem się społeczeństwa, jako 
udział procentowy PKB, w roku 2007, 2035 i 2060 
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Źródło: Komisja Europejska, DG ECFIN 

1.2.1. Emerytury i renty 

Pod względem publicznych systemów emerytalnych kraje Unii Europejskiej znacząco 
różnią się między sobą w wielu aspektach: ustawowego wieku emerytalnego, różnic w 
zakresie ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, powiązania ustawowego 
wieku emerytalnego ze zmianami w zakresie oczekiwanej długości życia, warunków 
wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i ewentualnych zachęt wpływających na 
decyzję o przejściu na emeryturę. 

W ocenie przyszłej kwoty wydatków publicznych na renty i emerytury kluczową rolę 
odgrywa również stopa procentowa: przedstawione tu dane są oparte na założeniu 
realnej stopy procentowej wynoszącej 3%. 
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Tabela 8 Przewidywane wydatki publiczne związane ze starzeniem się społeczeństwa na 
emerytury i renty w krajach UE, jako udział procentowy PKB 

 2007 2035 2060 Zmiana 
2007–2035 

Zmiana 
2007–2060 

BE 10 14,4 14,8 4,4 4,8 
BG 8,3 9 11,3 0,7 3 
CZ 7,8 7,6 11,1 -0,2 3,3 
DK 9,1 10,5 9,2 1,4 0,1 
DE 10,4 11,8 12,7 1,4 2,3 
EE 5,6 5,4 4,9 -0,2 -0,7 
IE 5,2 8 11,3 2,8 6,1 
EL 11,7 19,4 24,1 7,7 12,4 
ES 8,4 11,8 15,1 3,4 6,7 
FR 13 14,4 14 1,4 1 
IT 14 15,2 13,6 1,2 -0,4 
CY 6,3 11,7 17,7 5,4 11,4 
LV 5,4 6,1 5 0,7 -0,4 
LT 6,8 8,7 11,4 1,9 4,6 
LU 8,7 16,7 23,9 8 15,2 
HU 10,9 11,5 13,9 0,6 3 
MT 7,2 9,7 13,4 2,5 6,2 
NL 6,6 10 10,6 3,4 4 
AT 12,8 14 13,7 1,2 0,9 
PL 11,6 9,3 8,8 -2,3 -2,8 
PT 11,4 12,3 13,5 0,9 2,1 
RO 6,6 11,6 15,8 5 9,2 
SI 9,9 14,8 18,7 4,9 8,8 
SK 6,8 7,8 10,2 1 3,4 
FI 10 13,9 13,3 3,9 3,3 
SE 9,5 9,4 9,4 -0,1 -0,1 
UK 6,6 7,9 9,3 1,3 2,7 
UE-27 10,2 11,9 12,6 1,7 2,4 

Źródło: Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009 r. 

W przypadku UE przewiduje się wzrost wydatków publicznych na emerytury i renty o 2,4 
punktu procentowego PKB w latach 2007–2060.  

Tabela 8 pokazuje, że między państwami członkowskimi występuje jednak bardzo duże 
zróżnicowanie. Przewiduje się, że wydatki publiczne na emerytury i renty (emerytury i 
renty w ramach krajowego systemu zabezpieczenia społecznego) wzrosną o ponad 10 
p.p. PKB w 3 państwach członkowskich (w Grecji, na Cyprze i w Luksemburgu). 
Przewiduje się, że wydatki wzrosną o 5–10 p.p. PKB w kolejnych pięciu państwach 
członkowskich (w Irlandii, na Malcie, w Hiszpanii, Rumunii i Słowenii). W większości 
państw członkowskich (Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Francja, Litwa, Węgry, 
Holandia, Austria, Portugalia, Słowacja, Finlandia i Wielka Brytania) zmiana będzie rzędu 
poniżej 5 p.p. Natomiast w Danii, Szwecji, na Łotwie, we Włoszech i w Estonii wskaźnik 
bądź to pozostanie na poziomie z 2007 r. lub spadnie poniżej tego poziomu. Niektóre 
kraje przewidują spadek w ciągu całego okresu objętego przewidywaniami (Polska, 
Estonia, Dania, Włochy i Łotwa), mimo iż w części tego okresu ma nastąpić wzrost (np. w 
przypadku Włoch). 

Lwia część przewidywanego wzrostu wydatków publicznych na emerytury i renty dotyczy 
świadczeń emerytalnych, w tym wcześniejszych emerytur, natomiast przewiduje się 
mniejszy wzrost w odniesieniu do pozostałych wydatków na emerytury i renty, z uwagi 
na ich ograniczony zakres: będą to głównie renty z tytułu niepełnosprawności i renty 
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rodzinne, które wzrosną nieznacznie (0,1 p.p. PKB). W odniesieniu do rent z tytułu 
niepełnosprawności i rent rodzinnych przewiduje się, że wzrosną one tylko w siedmiu 
krajach (w Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii), 
przy czym wzrosty te będą minimalne. 

1.2.2. Ochrona zdrowia 

Usługi z zakresu ochrony zdrowia stanowią wysoki i rosnący udział w wydatkach 
publicznych i łącznych wydatkach związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Starzenie 
się europejskiego społeczeństwa może pociągać za sobą dodatkowe wydatki publiczne. 
Stawia to kwestię wydatków publicznych na ochronę zdrowia i opiekę długookresową w 
centrum debaty nad długoterminową stabilnością finansów publicznych. 

Główne czynniki wpływające na wydatki na ochronę zdrowia to: 
 liczebność i wiek ludności, a – co ważniejsze – stan jej zdrowia; 
 dochód krajowy i dochód w przeliczeniu na mieszkańca; 
 nowe technologie i postęp w dziedzinie medycyny; 
 organizacja, finansowanie i świadczenie usług opieki zdrowotnej (cechy 

instytucjonalne systemu ochrony zdrowia) oraz 
 wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej i ich koszty (koszty pracownicze i 

wydatki na sprzęt).  

Tabela 9 Przewidywane wydatki publiczne związane ze starzeniem się społeczeństwa 
na ochronę zdrowia w krajach UE, jako udział procentowy PKB 

 2007 2035 2060 Zmiana 
2007–2035 

Zmiana 
2007–2060 

BE 7,6 8,6 8,8 1 1,2 
BG 4,7 5,3 5,4 0,6 0,7 
CZ 6,2 7,6 8,4 1,4 2,2 
DK 5,9 6,7 6,9 0,8 1 
DE 7,4 8,8 9,2 1,4 1,8 
EE 4,9 5,6 6,1 0,7 1,2 
IE 5,8 6,7 7,6 0,9 1,8 
EL 5 5,9 6,4 0,9 1,4 
ES 5,5 6,5 7,1 1 1,6 
FR 8,1 9,1 9,3 1 1,2 
IT 5,9 6,8 7 0,9 1,1 
CY 2,7 3,1 3,3 0,4 0,6 
LV 3,5 3,9 4,1 0,4 0,6 
LT 4,5 5,2 5,6 0,7 1,1 
LU 5,8 6,7 7 0,9 1,2 
HU 5,8 6,5 7,1 0,7 1,3 
MT 4,7 6,9 8 2,2 3,3 
NL 4,8 5,7 5,8 0,9 1 
AT 6,5 7,7 8 1,2 1,5 
PL 4 4,7 5 0,7 1 
PT 7,2 8,2 9,1 1 1,9 
RO 3,5 4,2 4,9 0,7 1,4 
SI 6,6 8 8,5 1,4 1,9 
SK 5 6,5 7,3 1,5 2,3 
FI 5,5 6,4 6,5 0,9 1 
SE 7,2 7,8 8 0,6 0,8 
UK 7,5 8,7 9,4 1,2 1,9 
UE-27 6,7 7,7 8,2 1 1,5 

Źródło: Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009 r. 
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Szacuje się, że wydatki publiczne na ochronę zdrowia w UE wzrosną średnio o 1,5% PKB 
(z 6,7% w 2007 r. do 8,2% w 2060 r.), natomiast w odniesieniu do poszczególnych 
krajów wzrost ten będzie się kształtował od poniżej 1% PKB na Cyprze, w Bułgarii i 
Szwecji do ponad 3% PKB na Malcie. 

Przewidywany wzrost wydatków na ochronę zdrowia wynika głównie ze zmiany struktury 
demograficznej populacji. Jednocześnie doświadczenie pokazuje, że to stan zdrowia, a 
nie wiek, jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydatki na ochronę zdrowia: 
zgodnie z optymistycznymi założeniami dotyczącymi ewolucji stanu zdrowia wpływ 
czynników demograficznych na wydatki na ochronę zdrowia można zmniejszyć o ponad 
połowę, nawet do 0,7% PKB. 

1.2.3. Opieka długoterminowa 
Starzenie się społeczeństwa będzie powodowało znaczne zwiększenie wydatków 
publicznych na opiekę długoterminową. Powodem tego jest fakt, że w grupie osób w 
starszym wieku częstość występowania przypadków osłabienia organizmu i 
niepełnosprawności gwałtownie wzrasta, zwłaszcza wśród najstarszych członków 
populacji (powyżej 80. roku życia), którzy będą najszybciej rosnącą grupą ludności w 
najbliższych dziesięcioleciach.  
Aby oszacować wpływ zmian demograficznych na składnik opieki długoterminowej, 
należy wziąć pod uwagę kilka aspektów: 

 przyszłą liczbę osób starszych i najstarszych; 
 przyszłą liczbę osób starszych niesamodzielnych; 
 proporcję między opieką długoterminową prywatną a państwową; 
 proporcję między opieką długoterminową w domu a opieką długoterminową w 

placówkach, w ramach systemu publicznego; 
 koszty opieki (w poszczególnych jej formach: w domu/w placówce 

prywatnej/państwowej). 
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Tabela 10 Przewidywane wydatki publiczne związane ze starzeniem się społeczeństwa 
na opiekę długoterminową w krajach UE, jako udział procentowy PKB 

 2007 2035 2060 Zmiana 
2007–2035 

Zmiana 
2007–2060 

BE 1,5 2,2 2,9 0,7 1,4 
BG 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 
CZ 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 
DK 1,7 2,8 3,2 1,1 1,5 
DE 0,9 1,6 2,3 0,7 1,4 
EE 0,1 0,1 0,2 0 0,1 
IE 0,8 1,2 2,1 0,4 1,3 
EL 1,4 2,2 3,6 0,8 2,2 
ES 0,5 1 1,4 0,5 0,9 
FR 1,4 1,9 2,2 0,5 0,8 
IT 1,7 2,2 3 0,5 1,3 
CY 0 0 0 0 0 
LV 0,4 0,6 0,9 0,2 0,5 
LT 0,5 0,7 1,1 0,2 0,6 
LU 1,4 2,1 3,4 0,7 2 
HU 0,3 0,4 0,7 0,1 0,4 
MT 1 1,9 2,6 0,9 1,6 
NL 3,4 6,2 8,1 2,8 4,7 
AT 1,3 1,9 2,5 0,6 1,2 
PL 0,4 0,6 1,1 0,2 0,7 
PT 0,1 0,1 0,2 0 0,1 
RO 0 0 0 0 0 
SI 1,1 2 2,9 0,9 1,8 
SK 0,2 0,3 0,6 0,1 0,4 
FI 1,8 3,5 4,4 1,7 2,6 
SE 3,5 4,8 5,8 1,3 2,3 
UK 0,8 1,1 1,3 0,3 0,5 
UE-27 1,2 1,8 2,3 0,6 1,1 

Źródło: Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009 r. 
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Tabela 10 przedstawia prognozy opracowane według scenariusza opartego na obecnych 
uwarunkowaniach politycznych: przewiduje się, że ogólnie w UE wydatki publiczne na 
opiekę długoterminową wzrosną dwukrotnie – z 1,2% PKB w 2007 r. do 2,3% PKB w 
2060 r.  

Przewidywane zmiany bezwzględne będą się kształtowały od poniżej ¼% PKB w Bułgarii, 
Estonii, na Cyprze, w Portugalii i Rumunii do ponad 2% PKB w Grecji, Holandii, Finlandii, 
Szwecji i Norwegii; odzwierciedla to bardzo zróżnicowane podejścia do sposobu 
świadczenia lub finansowania opieki świadczonej w sposób zinstytucjonalizowany. 

W przypadku krajów, które dziś mają słabiej rozwinięte systemy opieki świadczonej w 
sposób zinstytucjonalizowany, główny przewidywany wzrost wydatków publicznych na 
opiekę długoterminową może tylko częściowo uchwycić faktyczny nacisk na finanse 
publiczne, gdyż pojawią się społeczne oczekiwania co do przyszłych zmian w polityce na 
rzecz bardziej zinstytucjonalizowanego systemu świadczenia opieki. 

