
P rocesy demograficzne przez wie-
le nadchodzących lat będą silnie
oddziaływać nie tylko na sytuację

w polskiej gospodarce, ale również
na funkcjonowanie sektora finansowego
w Polsce. Oddziaływać będą w szczegól-
ności trzy zjawiska: spadająca dzietność,
wydłużanie się przeciętnego czasu życia
oraz przesuwanie się wyży demograficz-
nych. Dwa pierwsze z tych zjawisk są sil-
nie związane z transformacją polskiej go-
spodarki oraz z procesami ludnościowymi,
które zaszły w większości krajów wysoko
rozwiniętych. Przemieszczenie się wyży
demograficznych i brak proporcjonalnej
struktury wiekowej społeczeństwa w Pol-
sce jest do dziś widoczną, jedną z konse-
kwencji drugiej wojny światowej. 

Bogacenie się społeczeństw, rozwój syste-
mów emerytalnych oraz pojawienie się

„państw socjalnych” poskutkowało tym,
że ludzie później i rzadziej zaczęli decy-
dować się na wychowywanie dzieci. Re-
zultaty tych uwarunkowań bardzo szybko
spowodowały wyraźny spadek dzietności
w Europie, począwszy od końca XIX w.,
obserwowany również po drugiej wojnie
światowej. W Polsce procesy te zachodzi-
ły zdecydowanie wolniej. Za to z począt-
kiem transformacji systemowej zdynami-
zowały się ze zdwojoną siłą. Od kilkunastu
lat Polska przeżywa regres demograficz-
ny o niespotykanej sile. Zdecydowa-
na większość interpretacji i poszukiwań
przyczyn tego zjawiska wskazuje na prze-
miany społeczno-ekonomiczne zapocząt-
kowane w 1989 r. Skutkom tych przemian
w demografii nadaje się dziejową moc
sprawczą, na którą nie mamy prawie
wpływu. Na pierwszym planie ekspono-
wane są zmiany we wzorcach rodziny i za-
chowań społecznych. Choć nie neguję
znaczenia tych procesów, to nie podzie-

lam opinii, że są one odpowiedzialne
za wszystko. Polską bombę demograficz-
ną zbudowaliśmy sobie sami. Jest to w du-
żej mierze konsekwencja systemu podat-
kowego, który dyskryminuje rodziny
świadomie decydujące się na dzieci i ich
wychowanie. Polski system podatkowy
dzieci traktuje jak luksusową konsump-
cję, na którą stać niewielu. Pod tym wzglę-
dem zdecydowanie odbiegamy od stan-
dardów europejskich, gdzie filozofia
podatkowa jest przynajmniej neutral-
na wobec osób wychowujących dzieci.

Inną anomalią demograficzną w Polsce
jest nierównomierna struktura wiekowa
społeczeństwa. W szczególności należy tu
wskazać na wyż demograficzny, który
miał miejsce po drugiej wojnie światowej
oraz jego „echo”. Są to dzieci urodzone
w latach 1980-1986. Pierwsza z tych grup
zaczyna przechodzić w wiek emerytalny,
zaś druga właśnie wkracza w wiek doro-
sły. To bardzo ważna informacja dla sek-
tora finansowego. Wiedząc, które grupy
wiekowe są bardziej liczne, powinno się
dokonywać oceny kosztów dotarcia z pro-
duktami bankowymi zróżnicowanymi ze
względu na wiek klientów. Jednostkowe
koszty dotarcia do grupy docelowej są
zdecydowanie niższe, jest ona istotnie licz-
niejsza. Tymczasem oczekiwania różnych
grup wiekowych klientów są odmienne.
Ludzie młodzi, wchodzący w dorosłe ży-
cie, będą o wiele częściej zgłaszali się
po kredyty bankowe. Wraz z usamodziel-
nianiem się oraz zakładaniem rodziny,
zgłoszą się po kredyty hipoteczne. Także
zakupy samochodów czy wyposażenie
mieszkań przyniesie koniunkturę na kre-
dyty konsumpcyjne. Popularność zyska-
ją również kredyty na finansowanie na-
uki i przysposobienia zawodowego.
Towarzyszy temu coraz większy udział
szkolnictwa prywatnego oraz konieczność
ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawo-
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Wchodzenie wy˝y demograficznych w wiek produkcyjny 
i emerytalny to okazja dla banków i sektora finansowego,
aby zwi´kszy∏y swoje zainteresowanie tymi grupami
wiekowymi na rynku. Z drugiej strony coraz mniejsza
dzietnoÊç budzi niepokój o kondycj´ gospodarki i finansów
publicznych w perspektywie najbli˝szych kilkunastu lat.
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M´˝czyêni Ró˝nice

SPADEK URODZE¡ JAKO KONSEKWENCJA MALEJÑCEJ DZIETNOÂCI

èróód∏o: GUS

Nielubiane dzieci

Wiekowe ró˝nicowanie



dowych. Ludzie młodzi są również dale-
ce bardziej otwarci na korzystanie z usług
finansowych, w tym także tych bardziej
złożonych. Ponadto częściej stosują efek-
tywniejszą czasowo obsługę w ramach
bankowości elektronicznej. 

