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Demografi czne starzenie się jest procesem, którego nie sposób 
uniknąć, lecz który można spowolnić, np. realizując politykę zmierza-
jącą do zwiększenia poziomu dzietności lub zachęcającą osoby mło-
de do imigracji (ONZ, 1956, 2015a). Celem projektu badawczego, 
którego wyniki prezentujemy w niniejszej książce, było wskazanie 
skutecznych narzędzi polityki fi skalnej i migracyjnej, opóźniającej 
proces starzenia się społeczeństw europejskich. Projekt realizowany 
był w latach 2013−2017 przez sześcioro naukowców z Uniwersyte-
tu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 
ich współpracowników z trzech krajów: Austrii, Francji i Włoch.

Monografi ę otwiera analiza demografi cznych uwarunkowań sta-
rzenia się ludności (Rozdział 1). Dalsza część została podzielona na 
trzy odrębne obszary tematyczne. W pierwszym dokonano przeglądu 
literatury dotyczącej roli polityki fi skalnej w pobudzaniu dzietności 
(Rozdział 2) oraz przeprowadzono analizę porównawczą hipotetycz-
nych zmian polityki fi skalnej, obniżających koszt utrzymania dzieci 
(Rozdział 3). Teoretyczne rozważania zostały uzupełnione – w ob-
szarze drugim – o empiryczne analizy wysokości kosztów utrzymania 
dzieci w czterech krajach europejskich (Rozdziały 4 i 5). Następnie 
dokonano oszacowania efektywności alternatywnego rodzaju polity-
ki ludnościowej, polegającego na tworzeniu zachęt do imigracji kom-
pensacyjnej. Wyniki odnoszące się do czterech wybranych krajów 
europejskich (w ujęciu porównawczym), w tym Polski (w ujęciu szcze-
gółowym), przedstawione są odpowiednio w Rozdziałach 6 i 7. Synte-
zę badania stanowiło porównanie efektywności obu rodzajów polityki 
przeciwdziałającej starzeniu się ludności: pronatalistycznej i migracyj-
nej. Wyniki tego porównania dla Polski zostały zawarte w rozdziale 
ostatnim. Uwzględnienie alternatywnych rozwiązań polityki pub-
licznej, a także ich skutków demografi cznych i kosztów, wzbogacają 
dotychczasowe badania i wnoszą istotny wkład w rozważania teorety-
ków nauk społecznych oraz praktyków: przedstawicieli administracji 
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publicznej, dziennikarzy i pracowników organizacji pozarządowych, 
na temat znaczenia bodźców pronatalistycznych i proimigracyjnych.

Przedstawione w książce wyniki badania odnoszą się do czterech 
krajów europejskich: Austrii, Francji, Polski i Włoch. Wybór tych 
krajów nie był przypadkowy, lecz podyktowany chęcią porównania 
stosunkowo odmiennych warunków demografi cznych oraz modeli 
polityki publicznej. Kraje te różnią się pod względem poziomu płod-
ności i zaawansowania procesu starzenia się. Podczas gdy w Austrii, 
Polsce i we Włoszech współczynnik dzietności ogólnej nie przekra-
czał w ostatnich latach poziomu 1,4 (dziecka na kobietę w wieku roz-
rodczym), we Francji był on zbliżony do 2, gwarantując tym samym 
prostą odtwarzalność pokoleń 1. Proces starzenia się jest najbardziej 
zaawansowany we Włoszech, gdzie odsetek osób w wieku co najmniej 
65 lat wynosił w 2015 roku 22%, a najmniej zaawansowany w Polsce, 
gdzie analogiczny odsetek wynosił 15%. Utrzymywanie się bardzo ni-
skiej płodności w Polsce, a także niekorzystna struktura wieku 2 powo-
dują jednak, że już w 2040 roku odsetek ten wzrośnie w Polsce – jak 
i we Francji – do około 26%, w Austrii do 29%, we Włoszech zaś do 
34% (ONZ, 2015b).

Kraje, które badaliśmy, różnią się również pod względem realizo-
wanej polityki rodzinnej i migracyjnej. Nawiązując do typologii Es-
ping-Andersena (2010), dotyczącej instytucji państwa opiekuńczego, 
można stwierdzić, iż Austria i Włochy reprezentują tak zwany kon-
serwatywny (korporacjonalistyczny) model polityki rodzinnej, sto-
sujący głównie bezpośrednie transfery pieniężne w celu kompensacji 
zarobków utraconych przez rodzica (w znakomitej większości matkę) 
opiekującego się dziećmi (por. Balcerzak-Paradowska, 2004). Polityka 
francuska natomiast łączy transfery pieniężne z rozbudowaną infra-
strukturą żłobków i przedszkoli, sprzyjając tym samym aktywności 
zawodowej obojga rodziców. Państwo polskie przeznacza na politykę 

1 To znaczy, że pokolenie dzieci jest tak samo liczne jak pokolenie ich rodziców.
2 Silne wahania płodności i rozrodczości w całym okresie powojennym (tzw. 

wyże i niże demograficzne) spowodowały duże zróżnicowanie liczebności poszczegól-
nych roczników wieku. Pokolenie powojennego wyżu z przełomu lat 40. i 50. XX 
wieku osiągnęło już wiek emerytalny, a około roku 2040 wiek ten osiągnie pokolenie 
ich dzieci, urodzone na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.
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rodzinną najmniej środków (w ujęciu absolutnym oraz względnym, 
na przykład w postaci odsetka wydatków publicznych czy PKB), 
a odsetek dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli należy do 
najniższych w Europie (OECD, 2016a). Te cztery państwa różnią się 
też pod względem polityki migracyjnej (por. MIPEX, 2015; OECD, 
2016b). Francja jest stosunkowo otwarta na imigrantów przyjeżdża-
jących w celach rodzinnych lub podjęcia studiów (Wihtol de Wen-
den, 2011), Włochy stosują liberalną politykę wobec cudzoziemskich 
pracowników krótkookresowych (Zincone, 2011), Austria zaś cechuje 
się ściśle uregulowaną polityką, selektywnie przyciągającą określone 
kategorie cudzoziemców (Fassmann, Reeger, 2012). Polska na tym tle 
wyróżnia się znacząco, gdyż nie tylko pozostaje krajem emigracji net-
to 3, ale również realizuje politykę, która nie ułatwia cudzoziemcom 
przyjazdu i osiedlania się (Grzymała-Kazłowska, 2008). Słowem, te 
cztery kraje europejskie stanowią przykłady różnych działań publicz-
nych, mających na celu łagodzenie skutków tych samych procesów de-
mografi cznych. Z tego powodu porównanie efektywności tych działań 
stanowi niezwykle inspirujący przedmiot badań.
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3 Emigracja przewyższa imigrację, a saldo migracji pozostaje ujemne.
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