1.2.4. Edukacja 

Przewiduje się, że w najbliższych dziesięcioleciach wartość wskaźnika mierzonego 
stosunkiem liczby dzieci i młodzieży do liczby ludności w wieku produkcyjnym spadnie, 
mniej będzie też uczniów i studentów w stosunku do ludności czynnej zawodowo. Na 
podstawie samych prognoz demograficznych można stwierdzić, że konsekwencje te 
wskazują na możliwość nieznacznego zmniejszenia wydatków publicznych na edukację w 
całej UE (z 4,3% PKB w 2007 r. do 4,1% PKB w 2060 r.) oraz niemal we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Średnio w latach 2002–2008 wydatki na edukację stanowiły 5,3% PKB w krajach UE-27 
(tj. 11,3% łącznych ogólnych wydatków publicznych). Wskaźniki wydatków państw 
członkowskich w stosunku do ich PKB są dość zróżnicowane: od 3,8 w Grecji do 7,3% w 
Danii. 

Kompleksowa ocena długoterminowych perspektyw budżetowych wymaga jednak 
dokładnego uwzględnienia wydatków na edukację. Jeśli z jednej strony przewidywany 
spadek liczby osób młodych może być szansą na oszczędności, to z drugiej strony 
tendencja rosnących wskaźników podejmowania nauki i wydłużenie okresu nauki może 
spowodować dodatkowe wydatki. Niezbędna jest zatem dokładna ocena ilościowa, która 
pozwoli na oszacowanie skutków netto obecnych i przyszłych tendencji celem 
ewentualnego potwierdzenia logicznej hipotezy, że koszty starzenia się społeczeństwa na 
skutek zwiększenia wydatków na emerytury i renty, opiekę zdrowotną i opiekę 
długoterminową mogą być częściowo zrównoważone (nawet jeśli jedynie w bardzo małym 
stopniu) przez zmniejszenie wydatków na edukację. 
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Tabela 11 Przewidywane wydatki publiczne związane ze starzeniem się społeczeństwa 
na edukację w krajach UE, jako udział procentowy PKB 

 2007 2035 2060 Zmiana 
2007–2035 

Zmiana 
2007–2060 

BE 5,5 5,4 5,5 -0,1 0 
BG 3,3 2,8 3,1 -0,5 -0,2 
CZ 3,5 3 3,2 -0,5 -0,3 
DK 7,1 7,5 7,3 0,4 0,2 
DE 3,9 3,4 3,5 -0,5 -0,4 
EE 3,7 3,3 3,5 -0,4 -0,2 
IE 4,5 4,1 4,2 -0,4 -0,3 
EL 3,7 3,4 3,7 -0,3 0 
ES 3,5 3,2 3,6 -0,3 0,1 
FR 4,7 4,7 4,7 0 0 
IT 4,1 3,5 3,8 -0,6 -0,3 
CY 6,1 4,9 4,9 -1,2 -1,2 
LV 3,7 3,1 3,4 -0,6 -0,3 
LT 4 3 3,1 -1 -0,9 
LU 3,8 3,3 3,3 -0,5 -0,5 
HU 4,4 3,7 4 -0,7 -0,4 
MT 5 3,8 4 -1,2 -1 
NL 4,6 4,4 4,4 -0,2 -0,2 
AT 4,8 4,2 4,3 -0,6 -0,5 
PL 4,4 3,1 3,2 -1,3 -1,2 
PT 4,6 4 4,3 -0,6 -0,3 
RO 2,8 2,2 2,3 -0,6 -0,5 
SI 5,1 4,9 5,5 -0,2 0,4 
SK 3,1 2,1 2,3 -1 -0,8 
FI 5,7 5,5 5,4 -0,2 -0,3 
SE 6 5,7 5,7 -0,3 -0,3 
UK 3,8 3,8 3,7 0 -0,1 
UE-27 4,3 4 4,1 -0,3 -0,2 

Źródło: Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009 r. 

Ściśle mówiąc, przewidywania dotyczące wydatków na edukację wymagają uwzględnienia 
wielu istotnych kwestii, w tym faktu, że w przypadku wydatków publicznych na edukację 
istnieją różne rodzaje nakładów. 
Wydatki publiczne na edukację mogą przybierać zasadniczo trzy formy:  

 dokonywanie przez rząd bezpośredniego zakupu zasobów edukacyjnych na 
potrzeby instytucji oświatowych (np. dokonywanie przez ministerstwo edukacji 
bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia nauczycieli); 

 dokonywanie przez rząd płatności na rzecz instytucji oświatowych 
odpowiedzialnych za samodzielne nabywanie zasobów edukacyjnych (np. granty 
blokowe dla uczelni wyższych) oraz 

 przekazywanie środków finansowych na rzecz uczniów, studentów i ich rodzin w 
formie stypendium lub pożyczek ze środków publicznych. 

Należy uwzględnić te różne formy finansowania oraz ewentualność, że nastąpią zmiany w 
polityce edukacyjnej w kierunku niezbędnych udoskonaleń w zakresie jakości edukacji, 
ograniczenia liczebności klas, podniesienia poziomu wykształcenia przyszłych pokoleń, 
realizacji inicjatyw uczenia się przez całe życie lub zapobiegania odpływowi 
wykwalifikowanej kadry poprzez proponowanie jej szybciej rosnących zarobków. Obecne 
cele w zakresie polityki edukacyjnej i cele w państwach członkowskich UE, takie jak 
niedawno przyjęte cele dotyczące podwyższenia poziomu wykształcenia i obniżenia 

 26 PE464.464 



Notatka: Wspólne posiedzenie parlamentarne, 5–6 grudnia 2011 r. 
Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie 

_________________________________________________________________________________________ 

wskaźników przedwczesnego kończenia nauki, wskazują bardziej na prawdopodobieństwo 
wzrostu wydatków na edukację niż ich zmniejszenia. 

1.2.5. Zasiłki dla bezrobotnych 

Choć w zakresie zasiłków dla bezrobotnych do tej pory odczuwalny był raczej wpływ 
krótko- i średniookresowych wahań cyklicznych niż długookresowych zmian 
demograficznych, to jednak zachodzi poważne ryzyko, że coraz większe znaczenie będą 
miały koszty budżetowe utrzymującego się wysokiego bezrobocia strukturalnego.  

W okresie objętym prognozą przewiduje się spadek liczby bezrobotnych w stosunku do 
liczby osób pracujących. Na tej podstawie szacuje się, że wydatki w UE na zasiłki dla 
bezrobotnych będą nieco niższe w długim okresie (od 1,2% PKB w 2010 r. do 0,6% w 
2060 r.). Liczba ta jest oparta na założeniu, że bezrobocie strukturalne nie zmieni się w 
obliczu znaczących zmian demograficznych.  

Tabela 12 Przewidywane wydatki publiczne związane ze starzeniem się społeczeństwa 
na zasiłki dla bezrobotnych w krajach UE, jako udział procentowy PKB 

 2007 2035 2060 Zmiana 
2007–2035 

Zmiana 
2007–2060 

BE 1,9 1,5 1,5 -0,4 -0,4 
BG 0,1 0,1 0,1 0 0 
CZ 0,1 0,1 0,1 0 0 
DK 1 0,8 0,8 -0,2 -0,2 
DE 0,9 0,6 0,6 -0,3 -0,3 
EE 0,1 0,1 0,1 0 0 
IE 0,8 0,9 0,9 0,1 0,1 
EL 0,3 0,2 0,2 -0,1 -0,1 
ES 1,3 0,9 0,9 -0,4 -0,4 
FR 1,2 0,9 0,9 -0,3 -0,3 
IT 0,4 0,4 0,4 0 0 
CY 0,3 0,2 0,2 -0,1 -0,1 
LV 0,2 0,2 0,2 0 0 
LT 0,1 0,1 0,1 0 0 
LU 0,4 0,4 0,4 0 0 
HU 0,3 0,2 0,2 -0,1 -0,1 
MT 0,4 0,4 0,4 0 0 
NL 1,1 1 1 -0,1 -0,1 
AT 0,7 0,7 0,7 0 0 
PL 0,1 0 0 -0,1 -0,1 
PT 1,2 0,8 0,8 -0,4 -0,4 
RO 0,2 0,2 0,2 0 0 
SI 0,2 0,2 0,2 0 0 
SK 0,1 0 0 -0,1 -0,1 
FI 1,2 1 1 -0,2 -0,2 
SE 0,9 0,8 0,8 -0,1 -0,1 
UK 0,2 0,2 0,2 0 0 
UE-27 0,8 0,6 0,6 -0,2 -0,2 

Źródło: Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009 r.  
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1.2.6. Wpływ trwającego obecnie kryzysu gospodarczego, finansowego i 
budżetowego 

Obecny kryzys finansowy i gospodarczy doprowadził do gwałtownego i szybkiego 
pogorszenia sytuacji w zakresie działalności gospodarczej. Obecne spowolnienie 
gospodarcze stopniowo przekształciło się w światową recesję, w sposób szczególny 
wpływając na gospodarki większości krajów UE. Pojawiły się nowe zagrożenia i wielu 
ekonomistów obawia się, że kryzys będzie wpływał na wyniki gospodarcze jeszcze przez 
wiele kolejnych lat. W związku z powyższym nasuwa się pytanie o to, w jakim stopniu 
pogarszające się prognozy krótkoterminowe będą miały również konsekwencje w 
perspektywie średnio- i długoterminowej. 

Zakładając, że obecny kryzys będzie przyczyną utrzymywania się wysokiej stopy 
bezrobocia i niskiej stopy wzrostu wydajności pracy, szacowany wpływ na budżet 
charakteryzuje się stałym wzrostem stosunku wydatków do PKB: w latach 2007–2020 
wydatki publiczne związane ze starzeniem się społeczeństwa wzrosłyby o 1,1 p.p. PKB w 
porównaniu z wartościami podanymi w tabeli 13 poniżej. Mimo to w całym okresie 
objętym prognozą stosunek wydatków publicznych związanych ze starzeniem się 
społeczeństwa do PKB byłby o 1,6 p.p. PKB wyższy. 

Tabela 13 Przewidywane wydatki publiczne związane ze starzeniem się społeczeństwa 
w krajach UE, jako udział procentowy PKB 

 2007 2035 2060 Zmiana 
2007–2035 

Zmiana 
2007–2060 

BE 26,5 32,1 33,4 5,6 6,9 
BG 16,6 17,4 20,3 0,8 3,7 
CZ 17,9 18,8 23,4 0,9 5,5 
DK 24,8 28,4 27,4 3,6 2,6 
DE 23,6 26,2 28,4 2,6 4,8 
EE 14,3 14,4 14,7 0,1 0,4 
IE 17,2 20,9 26,1 3,7 8,9 
EL 22,1 31,2 38 9,1 15,9 
ES 19,3 23,6 28,3 4,3 9 
FR 28,4 31,1 31,1 2,7 2,7 
IT 26 28 27,6 2 1,6 
CY 15,4 19,9 26,2 4,5 10,8 
LV 13,2 13,8 13,6 0,6 0,4 
LT 15,8 17,6 21,2 1,8 5,4 
LU 20 29,1 38 9,1 18 
HU 21,6 22,3 25,7 0,7 4,1 
MT 18,2 22,6 28,4 4,4 10,2 
NL 20,5 27,4 29,9 6,9 9,4 
AT 26 28,3 29,1 2,3 3,1 
PL 20,5 17,8 18,1 -2,7 -2,4 
PT 24,5 25,6 27,9 1,1 3,4 
RO 13,1 18,1 23,2 5 10,1 
SI 22,9 29,8 35,7 6,9 12,8 
SK 15,2 16,8 20,4 1,6 5,2 
FI 24,2 30,3 30,5 6,1 6,3 
SE 27,2 28,7 29,8 1,5 2,6 
UK 18,9 21,6 24 2,7 5,1 
UE-27 23,1 25,8 27,8 2,7 4,7 

Źródło: Komisja Europejska, Sprawozdanie na temat starzenia się społeczeństwa, 2009 r. 

 

Alice Zoppè (Departament Tematyczny A) 
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PANEL 2. SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I ROZWÓJ 
REGIONALNY 

Polityka spójności jest od połowy lat 80. jedną z najważniejszych kierunków polityki 
UE. Idea spójności gospodarczej i społecznej została wyrażona w Jednolitym akcie 
europejskim i zaczęto ją realizować w 1988 r. Obecnie traktat lizboński rozszerza jej 
zakres o nowy wymiar – wymiar terytorialny. Dziś o znaczeniu polityki spójności i 
rozwoju regionalnego świadczy przeznaczanie coraz większej części europejskiego 
budżetu na związane z nimi działania. 