Niestety Polska weszła w XXI w. z ujem-
nym przyrostem naturalnym i malejącą
liczbą ludności (te niekorzystne długo-
okresowe trendy wydają się niemożliwe
do odwrócenia w ciągu najbliższych na-
wet 20 lat). Co więcej, sytuacja demogra-
ficzna Polski stwarza zagrożenie dla
kondycji jej gospodarki i finansów publicz-

nych. Procesy demograficzne są bardzo
długotrwałe i dzieją się bardzo powoli.
W pewnej mierze daje to szansę zapobie-
gania im z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jednak z drugiej strony, zaniedbania
w tym obszarze są bardzo kosztowne i nie-
mal niemożliwe do szybkiego usunięcia.
Swoistym „indykatorem koniunktury”
w pogłębianiu się bądź zażegnywaniu za-
grożenia jest tzw. współczynnik dzietno-
ści. Odnosi się on do liczby dzieci przypa-
dających na jedną kobietę. W minionym
roku osiągnął on 1,22, co jest historycz-
nym dnem. Oznacza to, że pokolenie
obecnych dzieci będzie o ok. 42 proc.
mniej liczne od pokolenia swoich rodzi-
ców. Również prognozy na najbliższe la-

ta nie są optymistyczne. Szacunki GUS
wskazują na trend spadkowy dla tego
wskaźnika przynajmniej do 2010 r. do po-
ziomów 1,1. Jest to wielkość, która stawia
Polskę w UE w grupie państw najbardziej
zagrożonych regresem demograficznym.
Ma to kolosalne znaczenie dla perspek-
tyw gospodarczych naszego kraju, a tak-
że związanej z nimi pozycji międzynaro-
dowej Polski. Niepokojące perspektywy
makroekonomiczne odnoszą się do wzro-
stu gospodarczego, inwestycji, wielkości
i rozwoju rynku (w tym usług finanso-
wych), zamożności społeczeństwa i wie-
lu innych. Otóż wraz ze starzeniem się
społeczeństwa stanie się ono coraz mniej
nakierowane na dalszy rozwój, a w coraz
większym stopniu będzie angażować się
w utrzymanie osób starszych. 

Scenariusz taki przedstawia również pro-
jekcja demograficzna GUS. Spadająca licz-
ba urodzeń od końca lat osiemdziesiątych
sprawiła, że już w 2002 r. pokolenie dzie-
ci było o kilkadziesiąt procent mniej licz-
ne od pokolenia swoich rodziców. Konse-
kwencje tego będą narastać. Za 10 lat
ubytek pokolenia dzieci wobec rodziców
będzie jeszcze głębszy. Tymczasem popu-
lacja osób po sześćdziesiątce znacząco
wzrośnie. Za 25 lat niże demograficzne
będą musiały poradzić sobie z podwójnie
liczniejszym pokoleniem osób starszych.
Liczba osób w wieku produkcyjnym przy-
padających na osobę w wieku emerytal-
nym spadnie o 50 proc. Dzieci i młodzie-
ży – zmniejszy się o 65 proc.
Trwające i przyszłe procesy demograficz-
ne mają ogromne znaczenie dla wyceny
aktywów. Ta kwestia jest również kluczo-
wa dla modeli decyzyjnych w sektorze fi-
nansowym. W praktyce może to ozna-
czać pauperyzację starszych pokoleń oraz
brak rozwoju gospodarczego. Nawet sys-
tem indywidualnych kont emerytalnych
nie jest w stanie zabezpieczyć przed nad-
miernie dużym ubytkiem ludności kraju.
Implikuje to niższą realną wycenę zebra-
nych zasobów. Dotyczy to nie tylko akcji
czy obligacji, ale również nieruchomości. 
Dodatkowym zagrożeniem jest „ekspan-
sja fiskalna”. W wypadku nadmiernego
obciążania podatkami osób młodych
przez państwo będą one o wiele bardziej
skłonne emigrować. Jest to coraz łatwiej-
sze. Granice zostały otwarte wraz z wej-
ściem Polski do UE. Dodatkowo inne pań-
stwa UE, mając podobne problemy, będą
starały się przyciągnąć młode osoby z in-
nych krajów, aby utrzymywały ich syste-
my emerytalne. Scenariusz ten jest poważ-
nym zagrożeniem ze względu na „drenaż
mózgów” w krajach mniej zamożnych.■
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DzietnoÊç Urodzenia Zgony

SPADEK URODZE¡ JAKO KONSEKWENCJA MALEJÑCEJ DZIETNOÂCI*

èród∏o: Zestawienie BG˚ ; * w tys.
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STRUKTURA WIEKOWA LUDNOÂCI POLSKI*

èród∏o: GUS; * w 2004 r. (w tys. os.) 

SPADEK DZIETNOÂCI W EUROPIE*

Trucja Irlandia Francja Szwecja UK Niemcy*** Rosja** Polska Ukraina**

Rok
1960 6,18 3,78 2,73 2,20 2,71 2,37 2,56 2,98 2,23
1980 4,36 3,24 1,95 1,68 1,89 1,56 1,86 2,26 1,95
1990 2,99 2,11 1,78 2,13 1,83 1,45 1,90 2,04 1,89
1995 2,62 1,84 1,71 1,73 1,71 1,25 1,34 1,61 1,38
2000 2,57 1,90 1,88 1,54 1,64 1,38 1,21 1,34 1,09
2003 2,43 1,98 1,91 1,71 1,71 1,37 1,32 1,24 1,10

* KolejnoÊç paƒstw wzgl´dem malejàcej dzietnoÊci w 2003r.; ** Dane dost´pne za 2002 r. zamiast 2003 r.; *** RFN do 1990r.
èród∏o: Zestawienie BG˚;  * w latach 1960-2003 
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