Polityka spójności jasno stanowi, że każdy w Unii Europejskiej ma możliwość czerpania 
korzyści z integracji europejskiej. To tak naprawdę dzięki polityce spójności Unia 
Europejska od 1988 r. osiąga imponujące rezultaty w zakresie konwergencji społecznej i 
gospodarczej. Najwięksi beneficjenci polityki spójności: Grecja, Irlandia, Portugalia i 
Hiszpania, a w ostatnich latach również nowe państwa członkowskie, odnotowują znaczny 
wzrost gospodarczy. Fundusze strukturalne także pomagają tym krajom w łagodzeniu 
skutków ostatniego kryzysu gospodarczego.  

Jednak po ostatnich rozszerzeniach UE dysproporcje istniejące między regionami Unii 
mają bardzo duże znaczenie i stanowią barierę dla sprawnej integracji europejskiej. 
Dobrobyt obywateli Europy wymaga dalszych działań na rzecz spójności społecznej, 
regionalnej i gospodarczej. 

 

Rysunek 8 Dysproporcje regionalne w krajach UE-27. PKB/osobę (SSN), 2005 

 

Źródło: Eurostat 
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Traktat lizboński wzmocnił politykę spójności UE. Art. 174 stanowi, że „w celu 
wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące 
wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”. Jest to podstawa 
europejskiej polityki spójności i wspierania rozwoju regionalnego w państwach 
członkowskich. Traktat wzmocnił również pozycję Parlamentu Europejskiego jako 
współustawodawcy w zakresie spójności społecznej, gospodarczej i regionalnej, a także 
zwiększył wpływ parlamentów krajowych w tych sektorach. 

Polityka spójności wzmacnia konkurencyjność regionalnych gospodarek, zapewniając 
„europejskie” dobra publiczne, których rynek nie może zapewnić. Najlepszym tego 
przykładem są główne sieci transportowe i energetyczne, europejska polityka 
środowiskowa oraz inwestycje w edukację, badania i rozwój.  

Dziś polityka spójności pomaga europejskim regionom w rozwiązywaniu problemów 
związanych z gospodarką światową, zmianą klimatu i kwestiami demograficznymi takimi 
jak starzenie się społeczeństwa i migracja. Wymaga to zmian w dziedzinie polityki w 
zakresie rynku pracy i nowych działań społecznych. 

2.1. Regionalny wymiar zmian demograficznych 
Zmiany demograficzne w UE są faktem (np. starzenie się społeczeństwa, spadek 
dzietności i migracje) i poradzenie sobie z nim stanowi jedno z głównych zadań na 
przyszłość. Proces starzenia się społeczeństwa europejskiego postępuje: mamy 
najstarsze społeczeństwo i najniższy przyrost liczby ludności na świecie. W większości 
państw członkowskich współczynnik dzietności jest poniżej poziomu zapewniającego 
zastępowalność pokoleń wynoszącego 2,1 dziecka na kobietę (a w części z nich 
współczynnik ten nawet dalej maleje), podczas gdy zwiększa się średnia długość życia. 
Wpływ zmian demograficznych znacznie się różni w poszczególnych regionach, w 
zależności od tego, czy zmiany te następują szybko, czy wolno, oraz od tego, czy w 
danym regionie występuje imigracja netto czy też malejąca liczba ludności. W związku z 
tym konkretne okoliczności mogą wymagać innej strategii dostosowania się do 
zmian, a wszystkie organy europejskie, krajowe i regionalne muszą nimi zarządzać w 
sposób skoordynowany. Organy regionalne i lokalne są kluczowe dla procesu 
rozwiązywania problemów społecznych i demograficznych. Z tego powodu polityka 
regionalna jest najważniejszym narzędziem spośród europejskich środków działania12.  

Struktura i tendencje demograficzne są kluczowymi czynnikami rozwoju regionalnego, 
społecznego i gospodarczego. Jak stwierdzono w pierwszym rozdziale niniejszej notatki, 
starzenie i zmniejszanie się liczby ludności ma zasadnicze konsekwencje dla systemów 
ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego, gospodarki i rynku pracy oraz finansów 
publicznych. Starzenie się społeczeństwa prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na 
opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową oraz do rosnących wydatków na ochronę 
zdrowia. Zmiany demograficzne mają więc daleko idące konsekwencje dla gospodarki i 
społeczeństwa, gdyż spadek demograficzny silnie wpływa na niemal wszystkie istotne 
obszary działania w ramach polityki13. 

Na wiele regionów zasadniczy wpływ będą miały trzy istotne procesy, mianowicie spadek 
liczby ludności czynnej zawodowo, starzenie się społeczeństwa i spadek liczby ludności. 
W kontekście cech społeczno-gospodarczych regiony odnotowujące spadek 
demograficzny często charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem dochodów, 
wysokim bezrobociem i wysokim udziałem siły roboczej zatrudnionej w podupadających 
sektorach gospodarki. Ponadto w regionach tych zwykle występuje stosunkowo niska 
liczba osób młodych, z powodu ich migracji do innych obszarów, a także niski 
współczynnik dzietności i niska gęstość zaludnienia, wynikająca z wiejskiego charakteru 
tych regionów. W konsekwencji regiony charakteryzujące się spadkiem demograficznym 

 
12 Zob. Kerstin Westphal „Sprawozdanie w sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej 

polityki spójności UE”, (2010/2157(INI)), Komisja Rozwoju Regionalnego (Parlament Europejski), 2011 r. 
13 Zob. „Regiony 2020 – ocena przyszłych wyzwań dla regionów UE”, Komisja Europejska, DG REGIO, 2008 r. 
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często mają niski potencjał wzrostu gospodarczego na skutek malejącej siły roboczej. 
Może to pogłębiać istniejące dysproporcje gospodarcze pod względem dochodów. 

Rysunek 9 Narażenie regionów na zmiany demograficzne w średnim okresie 

 
(Legenda: Indeks podatności na zmiany demograficzne, 2020 r. Średni wynik od 0 do 100) 

Źródło: Komisja Europejska „Regiony 2020”14 

Migracja osób młodych do innych regionów będzie pogłębiała naturalny proces starzenia 
się społeczeństwa. Regiony, w których występuje spadek demograficzny, mogą napotkać 
trudności w finansowaniu podstawowych dóbr i usług publicznych takich jak opieka 
zdrowotna, opieka długoterminowa, infrastruktura mieszkalna, transportowa i 
teleinformatyczna w sposób zrównoważony celem uniknięcia postępującej polaryzacji 
społecznej i ubóstwa. 

W regionach tych pomoc, którą mogą one uzyskać od Unii Europejskiej i w ramach jej 
polityki spójności, jest niezmiernie ważna. Fundusze strukturalne mogą wspierać 
tworzenie lepszych warunków społecznych i gospodarczych, niezbędnych do zwiększenia 
                                                 
14 Im ciemniejszy odcień błękitu, tym wyższe narażenie regionu. Wskaźnik oparty na przewidywanym udziale 

osób powyżej 65 lat w ogólnej liczbie ludności, udziale osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności oraz na spadku liczby ludności w 2020 r. 
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atrakcyjności tych regionów dla młodych i dynamicznych osób. Polityka spójności wspiera 
politykę rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Fundusze strukturalne mogą także wspierać ważne inwestycje społeczne w regionach, w 
których zachodzą trudne zmiany demograficzne. Starsze grupy społeczne mają 
szczególne potrzeby związane z infrastrukturą, zwłaszcza w sektorze opieki zdrowotnej i 
zabezpieczenia społecznego. 

Natomiast w innych regionach, głównie na obszarach metropolitalnych i niektórych 
obszarach przybrzeżnych, liczba ludności rośnie. Przewiduje się znaczny napływ ludności 
w wieku produkcyjnym do regionów metropolitalnych, ponadto regiony te będą nadal 
stanowiły główne miejsca docelowe w migracji międzynarodowej. Wówczas wyzwaniem 
dla tych obszarów będzie włączenie migrantów do siły roboczej i całego społeczeństwa 
oraz dostosowanie infrastruktury w przypadku dużego wzrostu liczby ludności. 
Dysproporcje społeczne w obszarach metropolitalnych są zazwyczaj znaczne, co wynika z 
wysokich kosztów utrzymania. Szybka suburbanizacja może zwiększać nacisk na usługi 
ekosystemowe na sąsiadujących obszarach. Prawdopodobnie więc zmiany demograficzne 
będą pogłębiać dysproporcje regionalne potencjału wzrostu gospodarczego oraz 
zwiększać polaryzację społeczną i na niektórych obszarach – zagrożenia dla środowiska 
naturalnego15. 

Regiony te mogą również uzyskać ważną pomoc w ramach europejskiej polityki 
spójności. Szczególnie projekty związane ze szkoleniem zawodowym, włączeniem 
społecznym imigrantów (np. poprzez kursy językowe) oraz ożywianiem słabo 
rozwiniętych części miast mogą być finansowane z funduszy europejskich. Ponadto, w 
swoim komunikacie w sprawie „Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej” 
Komisja Europejska proponuje zwiększenie przyszłego wsparcia z funduszy 
strukturalnych dla przedsiębiorstw społecznych, co może pomóc w rozwiązaniu problemu 
zmian demograficznych. 

2.2. Polityka spójności w latach 2007–2013 
Europejskie wydatki są planowane w wieloletnich ramach finansowych na okres co 
najmniej pięciu lat. W obecnym okresie finansowania 2007–2013 z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach działu „Spójność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” przydzielono ok. 369,7 mld EUR według cen z 2011 r. (lub 
307,6 mld EUR w ciągu siedmiu lat według cen stałych z 2004 r.). Na środki związane ze 
zmianami demograficznymi państwa członkowskie przeznaczyły w tym okresie 30 mld 
EUR. 

 
15 Zgodnie z: „Regiony 2020 – ocena przyszłych wyzwań dla regionów UE”, Komisja Europejska, DG REGIO, 

2008 r. 
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Rysunek 10 Budżet na finansowanie w ramach polityki spójności w latach 2007–2013 
(zobowiązania), w mld EUR, stałe ceny z 2004 r. 

Cele/regiony Przydział 

Cel „konwergencja” 

W tym: – Regiony objęte mechanizmem „phasing-
out” 

– Fundusz Spójności 

251,3  

12,5 

61,5 

Konkurencyjność regionalna 

W tym: – Regiony objęte mechanizmem „phasing-in” 

48,8 

10,4 

Współpraca terytorialna 7,5 

Łączny proponowany budżet na finansowanie w ramach 
polityki spójności na lata 2007–2013 307,6 

Źródło: Komisja Europejska 

Przydział ten wynosi ok. 35,6% całego budżetu UE. Warto dodać, że część środków w 
ramach polityki społecznej jest także przydzielana na dział „Konkurencyjność na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. 

Rysunek 11 Struktura budżetu UE w latach 2007–2013 

 
(Legenda: 

 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: 9% 
 1b. Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia: 35,6% 
 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona: 42,5% 
 3. a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość: 0,8% 
 b. Obywatelstwo: 0,5% 
 4. UE jako „światowy gracz” (z wyłączeniem EFR): 5,7% 
 5. Łączne wydatki administracyjne: 5,8% 
 6. Kompensacja BG/RO: 0,1%) 

Źródło: Komisja Europejska  
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Aby lepiej wspierać rozwój regionalny i zwiększyć skuteczność polityki spójności, jej 
działania skupiają się na trzech głównych celach priorytetowych:  

 Konwergencja: ma na celu zwiększenie poziomu konwergencji najsłabiej 
rozwiniętych państw członkowskich i regionów. Regiony kwalifikujące się do 
uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych w ramach tego celu to obecne 
regiony NUTS II, których PKB na mieszkańca, mierzony według parytetów siły 
nabywczej, wynosi mniej niż 75% średniej UE-25. Państwa członkowskie 
kwalifikujące się do uzyskania wsparcia z Funduszu Spójności to te, których DNB 
na mieszkańca, mierzony według parytetów siły nabywczej, wynosi mniej niż 90% 
średniej UE-25; 

 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie: obejmuje wszystkie pozostałe 
regiony UE i ma na celu podniesienie ich konkurencyjności i atrakcyjności, a także 
zwiększenie w nich zatrudnienia;  

 Europejska współpraca terytorialna: ma na celu wzmocnienie współpracy 
terytorialnej na szczeblu transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym 
oraz stworzenie sieci współpracy i kontynuację wymiany doświadczeń na 
odpowiednim szczeblu terytorialnym. Opiera się na inicjatywie Interreg. 

Aby zapobiegać „statystycznym” skutkom rozszerzania Unii Europejskiej, regiony, które 
kwalifikowałyby się do uzyskania statusu w ramach celu „konwergencja” w przypadku, 
gdyby próg kwalifikowalności pozostał na poziomie 75% średniego PKB UE-15, ale które 
utraciły kwalifikowalność, ponieważ ich nominalny poziom PKB obecnie przekracza 75% 
nowej (niższej) średniej UE-25, uzyskały status „regionu objętego mechanizmem 
phasing-out” w ramach celu „konwergencja”.  

Jednocześnie regiony, które kwalifikowały się do uzyskania pełnego statusu w ramach 
celu 1 w poprzednim okresie, ale które nie kwalifikują się już w obecnym okresie 
perspektywy finansowej, ponieważ naturalny wzrost podniósł ich PKB na mieszkańca do 
poziomu ponad 75% średniej UE-15, czyli powyżej 82,19% nowej średniej UE-25 (skutek 
„wzrostu”), uzyskały status „regionu objętego mechanizmem phasing-in” w ramach 
celu „konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”.  

Dodatkowo państwa członkowskie, które kwalifikowały się do objęcia finansowaniem z 
Funduszu Spójności i które utraciły tę korzyść, ponieważ po rozszerzeniu UE ich 
nominalny DNB na osobę przekroczył 90% nowej (niższej) średniej UE-25, mogą 
skorzystać ze statusu państwa członkowskiego objętego mechanizmem phasing-
out w ramach elementu Funduszu Spójności celu „konwergencja”. 
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Rysunek 12 Unijne obszary kwalifikowalne w ramach celu „konwergencja” 
oraz europejskiego celu w zakresie konkurencyjności i zatrudnienia 

 
Źródło: Komisja Europejska 

Realizację polityki spójności (obejmującej spójność społeczną, gospodarczą i regionalną) 
wspierają trzy główne fundusze europejskie, skupiające się na określonych działaniach 
kluczowych: 

 Europejski Fundusz Społeczny 
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
 Fundusz Spójności 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z unijnych funduszy strukturalnych 
wspierający spójność gospodarczą i społeczną. Wywodzi się z traktatu rzymskiego i został 
ustanowiony w celu zwiększania możliwości zatrudnienia we Wspólnotach Europejskich 
poprzez wspieranie zatrudnienia i zwiększania terytorialnej i zawodowej mobilności 
pracowników. Finansowanie z tego funduszu mogą otrzymać różne państwa członkowskie 
i regiony, zwłaszcza te, w których poziom rozwoju gospodarczego jest mniej 
zaawansowany. 
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Europejski Fundusz Społeczny skupia się na kwestiach związanych z zatrudnieniem, 
zapewniając dostęp do rynku pracy i wspierając udział w nim. Ponadto zapobiega też 
wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji poprzez zapewnianie dostępu do pracy i 
włączenie społeczne „pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji”. 

Dziś EFS wspiera działania państw członkowskich w następujących obszarach: 

 zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw: programy 
wspierające uczenie się przez całe życie, projektowanie i popularyzacja 
innowacyjnych form organizacji pracy; 

 integracja społeczna osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zwalczanie 
dyskryminacji na rynku pracy; 

 wzmocnienie kapitału ludzkiego dzięki reformie systemów edukacji i utworzeniu 
sieci placówek oświatowych oraz 

 dostęp do zatrudnienia dla poszukujących pracy, bezrobotnych, kobiet i 
imigrantów. 

W obecnym okresie 2007–2013 priorytetem EFS jest zwiększenie zdolności 
adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców poprzez skuteczniejsze 
przewidywanie zmian gospodarczych i skuteczne zarządzanie nimi. W ramach swego 
priorytetu EFS wspiera modernizację i wzmocnienie instytucji rynku pracy, aktywne 
środki na rzecz rynku pracy oraz działania z zakresu uczenia się przez całe życie, również 
w przedsiębiorstwach. 

Od 2007 r. EFS zwiększa także zdolność instytucji publicznych do tworzenia i realizacji 
kierunków polityki i usług. Wspiera partnerstwa między pracodawcami, związkami 
zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i organami administracji publicznej w celu 
ułatwienia realizacji reform w obszarze zatrudnienia i włączenia społecznego. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) został utworzony w latach 70. po 
pierwszym rozszerzeniu Wspólnot Europejskich (Dania, Irlandia i Wielka Brytania). EFRR 
ma na celu zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej dzięki 
korygowaniu dysproporcji w rozwoju między regionami i może być wykorzystywany w 
odniesieniu do trzech celów polityki spójności: konwergencji, konkurencyjności 
regionalnej i zatrudnienia oraz europejskiej współpracy terytorialnej. W skrócie z EFRR 
finansowane są: 

 infrastruktura związana zwłaszcza z badaniami i innowacjami, telekomunikacją, 
środowiskiem naturalnym, energią i transportem; 

 inwestycje w przedsiębiorstwach (zwłaszcza MŚP) w celu tworzenia trwałych 
miejsc pracy; 

 instrumenty finansowe (fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, fundusze 
rozwoju lokalnego itd.) w celu wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego oraz 
zacieśniania współpracy między miastami i regionami. 

Środki z EFRR można także wykorzystywać do zapobiegania wykluczeniu społecznemu 
osób starszych, np. poprzez tworzenie specjalnej infrastruktury i usług dostosowanych do 
potrzeb tej grupy wiekowej oraz umożliwiających pozbawiony barier dostęp dla 
wszystkich. 

W ramach EFRR szczególną uwagę poświęca się także specyficznym potrzebom na danym 
terenie. Wspiera się rozwiązywanie gospodarczych, środowiskowych i społecznych 
problemów miast. Regiony najbardziej oddalone i obszary w trudnej sytuacji 
geograficznej (obszary odległe, górskie itp.) również mogą skorzystać ze specjalnego 
traktowania, dostosowanego do ich trudnej charakterystyki.  
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Fundusz Spójności jest najmłodszym funduszem europejskim, który utworzono w 
latach 90. Fundusz Spójności przeznaczony jest dla państw członkowskich, których 
dochód narodowy brutto (DNB) w przeliczeniu na mieszkańca wynosi poniżej 90% 
średniej wspólnotowej, i pomaga im w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i 
społecznych. Fundusz wspiera działania w ramach celu „Konwergencja”. 

Fundusz Spójności jest najmłodszym funduszem europejskim, który utworzono w 
latach 90. Fundusz Spójności przeznaczony jest dla państw członkowskich, których 
dochód narodowy brutto (DNB) w przeliczeniu na mieszkańca wynosi poniżej 90% 
średniej wspólnotowej, i pomaga im w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i 
społecznych. Fundusz wspiera działania w ramach celu „Konwergencja”. 

Z Funduszu Spójności finansowana jest działalność kwalifikująca się do następujących 
kategorii: 
Z Funduszu Spójności finansowana jest działalność kwalifikująca się do następujących 
kategorii: 

 transeuropejskie sieci transportowe, a zwłaszcza priorytetowe przedsięwzięcia o 
istotnym znaczeniu dla Europy, określone przez Unię Europejską; 

 transeuropejskie sieci transportowe, a zwłaszcza priorytetowe przedsięwzięcia o 
istotnym znaczeniu dla Europy, określone przez Unię Europejską; 

 środowisko, zwłaszcza projekty związane z energią lub transportem, o ile wyraźnie 
stanowią korzyść dla środowiska: efektywność energetyczna, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój transportu kolejowego, wspieranie 
intermodalności, rozwój transportu publicznego itd. 

 środowisko, zwłaszcza projekty związane z energią lub transportem, o ile wyraźnie 
stanowią korzyść dla środowiska: efektywność energetyczna, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, rozwój transportu kolejowego, wspieranie 
intermodalności, rozwój transportu publicznego itd. 

Rysunek 13 Środki finansowe przeznaczone na politykę spójności w podziale 
na dziedziny – UE-27, lata 2007–2013 

Rysunek 13 Środki finansowe przeznaczone na politykę spójności w podziale 
na dziedziny – UE-27, lata 2007–2013 

 

Źródło: Komisja Europejska 

2.3. Przyszłość polityki spójności 
Przyszłe wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 są obecnie przedmiotem 
dyskusji. W październiku 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje nowe wnioski 
ustawodawcze dotyczące polityki spójności, proponując przeznaczenie z ogólnego 
budżetu UE na działania podejmowane w ramach polityki spójności kwotę podobną do 
tej, którą na działania te przeznaczono w obecnym okresie programowania. Proponowane 
369,7 mld EUR (według cen z 2011 r.) stanowi 34,7% łącznego planowanego budżetu UE 
na lata 2014–2020 i oznacza, że spójność gospodarcza, społeczna i regionalna to jeden z 
najważniejszych (obok rolnictwa) kierunków polityki UE. Aby zachować elastyczność 
działań UE Komisja Europejska zaproponowała również utworzenie dodatkowych 
instrumentów poza wieloletnimi rami finansowymi. Dwa z nich – Fundusz Solidarności 
Unii Europejskiej (3 mld EUR) i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (7 mld 
EUR) – wspierają działania związane z polityką spójności. 

Trzy główne cele polityki spójności (konwergencja, konkurencyjność i europejska 
współpraca terytorialna) zostaną utrzymane. Status regionów w okresie przejściowym 
zostanie uproszczony, podobnie jak zasady administracyjne i zasady zarządzania.  

PE464.464 37  



Notatka: Wspólne posiedzenie parlamentarne, 5–6 grudnia 2011 r. 
Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie 
_________________________________________________________________________________________ 

Rysunek 14 Proponowany budżet na finansowanie w ramach polityki spójności na 
lata 2014–2020 (zobowiązania), w mld EUR, stałe ceny z 2011 r. 

Cele/regiony Przydział 

Regiony objęte celem „Konwergencja” 162,6  

Regiony w okresie przejściowym 39 

Regiony objęte celem „Konkurencyjność” 53,1 

Współpraca terytorialna 11,7 

Fundusz Spójności 68,7 

Dodatkowe środki dla regionów najbardziej oddalonych i słabo 
zaludnionych 926 mln 

Suma środków finansowych przeznaczonych na fundusze 
strukturalne i Fundusz Spójności w latach 2014–2020 336 

Instrument „Łącząc Europę” na rzecz transportu, energii i 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

40 (+10, które zostanie odliczone z 
Funduszu Spójności) 

Łączny proponowany budżet na finansowanie w ramach 
polityki spójności na lata 2014–2020 376 

Źródło: Komisja Europejska 

Uzasadnieniem takiego budżetu są duże potrzeby rozszerzonej Unii. Komisja Europejska 
określiła wiele wyzwań, którym należy stawić czoła w przyszłości. Najważniejsze z nich to 
globalizacja, zmiany demograficzne, zmiana klimatu, zrównoważona i konkurencyjna 
energia oraz zagrożenia społeczne. Aby stawić czoła tym wyzwaniom Rada Europejska 
zatwierdziła strategię „Europa 2020”16. Jest to nowa długoterminowa strategia 
społeczno-gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej. Zastąpiła ona strategię lizbońską, 
którą realizowano od 2000 r.  

„Europa 2020: Europejska strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” podkreśla istotne znaczenie ścisłej współpracy 
państw członkowskich celem wyjścia z kryzysu gospodarczego i przeprowadzenia reform 
niezbędnych w okresie postępującej globalizacji. Strategia ta określa trzy główne obszary 
priorytetowe: inteligentny (oparty na wiedzy i innowacji) i zrównoważony (efektywnie 
korzystający z zasobów) rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększający 
zatrudnienie). Strategia ta obejmuje także pięć stałych celów do osiągnięcia: 

 podniesienie stopy zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 20-64 lata do 75%; 

 osiągnięcie poziomu inwestycji w działalność badawczo-rozwojową wynoszącego 
3% PKB; 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu z 
rokiem 1990; 

 zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę do 10%; oraz 

 pomoc przynajmniej 20 milionom osób w wyjściu z ubóstwa. 

                                                 
16 Zob. też rozdz. 1.1.2. dotyczący strategii „Europa 2020” i rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. 
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Realizacja tych celów i osiągnięcie docelowych poziomów to główne cele Unii Europejskiej 
na najbliższe dziesięciolecia. Aby wprowadzić niezbędne w tym celu działania, Komisja 
Europejska opracowała siedem projektów przewodnich, w ramach których Unia 
Europejska wraz z jej państwami członkowskimi może skupiać swoje wysiłki. Są to: 

 „Unia innowacji”: Celem projektu jest wykorzystywanie działalności badawczo-
rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania takich problemów jak zmiany klimatu, 
efektywność energetyczna i efektywne gospodarowanie zasobami, zdrowie oraz 
zmiany demograficzne. 

 „Mobilna młodzież”: Celem projektu, łączącego doskonałość z ideą sprawiedliwości, 
jest poprawa wyników i podniesienie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa 
wyższego na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości wszystkich 
poziomów kształcenia i szkolenia w UE, poprzez wspieranie mobilności studentów i 
stażystów oraz poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy. 

 „Europejska agenda cyfrowa”: Celem projektu jest osiągnięcie trwałych korzyści 
ekonomicznych i społecznych, jakie stwarza jednolity rynek cyfrowy, płynących z 
szybkiego i bardzo szybkiego internetu i aplikacji interoperacyjnych. 

 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”: Celem projektu jest wsparcie zmiany 
w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej korzystającego z zasobów społeczeństwa, 
które racjonalnie korzysta ze wszystkich swoich zasobów.  

 „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”: Celem projektu jest wsparcie 
przedsiębiorczości, oferowanie wskazówek i pomocy w sprostaniu nowym 
wyzwaniom, wsparcie konkurencyjności europejskiego przemysłu podstawowego, 
sektora wytwórczego i sektora usług oraz pomoc w wykorzystaniu możliwości, jakie 
niesie ze sobą globalizacja i gospodarka przyjazna środowisku.  

 „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”: Celem projektu jest 
stworzenie warunków do unowocześnienia rynków pracy w celu podniesienia 
poziomów zatrudnienia oraz zagwarantowania trwałości naszych modeli 
społecznych.  

 „Europejska platforma zwalczania ubóstwa”: Projekt dąży do zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, ma na celu zwiększenie świadomości i 
uznanie praw podstawowych osób ubogich i wykluczonych społecznie, dając im 
szansę godnego życia i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. 

Niektóre z tych projektów przewodnich mają bezpośredni wpływ na spójność społeczną w 
Europie i mogą wspierać proces dostosowywania się do zmian demograficznych. Z 
potrzebami tymi bezpośrednio związany jest zwłaszcza cel „europejskiej platformy 
zwalczania ubóstwa”. Realizacja Programu na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia będzie miała bezpośredni wpływ na proces dostosowywania się rynku 
pracy do nowych wyzwań i potrzeb (np. włączenia do rynku pracy obywateli w wieku 
powyżej 50 lat). Projekt „Mobilna młodzież” może pomóc młodym ludziom uzyskać 
kwalifikacje, które są niezbędne we współczesnej gospodarce. Może pomóc im w lepszym 
dostosowaniu się do migracji i w zaakceptowaniu oraz zrozumieniu imigrantów.  

Pozostałe projekty przewodnie będą korzystnie wpływały na wzrost gospodarczy, 
zwłaszcza w regionach znajdujących się w niekorzystnym położeniu, co może mieć 
pośredni pozytywny wpływ na społeczne potrzeby obywateli i wymagania związane ze 
zmianami demograficznymi.  

Wspomniane projekty przewodnie nie mają własnych budżetów i ich realizację zapewnią 
inne kierunki polityki europejskiej i krajowej. Instrumenty niezbędne do wspierania 
realizacji strategii „Europa 2020” oraz projektów przewodnich posiada szczególnie 
polityka spójności. Skuteczna realizacja tej polityki może być kluczowa dla zmieniającego 
się społeczeństwa europejskiego i może pomóc w zaspokojeniu jego społecznych potrzeb.  

Marek Kołodziejski (Departament Tematyczny B)  
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PANEL 3. TENDENCJE W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I 
ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH – ASPEKTY 
SPOŁECZNE I ASPEKTY ZWIĄZANE Z 
RÓWNOUPRAWNIENIEM 

Co do tendencji w zakresie zatrudnienia i zmian demograficznych, ich aspekty społeczne i 
aspekty związane z równouprawnieniem mają bardzo znaczący wymiar związany z płcią i 
stały się przedmiotem wielu analiz społecznych i politycznych. Niniejsza notatka 
informacyjna ma na celu wyjaśnienie pytań, które będą w niedalekiej przyszłości 
wymagały odpowiedzi, oraz porozumień, które będą musiały być osiągnięte między 
poszczególnymi europejskimi szczeblami zarządzania w celu dokonania cennych wyborów 
politycznych na rzecz europejskich obywateli. 

W tym kontekście należy pamiętać, że wszystkie zjawiska społeczne i demograficzne 
dotyczą kobiet i mężczyzn, lecz często w inny sposób. W związku z tym stosuje się 
metodę uwzględniania aspektu płci, przy czym podkreśla się niektóre kwestie o 
szczególnym znaczeniu dla jednej lub drugiej płci. W każdym razie tendencje 
demograficzne mają bardzo znaczący wymiar związany z płcią, gdyż oczekiwana długość 
życia kobiet jest większa niż mężczyzn i są one w większym stopniu narażone na ryzyko 
ubóstwa w starszym wieku. 

Poza tym uwzględnia się także ostatnie skutki światowego kryzysu finansowego i 
gospodarczego, kumulujące się w formie kryzysu związanego z długiem publicznym w 
Europie. 

3.1. Co nas czeka w przyszłości – nadchodzące wyzwania 

W najbliższych dziesięcioleciach Europa musi stawić – i stawi – czoła trzem głównym 
wyzwaniom, które obejmują szybkie starzenie się społeczeństwa, postępującą 
globalizację i coraz bardziej zmienną koniunkturę gospodarczą, której towarzyszy 
wysokie ryzyko występowania kryzysów gospodarczych. 

 Szybkie starzenie się społeczeństwa: W Europie na liczbę ludności mają 
wpływ trzy czynniki. Dzięki usprawnieniom w obszarze opieki zdrowotnej, 
oczekiwana długość życia w Europie stale się wydłuża: przewiduje się, że w 2030 
r. w Unii Europejskiej oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wzrośnie do 
85,3 lat w przypadku kobiet i 80 lat w przypadku mężczyzn. Jednocześnie w 
większości państw członkowskich nastąpi znaczny spadek współczynnika 
dzietności. Nawet jeśli doszłoby do wzrostu poziomów migracji, nie będzie ona w 
stanie zrównoważyć procesu zmniejszania się liczby ludności. 

 Postępująca globalizacja: Na skutek rozciągania geograficznych granic 
produkcji i nieprzewidzianego lub dotychczas niespotykanego przemieszczania się 
obywateli nasze społeczeństwo w ciągu ostatnich dekad uległo głębokiej 
transformacji. Świat stał się jedną wioską, a mieszkańcy globu odczuwają 
zarówno zalety, jak i wady tego zjawiska. Znalezienie właściwej równowagi 
między tymi zaletami i wadami będzie kolejnym wyzwaniem. Zwłaszcza w czasie 
kryzysu zarządzanie zatrudnieniem będzie kluczowym elementem zwiększania 
możliwości zatrudnienia, jakie otwiera globalizacja, i szukania opłacalnych 
rozwiązań w przypadkach takich jak outsourcing, które wymagają dostosowania 
się do nowych sytuacji na rynku pracy.  

 Coraz większa współzależność gospodarcza: Światowa gospodarka coraz 
bardziej opiera się na współzależności, co zwiększa ryzyko wystąpienia efektu 
domina w przypadku poważnego kryzysu gospodarczego w jednej gospodarce. W 
związku z tym można się spodziewać, że zmienność koniunktury w nadchodzących 
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dekadach będzie coraz większa. Zjawisko to można już zaobserwować w obecnym 
kryzysie. W takiej sytuacji niezbędna jest koordynacja polityki gospodarczej na 
szczeblu międzynarodowym, a krajowe rynki pracy i systemy opieki społecznej 
muszą przygotować się na te zmiany. 

3.2. Konieczność wyeliminowania utrzymujących się 
dysproporcji 
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej17uwzględniają 
wysoki poziom równouprawnienia społecznego i równouprawnienia płci, które są 
głównymi celami Unii Europejskiej i mają zapewnić godność człowieka, równość, ochronę 
socjalną i ochronę mniejszości, walkę z wykluczeniem społecznym i wysoki poziom 
edukacji, szkolenia oraz ochronę zdrowia ludzi. Mimo to ostatnie dane liczbowe w Europie 
wskazują na to, że wciąż jest wiele do zrobienia, zwłaszcza w odniesieniu do osób 
starszych, kobiet, dzieci i mniejszości oraz przypadków dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie. 

 Osobom starszym trudniej jest utrzymać się na rynku pracy i czasami 
doświadczają dyskryminacji ze względu na swój wiek18.Ponadto systemy 
emerytalne nie zawsze gwarantują osobom starszym wystarczający poziom życia. 
Społeczeństwo nie jest też przygotowane na większą liczbę osób starszych i musi 
stać się dla nich bardziej przyjazne w dziedzinach takich jak transport publiczny i 
inne usługi publiczne. 

 Kobiety: Choć skutki kryzysu na początku odczuwali głównie mężczyźni, kobiety 
zaczynają dotkliwie je odczuwać w drugiej fali kryzysu i to na dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze kobiety o wiele bardziej odczuwają cięcia budżetowe, 
ponieważ to głównie one korzystają z usług publicznych (transportu, ochrony 
zdrowia, edukacji); po drugie dalsze cięcia budżetowe będą odczuwalne przede 
wszystkim przez kobiety, gdyż to one stanowią dużą część osób zatrudnionych w 
sektorze publicznym19. W przypadku kryzysu wsparcie finansowe skupiło się na 
obszarach zdominowanych przez mężczyzn, takich jak przemysł wytwórczy20. 
Również w najbliższych latach wsparcie z europejskiego budżetu oferowane w 
ramach następnych wniosków dotyczących wieloletnich ram finansowych21– 
natomiast większość kobiet pracuje w sektorze usług. Ponadto kobiety stanowią 
największą grupę osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin lub mających 
niestabilne zatrudnienie i w o wiele wyższym stopniu narażonych na ubóstwo, 
zwłaszcza w starszym wieku. W wieku produkcyjnym kobiety w dużym stopniu 
odczuwają skutki zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć (17% w UE) i 
doświadczają podwójnej dyskryminacji, gdy stają się coraz starsze (na rynku 
pracy kobiety szybciej uznawane są za „osoby starsze” niż ma to miejsce w 
przypadku mężczyzn). 

 Dzieci: W Europie nadal występują wysokie wskaźniki przedwczesnego kończenia 
nauki i faktycznego analfabetyzmu – na poziomie ok. 20% wśród 15-latków. 
Szczególnie zagrożeni są chłopcy, ponieważ w nauce osiągają oni o wiele gorsze 
wyniki niż dziewczęta. Wszystkie te problemy pogłębia fakt, że w 2008 r. w 
Europie 16% dzieci żyło w ubóstwie, i wiele dzieci „dziedziczy” ubóstwo po swoich 
rodzicach, którzy przez większość wieku produkcyjnego są bezrobotni. 

 
17 Art. 2 TUE, art. 3 ust. 3 TUE, art. 9 TFUE. Dodatkowe materiały: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na 

podstawie sprawozdania Sirpy Pietikäinen w sprawie roli kobiet w starzejącym się społeczeństwie, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0306+0+DOC+XML+V0//PL.  

18 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/wd09E_Health2020_111332.pdf 
19 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 

Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:pl:PDF 

20 Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie ubóstwa kobiet w Unii Europejskiej z dnia 8 lutego 2011 r., 
Sprawozdawca: Rovana Plumb, A7-0031/2011, Uzasadnienie s. 21 

21 M. Kuhl, The Gender Dimensions of the Green New Deal, s. 24. 
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 Mniejszości: W grupach mniejszości, np. Romów czy osób niepełnosprawnych, 
dużo częściej występuje bezrobocie, a na skutek ubóstwa, którego doświadczają 
te grupy, często żyją one na marginesie społecznym, nierzadko w społecznościach 
odizolowanych. Wynikiem tego jest tworzenie oddzielnej tożsamości w celu 
zapewnienia sobie ochrony, co z kolei zagraża spójności społecznej22. 

Uwzględniając te dysproporcje, niezbędne jest zintegrowane podejście mające na celu 
poprawę wyników z korzyścią dla tych grup oraz dla całego społeczeństwa. 

W tym kontekście należy pamiętać, że wszystkie zjawiska społeczne i demograficzne 
dotyczą kobiet i mężczyzn, lecz często w inny sposób23. W związku z tym metoda 
uwzględniania aspektu płci może pozwolić na lepszy wgląd w problemy strukturalne 
oraz znalezienie odpowiednich rozwiązań24. Poza tym metody sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, które istnieją już w niektórych państwach członkowskich, 
powinny stać się częścią okresów budżetowych25. Zamiast przyjmować za standard przy 
gromadzeniu danych osobę rzekomo neutralną, ale z zasady osobę płci męskiej (czego 
wynikiem są dane statystyczne nieuwzględniające aspektu płci), metody muszą 
uwzględniać różne potrzeby i przyzwyczajenia obu płci. 

Z drugiej strony niezbędne jest podejście do starzenia się społeczeństwa 
uwzględniające cykl życia. W tym względzie Europejski Rok Aktywnego Starzenia się i 
Solidarności Międzypokoleniowej 201226wskazuje nie tylko na potrzebę zwrócenia 
większej uwagi na osoby powyżej 50. roku życia podczas debat nad skutkami zmian 
demograficznych, ale także na potrzebę skierowania polityki do wszystkich grup 
wiekowych społeczeństwa. Jest to związane z tym, że problemy pojawiające się w 
późniejszych latach życia często mają swoje przyczyny na wczesnych etapach kariery 
zawodowej, wynikają z ubóstwa w rodzinie lub z niezdrowego trybu życia, zaś 
rozwiązania przyszłych problemów można znaleźć wyłącznie poprzez współpracę i 
przyjęcie kompleksowego podejścia. 

 
22 Zob. np.: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów „Integracja społeczna i gospodarcza Romów w Europie”, COM(2010)0133; 
dokument roboczy służb Komisji, „Romowie w Europie: wdrożenie instrumentów i kierunków polityki UE na 
rzecz Romów – Sprawozdanie z postępów za lata 2008–2010”, SEC(2010)0400; Konkluzje Rady „Ku dalszej 
integracji Romów”, 10058/10; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii 
integracji Romów do 2020 r.”, 
COM(2011)0173;http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm.  

23 Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn, COM(2010)0491, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:pl:PDF i jej dokument bazowy 
SEC(2010)1080, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1080:FIN:EN:PDF. 

24 Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów „Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010”, COM(2009)694, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694:FIN:pl:PDF i SEC(2009)1706, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1706:FIN:EN:PDF. 

25 Komisja Europejska, DG ds. Budżetu: Analiza mająca na celu ocenę wykonalności i możliwości 
wprowadzenia elementów uwzględniających aspekty równości płci do procesu tworzenia budżetu UE, maj 
2008 r. 

26 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:PL:PDF.  
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3.3. Sposoby stawiania czoła tym wyzwaniom 

W tym względzie liczne i wzajemnie powiązane wyzwania wymagają zróżnicowanego i 
zintegrowanego podejścia, które w przyszłości zapewni zrównoważony rozwój 
społeczeństwa27. Jak wskazano w strategii „Europa 2020”28,czynniki, które będą 
wymagały powiązania, to m.in. zwiększanie zatrudnienia, stworzenie odpowiednich 
systemów zabezpieczenia społecznego i systemów emerytalnych, stworzenie nowego 
podejścia do kwestii opieki zdrowotnej, eliminacja ubóstwa na rzecz włączenia 
społecznego, zapewnienie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, 
wykorzystanie nowych technologii zapewniających zrównoważony wzrost gospodarczy i 
wprowadzenie obowiązku uczenia się przez całe życie. Ponadto można zreorganizować 
strategię wdrażania modelu flexicurity w celu umożliwienia pogodzenia pracy, edukacji i 
życia prywatnego w czasie cyklu życiowego, przy czym Unia Europejska musi sprawić, 
aby jej model społeczny został również włączony do wymiaru zewnętrznego. 

3.3.1. Zwiększanie zatrudnienia 

Aby zrównoważyć skutki coraz bardziej odwróconej piramidy wiekowej państw 
członkowskich UE, należy zwiększyć siłę roboczą. Aby zwiększyć udział w rynku w ogóle i 
skuteczniej reagować na tendencje demograficzne, strategia „Europa 2020” 
uwzględnia – jako jeden ze swoich 5 głównych celów do zrealizowania w 2020 r. – 75-
procentowy udział wszystkich osób w przedziale wiekowym 20–64 lata29. W celu 
osiągnięcia tego celu państwa członkowskie wzywa się do podjęcia niezbędnych działań, 
które są przekazywane i uzgadniane za pomocą otwartej metody koordynacji i krajowych 
programów reform będących elementem procesu europejskiego semestru30. 

Cel 75% ma zostać osiągnięty głównie poprzez wzrost zatrudnienia wśród kobiet, 
który w ostatnich latach wzrósł pod względem liczbowym, ale nie pod względem 
jakościowym. Oznacza to jednak konieczność usunięcia pewnych znaczących przeszkód: 
zatrudnienie wśród kobiet można nadal charakteryzować jako bardziej niepewne, częściej 
jako pracę wykonywaną w niepełnym wymiarze godzin, a także gorzej opłacaną z punktu 
widzenia zasady równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości31. Poza tym życie 
zawodowe kobiet przebiega w sposób mniej ciągły z uwagi na macierzyństwo, co w ciągu 
ostatnich dziesięcioleci przeważa nad istotnymi osiągnięciami edukacyjnymi kobiet i nie 
pomaga w zaspokojeniu potrzeby większej niezależności ekonomicznej kobiet32. Badania 
pokazują, że „gdyby wyeliminowano różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, możliwy 
byłby prawie 30-procentowy wzrost PKB w całej UE”33. 

 
27 Więcej informacji: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na podstawie sprawozdania Thomasa Manna w 

sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0400+0+DOC+XML+V0//PL 

28 Komunikat Komisji pt. „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010) 2020). Zob. też s. 16 i 35 na temat głównych celów 
projektów przewodnich. 

29 Strategia „Europa 2020”, s. 6 
30 Najważniejszym dokumentem referencyjnym dotyczącym polityki zatrudnienia na szczeblu europejskim są 

wytyczne dotyczące zatrudnienia przyjęte w związku z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej, będące 
podstawą zaleceń dla państw członkowskich, m.in. w procesie europejskiego semestru, zob. decyzja Rady z 
dnia 21 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich 
(2010/707/UE), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:308:0046:0051:pl:PDF i 
zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw 
członkowskich i Unii (2010/410/UE), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:191:0028:0034:pl:PDF. 

31 COM(2009)0491, s. 4. 
32 Zob. zalecenia Komisji, „aby usunąć finansowe czynniki zniechęcające osoby niebędące głównymi 

żywicielami rodziny i głównych opiekunów do uczestnictwa w rynku pracy oraz aby zapewnić ekonomiczną 
niezależność kobiet i mężczyzn”, COM(2009)694 wersja ostateczna, s. 8 

33 SEC(2009)1706, s. 3 
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Badania pokazują też, że społeczeństwa dysponujące lepszymi placówkami opieki nad 
dziećmi i charakteryzujące się mniejszym zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na 
płeć lepiej sobie radzą w czasie kryzysu. 

Aby osiągnąć cel 75%, osoby starsze muszą dłużej pozostać na rynku pracy. Rządy 
wzywa się do udzielania pomocy przedsiębiorstwom, a partnerów społecznych do 
szybkiego wdrożenia środków zarządzania wiekiem w celu zatrzymania siły roboczej, a 
szczególnie starszych pracowników, na rynku pracy przez dłuższy czas. Ponieważ osoby 
starsze są częściej narażone na dyskryminację, należy przyjąć strategie, dzięki którym 
starsi pracownicy będą mogli pozostać na rynku pracy, a ich możliwości zostaną 
docenione. 

Przedstawiono też wnioski ustawodawcze w celu otwarcia rynków pracy na migrację 
zarobkową. Choć takie podejście jest silnie kwestionowane, zwłaszcza w czasie kryzysu 
i wobec wysokiej stopy bezrobocia w niektórych państwach członkowskich, takie 
rozwiązanie w kontekście starzenia się społeczeństwa jest uzasadnione przez dane 
statystyczne dotyczące zmian w zakresie liczby ludności na świecie. Ponadto wzrost 
zatrudnienia migrantów i wspieranie nowej migracji będzie miało pozytywny rezultat dla 
społeczeństwa tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie dobra polityka na rzecz 
integracji34. 

Należy wprowadzić dodatkowe środki na rzecz rynku pracy bardziej sprzyjającemu 
włączeniu społecznemu w celu wspierania słabszych grup społecznych, które mają 
trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak doświadczenia zawodowego lub 
dyskryminację. W ostatnich latach Komisja rozpoczęła kilka inicjatyw opartych na 
postanowieniach Traktatu, dotyczących dyskryminacji w miejscu pracy35w celu lepszego 
włączenia osób niepełnosprawnych do rynku pracy. W przyszłości powinny istnieć ściśle 
określone „ścieżki”, takie jak poświęcanie szczególnej uwagi na dostosowanie miejsca 
pracy do ich potrzeb, wprowadzenie określonych kwot lub zapewnienie zachęt dla 
pracodawców, a także skupienie się raczej na zdolności do pracy niż na niezdolności do 
pracy (co obejmuje zmianę systemów świadczeń dla osób niepełnosprawnych)36. 

Praca musi znowu być źródłem środków utrzymania: Choć w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci zatrudnienie uważano za najlepsze narzędzie zapobiegania ubóstwu, dziś 
podejście to nie jest już tak uzasadnione. Coraz więcej osób pracuje w niepewnych 
warunkach, które cechuje niski poziom lub całkowity brak pewności zatrudnienia na 
skutek czasowych, często sezonowych form zatrudnienia, w tym niepewne godziny pracy, 
niski poziom płac, brak praw do ochrony socjalnej i świadczeń pracowniczych, brak 
ochrony przed dyskryminacją i środowisko pracy, które nie gwarantuje minimalnego 
poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
34 Więcej informacji: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Europejski program integracji obywateli państw 
trzecich” (COM(2011)0455), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:pl:PDF.  

35 Więcej informacji: Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz dyrektywa Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy, http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm.  

36 W. Eichhorst i in., The Mobility and Integration of People with Disabilities into the Labour Market, Policy 
Department A, European Parliament 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24266/20110718ATT24266
EN.pdf.  
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Stwierdza się, że to uelastycznienie w pierwszej kolejności przynosi korzyści pracodawcy, 
a na późniejszym etapie generuje koszty dla społeczeństwa37. Aby zatrzymać stały 
wzrost liczby ubogich pracujących – status ten dotyczy już 8% pracowników w UE 
żyjących w gospodarstwie domowym, którego dochody wynoszą mniej niż krajowa 
granica ubóstwa – głównym punktem programu polityki są wni ski dotyczące 
minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego na szczeblu europejskim dla 
wszystkich państw członkowskich, dostosowanego jednak do war

3.3.2. Stworzenie odpowiednich systemów zabezpieczenia społecznego i 
systemów emerytalnych 

W art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej doceniono systemy zabezpieczenia 
społecznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, obejmujące zagrożenia 
związane ze zdrowiem, bezrobociem, starzeniem się, a w niektórych państwach 
członkowskich (np. w Niemczech) – również z opieką. Organizacja tych systemów 
przebiega inaczej w poszczególnych państwach członkowskich i od pierwszych lat 
istnienia Wspólnoty Europejskiej koordynacja tych systemów jest głównym filarem 
europejskiej agendy społecznej na rzecz równych szans i ułatwiania mobilności 
transgranicznej. Koordynacja ta okazała się użyteczna38i dziś obejmuje także migrantów 
przebywających w Unii Europejskiej zgodnie z prawem39. Jednakże z uwagi na 
wykluczenie harmonizacji w tym obszarze, potrzebne są rozwiązania np. na rzecz 
przenoszenia praw emerytalnych między państwami członkowskimi. 

Systemy emerytalne40uznano za obszar szczególnie narażony na skutki zmian 
demograficznych. Ponieważ spada liczba osób zatrudnionych lub samozatrudnionych w 
stosunku do osób będących na emeryturze, systemy emerytalne oparte głównie na 
składkach na ubezpieczenie społeczne są w dłuższej perspektywie narażone na ryzyko 
finansowe. Niektóre państwa członkowskie nie przygotowały się jeszcze na rosnącą liczbę 
osób przechodzących na emeryturę, a sytuację tę pogarsza dodatkowo kryzys związany z 
długiem publicznym. 

Dlatego też w przeszłości opracowano i wdrożono kilka rozwiązań alternatywnych lub 
uzupełnień do systemów zabezpieczenia społecznego finansowanych ze środków 
publicznych41, co nie spełniło jednak oczekiwań tych, którzy czekają na reformy 
sprzyjające sprawiedliwości społecznej i lepszej ochronie przed ubóstwem w odniesieniu 
do problemów zdrowotnych, bezrobocia i starzenia się w bardziej elastycznym 
środowisku. W dalszym ciągu problemem pozostaje zwłaszcza mniej korzystna sytuacja 
kobiet, które z różnych powodów są finansowo mniej niezależne od mężczyzn. 

Zauważając potrzebę ograniczenia wydatków publicznych, w przeszłości główny nacisk 
kładziono na rozwiązania wymagające zwiększonych indywidualnych działań 
zapobiegających wyżej wspomnianym zagrożeniom, przy jednoczesnej kompensacji w 
formie korzyści podatkowych. W przypadku kobiet podejście to uznano za nieskuteczne, 
ponieważ dochody kobiet z zatrudnienia lub samozatrudnienia są niższe od dochodów 
mężczyzn42. Przede wszystkim kobiety często nie mają nadwyżki dochodów, które 

 
37 M. Kuhl, The Gender Dimensions of the Green New Deal, s. 19: Ponieważ rodzice mają mniej czasu na 

opiekowanie się swoimi dziećmi, ma to wpływ na edukację dzieci, która jest z kolei podstawą rozwoju 
gospodarczego. 

38 Więcej informacji: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na podstawie sprawozdania Rii Oomen-Ruijten na 
rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0058+0+DOC+XML+V0//PL 

39 Zob. np. zabezpieczenie społeczne: obywatele państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami 
ze względu na ich obywatelstwo (rozsz. rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 
987/2009; uchyl. rozporządzenia (WE) nr 859/2003)  

40 Zob. też rozdz. 1.2 powyżej 
41 Ekspertyza ECON, Eichhorst i in. (2011), Pension systems in the EU - contingent liabilities and assets in the 

public and private sector, Parlament Europejski, PE 464.456 
42 Więcej informacji: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na podstawie sprawozdania Mariny Yannakoudakis w 

sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach 
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mogłyby odłożyć jako zabezpieczenie na czas choroby lub starości i z tego samego 
powodu mają mniejsze możliwości odliczenia tych kosztów od podatku. 

Ponadto kobiety świadczą większość nieodpłatnych, a zatem niezabezpieczonych usług 
związanych z opieką nad dziećmi lub starszymi członkami rodziny, a więc znaczna liczba 
kobiet pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub nie pracuje wcale. Pojęcie „pokolenia 
kanapkowego” stworzono na określenie tych kobiet, które w wieku ok. 35 lat mają 
dzieci, a w wieku ok. 50 lat mają rodziców, którzy wymagają opieki. Z uwagi na te 
podwójne obowiązki związane z opieką kobiety te są oddalone od rynku pracy i często 
mogą znaleźć się w szczególnie niekorzystnej sytuacji finansowej, kiedy same są w 
starszym wieku i potrzebują opieki, ponieważ nie zdołały zgromadzić wystarczających 
praw do świadczeń emerytalnych poprzez pracę43. 

Aby poprawić sytuację kobiet opiekujących się członkami swoich rodzin i aby uznać 
wykonywaną przez nie pracę społeczną, czas spędzony na opiece nad innymi powinien 
przekładać się na korzystne skutki pieniężne w odniesieniu do emerytur tych kobiet. 

Ponadto samotne matki i starsze kobiety należą do grup najbardziej narażonych na 
ryzyko ubóstwa. Aby zapewnić godziwe dochody kobietom w starszym wieku, konieczne 
będzie opracowanie strategii umożliwiających kobietom realizację bardziej stabilnych 
karier zawodowych oraz łagodzących skutki zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na 
płeć oraz podział rynku pracy, na którym kobiety pracują w zawodach tradycyjnie słabo 
opłacanych i na podstawie bardziej niepewnych umów o pracę44.To z kolei powinno mieć 
pozytywny wpływ na ich emerytury. 

To samo dotyczy pracowników sezonowych, którzy w okresie produkcyjnym nie są w 
stanie nabyć odpowiednich praw socjalnych.  

Należy opracować nowe podejście, które zapewni podstawowe prawa (emerytury, 
renty, zwolnienia chorobowe, urlopy, urlopy macierzyńskie itp.) wszystkim 
pracownikom bez względu na ich status. Denis Pennel, dyrektor Eurociett, twierdzi, 
że „nowa rzeczywistość wymaga nowatorskiego podejścia do kwestii zabezpieczenia 
społecznego i emerytur z możliwością przenoszenia i przekazywania praw w celu 
zaradzenia problemowi zróżnicowania miejsc pracy i statusu zatrudnienia”45. 

Należy też dodać, że obecnie praca, która nie jest wynagradzana, ale która zapewnia 
spójność społeczeństwa (czyli obowiązki związane z opieką nad dziećmi i osobami 
starszymi oraz wolontariat), powinna zyskać właściwe uznanie w formie praw 
emerytalnych. Działania na rzecz pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego nie są 
zatem działaniami ukierunkowanymi na kobiety, ale dotyczą społeczeństwa jako całości: 
skoro duża część populacji będzie potrzebowała opieki, należy odpowiedzieć na pytanie, 
kto weźmie na siebie te obowiązki i kto poniesie związane z nimi koszty46. 

3.3.3. Tworzenie nowych podejść w zakresie ochrony zdrowia 

Każde przyszłe podejście do kwestii zdrowia całego społeczeństwa musi obejmować 
wiele różnych kwestii, uwzględniając różnorodne czynniki wpływające obecnie na 
zdrowie, czyli stres, cząstki stałe, planowanie przestrzenne i zagrożenia ze strony nowych 
technologii. 

 

 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0367+0+DOC+XML+V0//PL.  

43 Zob. m.in.: http://bls.gov/opub/mlr/2006/09/art1full.pdf  
44 Więcej informacji: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na podstawie sprawozdania Britty Thomsen w 

sprawie kobiet w niepewnej sytuacji zawodowej, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0365+0+DOC+XML+V0//PL.  

45 Eurociett, Eurociett addresses European Employment Forum on the changes taking place in the world of 
work, 22.11.2011. 

46 Więcej informacji: Crepaldi, Ch. i in., Access to Healthcare and Long-Term Care: Equal for women and men 
(2009), s. 61. 
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Nowe podejście do kwestii zdrowia musi skupiać się na profilaktyce, a zatem należy 
wspierać badania naukowe nad zapobieganiem chorobom (których liczba w ciągu kilku 
ostatnich dziesięcioleci znacznie wzrosła), takim jak alergie, nowotwory i choroby układu 
oddechowego. To samo dotyczy zapobiegania stosunkowo nowym chorobom 
zwyrodnieniowym, takim jak choroba Alzheimera. Nowe wyniki badań należy 
bezpośrednio uwzględnić przy dokonywaniu wyborów politycznych, przy czym zdrowie 
należy traktować jako priorytet, również w przypadku osób starszych, nie zaś jedynie 
jako czynnik generujący koszty.  

W odniesieniu do tendencji demograficznych wysokich kosztów opieki można uniknąć 
wówczas, gdy ludzie będą w stanie prowadzić bardziej zdrowy tryb życia. Dlatego też 
potrzebne są nowe badania w celu ustalenia „w jaki sposób można na dłużej zachować 
zdrowie ludzi”, aby uniknąć wysokich kosztów długotrwałej opieki. 

Dłuższe życie zawodowe i (średnio) starsza ludność czynna zawodowo oznacza, że 
konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy. 
Środki, dzięki którym ludzie będą mogli pracować dłużej i przy wykorzystaniu większej 
liczby komputerów i urządzeń elektronicznych będzie trzeba wprowadzić jeszcze w 
momencie, gdy pracownicy są młodzi, aby zapobiegać schorzeniom układu mięśniowo-
szkieletowego. 

Ponadto toczą się dyskusje nad tym, czy ponowne włączenie do rynku pracy ludzi po 
poważnych chorobach, takich jak nowotwory, byłoby wykonalne lub pożądane oraz na 
jakich warunkach miałoby się to odbywać. 

3.3.4. Walka z ubóstwem na rzecz integracji społecznej 

Jednym z głównym celów strategii „Europa 2020” jest ograniczenie najpóźniej do 
2020 r. liczby ludności zagrożonej ubóstwem o 20 mln. Ta mocno kwestionowana 
liczba powinna być osiągnięta głównie za pomocą środków na rzecz rynków pracy 
bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu. 

Jednak w przypadku rynku pracy rzeczywiście sprzyjającemu włączeniu społecznemu 
skupić się należy raczej na jakości niż na ilości. Niepewne stosunki pracy, które cechuje 
brak lub niski poziom ochrony socjalnej oraz pozbawienie praw, w dłuższej perspektywie 
mogą raczej powodować problemy niż stać się sposobem na ich rozwiązanie w krótkiej 
perspektywie47. Natomiast dobre stosunki pracy oraz przysługujące pracownikom 
minimalne prawa socjalne i świadczenia z zakresu zabezpieczenia społecznego 
pomogłyby w zmniejszeniu ryzyka ubóstwa w starszym wieku oraz w przypadku 
wystąpienia problemów zdrowotnych. 

Porozumienia między partnerami społecznymi odgrywają istotną rolę w dyskusji nad tym, 
w jaki sposób lepiej dopasować zapotrzebowanie przedsiębiorstw na umiejętności do 
poziomów umiejętności siły roboczej i w jaki sposób można przewidywać tendencje na 
rynkach pracy. 

Poza tym partnerzy społeczni powinni również zaangażować się w poszukiwanie 
rozwiązań na rzecz włączania migrantów, osób niepełnosprawnych i słabszych grup 
społecznych (np. Romów) do rynku pracy. W tym zakresie urzędy pracy w państwach 
członkowskich powinny być poddane reformie, a ponadto należy opracować skuteczne, 
aktywne środki na rzecz rynku pracy w celu wyeliminowania głównych przyczyn 
wykluczenia społecznego. 

 

 

 
47 Więcej informacji: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na podstawie sprawozdania Pascale’a Gruny’ego w 

sprawie nietypowych umów, zabezpieczenia ścieżek rozwoju zawodowego i nowych form dialogu 
społecznego, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0263+0+DOC+XML+V0//PL 
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Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do środków dotyczących osób młodych, 
zmagających się ze szczególnymi trudnościami podczas przechodzenia z etapu edukacji 
na rynek pracy48. Pozytywny start w życiu zawodowym to jedna z najlepszych gwarancji 
ochrony przed ubóstwem w późniejszym okresie. Udowodniono bowiem, że dzieci 
dorastające w biednych gospodarstwach domowych są w większym stopniu narażone na 
ryzyko ubóstwa w późniejszym życiu niż inne osoby. 

Wreszcie, na szczeblu krajowym, lecz także europejskim, regularnie powraca dyskusja na 
temat minimalnych dochodów; wyraźnie widać, że coraz częściej zatrudnienie nie 
wystarcza, aby zapobiegać ubóstwu49. 

3.3.5. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym 

Ciekawym zjawiskiem jest to, że kraje o wysokiej stopie zatrudnienia kobiet 
charakteryzują się również wyższym odsetkiem urodzeń, co wskazuje, iż osiągnięcie 
zadowalającej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet może mieć 
kluczowe znaczenie dla wyższego zatrudnienia kobiet i stosunkowo wysokiego odsetka 
urodzeń50. Każdy środek polityczny powinien więc umożliwiać rodzicom posiadanie dzieci 
w środowisku bardziej sprzyjającym rodzinie. 

Wiąże się to z dostępem do lepszych placówek opieki nad dziećmi i osobami 
starszymi, aby zapobiec utrzymywaniu się tendencji, zgodnie z którą tę zazwyczaj 
nieodpłatną pracę w zakresie opieki wykonują kobiety. Już dziś obserwujemy, że podczas 
gdy wiele kobiet szuka pracy w pełnym wymiarze godzin, placówki opieki nad dziećmi i 
innymi członkami rodziny wymagającymi opieki są nadal rzadkością w wielu państwach 
członkowskich, mimo tzw. celów z Barcelony. 

Z drugiej strony bardziej elastyczne systemy czasu pracy muszą być zakotwiczone w 
dzisiejszym rynku pracy, aby również mężczyznom zapewnić równe prawa w zakresie 
pełnienia roli rodzica. Nie dotyczy to jedynie opieki nad dziećmi, ale też kwestii 
nakładania na mężczyzn równej części niezliczonych, wykonywanych nieodpłatnie 
obowiązków domowych, dzięki czemu kobiety będą mogły cieszyć się równym udziałem w 
rynku pracy. 

 
48 Więcej informacji: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na podstawie sprawozdania Emilie Turunen w 

sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i 
praktyki zawodowe, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0262+0+DOC+XML+V0//PL 

49 Więcej informacji: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na podstawie sprawozdania Ildy Figueiredo w 
sprawie roli dochodu minimalnego w walce z ubóstwem i w promowaniu społeczeństwa integracyjnego w 
Europie, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0375+0+DOC+XML+V0//PL. 

50 Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji zbliżających się do wieku emerytalnego, 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, Sprawozdawca: Edit Bauer, A7-0291/2011, Uzasadnienie s. 14. 
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3.3.6. Wykorzystanie nowych technologii w celu zapewnienia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

Oprócz kryzysu finansowego i gospodarczego oraz tendencji demograficznych zachodzą 
także inne zmiany, które będą wpływały na zatrudnienie w krótkim, średnim i długim 
okresie i które można nawet wykorzystać do stawienia czoła tym wyzwaniom: nowe 
technologie51i tzw. gospodarka przyjazna środowisku prawdopodobnie znacznie 
zmienią warunki zatrudnienia i warunki rynku pracy52. 

Dzięki nowym technologiom życie zawodowe może stać się jeszcze bardziej elastyczne 
niż obecnie; technologie te mają zapewnić ludziom większą niezależność od godzin pracy 
i określonych miejsc pracy, a co za tym idzie, ograniczyć konieczność dojazdu do pracy i 
wpływ migracji wahadłowej na środowisko naturalne. Papier prawdopodobnie zniknie 
wreszcie z biurek na rzecz inteligentnych tabletów i telefonów. Umiejętność pisania i 
pisania na komputerze to niezbędne wymogi, jakie stawia nowy rynek pracy, do którego 
drogę otwiera jeden z 7 projektów przewodnich strategii „Europa 2020” – europejska 
agenda cyfrowa. Poruszono w niej także problem ewentualnej przepaści cyfrowej, która 
z nowych możliwości zatrudnienia może wykluczyć pewne osoby ze względów 
geograficznych, ale także edukacyjnych. 

Niezależność od miejsca i czasu może ułatwić pracę i naukę, ale może być również 
powodem nowych problemów. Nowe e-technologie wiążą się z ryzykiem utraty kontaktów 
społecznych lub z ryzykiem życia w coraz większym stopniu w społecznościach 
wirtualnych. Poza tym elastyczne warunki pracy w połączeniu z nowymi urządzeniami 
elektronicznymi mogą okazać się zagrożeniem dla życia prywatnego, gdyż 
umożliwiają one ciągłą dyspozycyjność i prowadzą do zniesienia granic między okresem 
zdolności reprodukcyjnej a okresem aktywności zawodowej. 

3.3.7. Wprowadzenie obowiązku uczenia się przez całe życie 

Uczenie się przez całe życie jest jednym z kluczowych sformułowań europejskiej strategii 
wdrażania modelu flexicurity oraz strategii „Europa 2020” jako sposobu zwiększania 
szans pracowników na zatrudnienie. 

Jednak uczenie się przez całe życie rozpoczyna się już w przedszkolu. Biorąc pod 
uwagę, że na skutek spadku współczynnika dzietności rodzi się mniej dzieci i 
uwzględniając przyszłe zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, 
każdemu dziecku należy zapewnić dostęp do edukacji. Uwzględniając wysoką liczbę 
przypadków ADHD, liczbę osób przedwcześnie kończących naukę oraz fakt, że 
analfabetyzm dotyczy 20% 15-latków53, systemy szkolne wymają zmiany: zamiast 
zmuszać dzieci do dostosowania się do systemu edukacji, to system edukacji musi 
dostosować się do potrzeb każdego dziecka. Takie podejście powinno doprowadzić do 
poprawy wyników w nauce wśród chłopców, dla których obecne środowisko szkolne nie 
wydaje się właściwie przystosowane. Strategia „Europa 2020” ma na celu ograniczenie 
liczby osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10%. 

 
51 „Technologie cyfrowe mają ogromny potencjał jako źródło korzyści dla naszego życia codziennego oraz jako 

źródło rozwiązań problemów społecznych. Agenda cyfrowa skupia się na zdolności technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) do ograniczania zużycia energii, wspierania życia starzejących się obywateli, 
rewolucjonizowania usług zdrowotnych i zapewniania lepszych usług publicznych. Technologie informacyjne i 
komunikacyjne mogą przyczyniać się do dalszej digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez 
zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do tych zasobów drogą elektroniczną”, strona internetowa 
Komisji Europejskiej: 

 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm?pillar_id=49&pillar=ICT%20for%20Social
%20Challenges. 

52 Więcej informacji: Rezolucja Parlamentu Europejskiego na podstawie sprawozdania Elisabeth Schrödter w 
sprawie rozwoju potencjału nowej zrównoważonej gospodarki w zakresie miejsc pracy,  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0299+0+DOC+XML+V0//PL. 

53 http://ec.europa.eu/education/focus/focus3002_en.htm 
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Kolejnym celem strategii „Europa 2020” jest podniesienie poziomu szkolnictwa 
wyższego do min. 40% wśród osób w przedziale wiekowym 30–34 lata, ponieważ osoby 
posiadające lepsze umiejętności i wyższy poziom wiedzy będą miały znacznie większe 
szanse na znalezienie zatrudnienia54.  

Z uwagi na szybko postępujące zmiany w dziedzinie technologii, każdy stoi przed 
wyzwaniem dostosowania się do stale zmieniającego się środowiska, aby utrzymać 
swoją zdolność do zatrudnienia na rynku pracy, na którym praca na rzecz tego samego 
pracodawcy przez całe życie praktycznie już nie istnieje. 

Uczenie się przez całe życie musi zatem obejmować szkolenie równoczesne z pracą, 
zwłaszcza w okresach bezrobocia, w celu przystosowania się do potrzeb rynku pracy i 
ułatwienia ponownej integracji; dotyczy to również matek, które na kilka lat odeszły z 
rynku pracy.  

Należy to połączyć z aktywną polityką rynku pracy, aby umożliwić osobom 
bezrobotnym szybkie znalezienie nowej pracy i zapobiec długotrwałemu bezrobociu. 

Takie podejście do utrzymania zdolności do zatrudnienia zwiększyłoby mobilność 
społeczną, co byłoby korzystne na dwóch płaszczyznach: z jednej strony osoby chętniej 
podchodziłyby do kwestii mobilności geograficznej, a więc wolne stanowiska byłyby 
szybko obsadzane, a z drugiej strony lepsze umiejętności nabyte dzięki szkoleniom 
umożliwiłyby awans społeczny, co z kolei pomogłoby zapobiegać bezrobociu. 

3.3.8. Model flexicurity jako szansa na lepszą równowagę między pracą, 
edukacją i życiem prywatnym 

Z uwagi na zmiany w dziedzinie technologii oraz zmiany społeczne zachodzące w 
ostatnich dziesięcioleciach niektórzy uważają, że globalizacja stanowi zagrożenie dla 
europejskiego modelu społecznego, a inni postrzegają ją jako szansę na usunięcie 
pewnych braków europejskiej gospodarki. Aby stawić czoła wyzwaniom związanym z tymi 
zjawiskami, przyjęto na szczeblu europejskim55tzw. strategię wdrażania modelu 
flexicurity. Zasadniczo opiera się ona na ustaleniach partnerów społecznych i rządów 
dotyczących zapewniania finansowego wsparcia w określonych okresach bezrobocia oraz 
na zobowiązaniu wszystkich stron, w tym jednostki, do udziału w działaniach na rzecz 
szybkiej reintegracji na rynku pracy, które obejmują środki w zakresie szkolenia 
niezbędne do zwiększenia zdolności do zatrudnienia. 

Choć środki proponowane w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji (EFG)56i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) odzwierciedlają 
elementy tej strategii, przyszłe podejście powinno uznawać brak ciągłości współczesnego 
życia zawodowego na skutek czynników takich jak bezrobocie, opieka nad członkami 
rodziny lub potrzeby odbywania szkoleń. Strategię wdrażania modelu flexicurity 
można więc dodatkowo rozwinąć, tak aby obejmowała ona okresy bezrobocia, 
niezależnie od jego przyczyny (utrata pracy, opieka nad dziećmi lub osobami starszymi), 
a także pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego.  

 

 

 

 
54 Komisja Wspólnot Europejskich „Regiony 2020 – wpływ zmian demograficznych na europejskie regiony”, 

Bruksela, listopad 2008 r., s. 20. 
55 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

oraz Komitetu Regionów „Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity: Zwiększenie liczby miejsc pracy o 
wyższej jakości dzięki zapewnieniu elastyczności i bezpieczeństwa” (COM(2007)0359 wersja ostateczna) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en 

56 Rozporządzenie odnosi się do pracowników odczuwających negatywne skutki globalizacji i stanowi wyraz 
europejskiej solidarności z tymi pracownikami: Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 546/2009 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
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W tym miejscu warto zaznaczyć, że kobiety stosują już bardzo elastyczne sposoby 
zachowywania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym w okresach, w 
których czas pracy występuje naprzemiennie z czasem opieki nad członkami rodziny57. 
Ich doświadczenia można potraktować jak wytyczne dotyczące sposobu opracowania 
nowej strategii wdrażania modelu flexicurity, który pozwoli uniknąć pułapek i przeszkód 
na drodze kariery zawodowej kobiet we współczesnym świecie. Można tu wymienić m.in. 
zbyt długą nieobecność na rynku pracy, głównie na rzecz opieki nad dziećmi lub osobami 
starszymi, brak ciągłości czasu pracy i pracę w niepełnym wymiarze godzin58.  

3.3.9. Zobowiązanie związane z zewnętrznym wymiarem polityki 
społecznej 

Globalizacja i rosnąca współzależność sprawiają, że na całym świecie uznanie zyskuje 
europejski model społeczny, przewidziana w nim gospodarka społeczna i wysoki poziom 
ochrony socjalnej dużej części ludności. Wzmocnienie pozycji kobiet, pracowników i 
słabszych grup społecznych to ważne cele unijnego programu działań na rzecz rozwoju i 
praw człowieka, które są przedstawiane w negocjacjach z państwami trzecimi i na forach 
międzynarodowych. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wspierana jest w 
ramach działań ONZ, a UE wnosi o przyjęcie 4 głównych konwencji MOP. Cały czas 
jednak toczą się dyskusje nad bardziej wiążącymi formami wdrażania standardów 
dotyczących warunków socjalnych i warunków pracy, aby osiągnąć wymierne efekty. 

Unia Europejska musi znaleźć sposób, w jaki będzie można umożliwić innym krajom 
przyjęcie standardów dotyczących wyższej stopy zatrudnienia, lepszych warunków pracy, 
zmiany klimatu i praw człowieka. Cały czas trwają dyskusje nad połączeniem sankcji 
handlowych z korzystnymi klauzulami handlowymi. Dodatkowo w celu uzgodnienia 
wspólnego podejścia i strategii, należy wykorzystać współpracę z innymi światowymi i 
lokalnymi podmiotami, np. w ONZ, G20, Światowej Organizacji Handlu i na szczeblu 
międzynarodowych przedsiębiorstw. 

Wreszcie należy zwrócić uwagę, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie są 
największym ofiarodawcą pomocy rozwojowej na całym świecie i stwierdzono, że należy 
w większym stopniu wykorzystać to narzędzie do rozpowszechniania wartości 
europejskich. W kwestii demografii zaobserwowano, że udział UE w planowaniu rodziny 
pozostaje na dużo niższym poziomie niż zakładano w ogólnych zobowiązaniach, np. w 
porównaniu z USA, które inwestują znaczną część swojej pomocy rozwojowej w 
planowanie rodziny59. Planowanie rodziny uznaje się za istotne narzędzie ograniczania 
ubóstwa. 

 

Marion Schmid-Drüner (Departament Tematyczny A)  

Erika Schulze (Departament Tematyczny C)  

 

 
57 „[wysoki poziom wyników edukacyjnych kobiet] podczas, gdy ta tendencja prawdopodobnie będzie miała 

korzystny wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy w przyszłości, należy pamiętać, że do dnia dzisiejszego 
ogólnie wysoki poziom umiejętności kobiet nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w poziomie ich dochodów. 
[…] wydaje się, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn także mają pewien określony wzór w cyklu 
życiowym, i poziom wykształcenia ma tutaj ograniczony wpływ. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
praca na niepełnym etacie oraz zarobki zwykle rosną między 25. a 35. rokiem życia, co odzwierciedla duży 
wpływ obowiązków rodzinnych na zatrudnienie kobiet”. SEC(2009)1706 z 18.12.2009, s. 5. 

58 Amelia Román, Deviating from the standard: effects on labour continuity and career patterns, Dutch 
University Press, 2006 

59 Euromapping 2011, Europejskie Forum Parlamentarne ds. Populacji i Rozwoju, Deutsche Stiftung 
Weltbevölkerung, październik 2011 r. 
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