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Zmiany demograficzne

World Population Prospects, The 2010 Revision
http://esa.un.org/unpd/wpp/Multiple-Figures/multiple-figures_1.htm
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Zmiany demograficzne

Agnieszka Chłoń-Domińczak, Wpływ starzenia się ludności na wydatki socjalne, 

http://www.rops.krakow.pl/publikacje/1_21.pdf

Przyrost naturalny w Polsce w latach 1950 - 2050

http://www.rops.krakow.pl/publikacje/1_21.pdf


Zmiany demograficzne

Struktura ludności wg płci i wieku (w %)
http://esa.un.org/unpd/wpp/population-pyramids/population-pyramids_percentage.htm
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Zmiany demograficzne

2000 763 2.0

2005 999 2.6

2010 1 304 3.4

2015 1 526 4.0

2020 1 605 4.2

2025 1 557 4.2

2030 1 900 5.2

2035 2 500 7.1

2040 2 916 8.6

2045 2 862 8.7

2050 2 699 8.6

2055 2 823 9.5

2060 3 249 11.5

2065 3 722 14.0

2070 3 890 15.6

2075 3 726 16.1

2080 3 326 15.4

2085 2 949 14.7

2090 2 896 15.4

2095 2 951 16.8

2100 2 951 18.0

Lata (tysiące) (%)

Udział osób 80+ w ogóle ludności 
– wariant stałej dzietności

Oczekiwane lata życia w wieku 75 lat – obie płcie
http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-life-exp-

75_0.htm

Mediana wieku ludności

http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-median-
age_0.htm

http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-life-exp-75_0.htm
http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-median-age_0.htm


Zmiany demograficzne

http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-tot-dep-ratio_0.htm

Wskaźnik obciążenia demograficznego

http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-tot-dep-ratio_0.htm


Zmiany demograficzne

Wskaźnik obciążenia demograficznego - dzieci
http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-

child-dep-ratio_0.htm

Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludzie starzy
http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-child-dep-

ratio_0.htm

http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-child-dep-ratio_0.htm
http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-child-dep-ratio_0.htm


Wymiar ekonomiczny starzenia się społeczeństwa

RACHUNKI  NARODOWE

•Udział w tworzeniu  PKB

•Udział we wzroście gospodarczym

FINANSE  PUBLICZNE

•System ochrony zdrowia i emerytalny

•Przychody/Wydatki systemu zabezpieczeń socjalnych 

INWESTYCJE  

•Czynniki warunkujące zwiększanie produkcji i rozwój

• Infrastruktura do życia i pracy

SYSTEM  UBEZPIECZENIOWY

- Ubezpieczenia  opiekuńcze i zdrowotne

- Ubezpieczenia katastrofalne

RYNEK  PRACY

- Produkcyjność 

EDUKACJA 

- Przygotowanie do opieki w rodzinie

- Wychowanie ku starości 

WYDATKI   NA  KONSUMPCJĘ  I  ZDROWIE  Z  
BUDŻETÓW  GOSPODARSTW  DOMOWYCH 

http://mindmillion.com/MONEY/money-animated-gif.htm


Wymiar ekonomiczny decyzji politycznych

System ochrony zdrowia, system emerytalny, rynek pracy, wzrost i 
rozwój gospodarczy …. 

związane ze starzeniem się społeczeństwa 
zdeterminowane są przez decyzje polityków. 

Sfery te stały się areną do prowadzenia walki politycznej. 



Wymiar ekonomiczny decyzji politycznych 

Zmniejszanie się prawdopodobieństwa zgonu oznacza, iż większa liczba osób 
dożywa wieku emerytalnego i korzysta ze świadczeń. 

Wydłuża się również przeciętny okres pobierania świadczenia. Zmiana 
maksymalnej długości trwania życia pogłębia to zjawisko. 

Okres, przez jaki systemy emerytalne wypłacają świadczenia dodatkowo 
wydłuża się.

Struktura wg wieku osób, którym w 2001 r. przyznano emerytury

Agnieszka Chłoń-Domińczak, Wpływ starzenia się ludności na wydatki socjalne, 

http://www.rops.krakow.pl/publikacje/1_21.pdf
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Wymiar ekonomiczny decyzji politycznych 

Agnieszka Chłoń-Domińczak, Wpływ starzenia się ludności na wydatki socjalne, 

http://www.rops.krakow.pl/publikacje/1_21.pdf

Struktura wg wieku osób, którym w 2001 r. przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy

http://www.rops.krakow.pl/publikacje/1_21.pdf


System ochrony zdrowia

Dane NFZ



System ochrony zdrowia

Dane NFZ



System ochrony zdrowia

Diagnoza opieki geriatrycznej w Polsce
Definiując opiekę geriatryczną jako świadczenia udzielane przez lekarzy
geriatrów można skonstatować, że w praktyce taka nie istnieje. Brakuje
zarówno kadry, jak i bazy geriatrycznej. Ponadto, NFZ kontraktuje jedynie
świadczenia szpitalne i ambulatoryjne, pomija zaś tzw. hospitalizację dzienną
oraz wizyty domowe geriatry, najbardziej potrzebne w tej grupie wiekowej.

Kadra lekarzy geriatrów
Opieka geriatryczna w Polsce jest świadczona przez około 80 lekarzy
geriatrów. Daje to wskaźnik 0,3 lekarzy geriatrów na 100 tys. ogółu
mieszkańców. Analogiczne dane dla Szwecji to 7,8, Austrii - 7,4, Islandii -
5.9, W. Brytanii 4,9, Belgii i Słowacji - po 2,5, Czech - 1,5. Należy przy tym
zaznaczyć, że dysponujemy większą liczbą tych specjalistów (około 120),
jednak dla części z nich brakuje bazy geriatrycznej i z tej racji pracują
niezgodnie ze swą specjalizacją.



System ochrony zdrowia

Lecznictwo geriatryczne zamknięte
W okresie ostatnich 16 lat liczba łóżek w oddziałach geriatrycznych w Polsce
zmalała z 511 do 342 w 2006r. W tymże roku hospitalizowano zaledwie 9110
chorych. Biorąc pod uwagę zachodzący w tym czasie przyrost ludności w wieku
65+ (z 3,8 do 5,1 min w 2006), wskaźnik łóżek geriatrycznych na 10 tys.
mieszkańców w wieku 65+ zmniejszył się z 1,3 do 0,7 i należy do najniższych w
Europie (w Holandii - 4,6, Czechach 4,0, Włoszech 3,0). Większość takich
świadczeń geriatrycznych dostępnych jest w województwie śląskim (218 łóżek) i
małopolskim (52 łóżka). W wielu województwach w ogóle nie ma łóżek
geriatrycznych.

Wskaźniki liczby geriatrów na 
10 000 osób w 2005 roku w 
Polsce i wybranych krajach UE

Jarosław Derejczyk, .., Gerontologia i geriatria w 
PL na tle Europy – czy należy inwestować w ich 
rozwój w naszym kraju?, Gerontologia Polska, 
t.16, nr 3



System ochrony zdrowia

Świadczenia geriatryczne jako droga do ekonomizacji wydatków na ochronę 
zdrowia ludzi starych

Struktura wieku badanych i zgony w okresie roku od wypisania z oddziałów 
internistycznych vs. geriatrycznych

Jarosław Derejczyk, .., Gerontologia i geriatria w PL na tle Europy – czy należy inwestować w 
ich rozwój w naszym kraju?, Gerontologia Polska, t.16, nr 3



System ochrony zdrowia

Świadczenia geriatryczne jako droga do ekonomizacji wydatków na ochronę 
zdrowia ludzi starych

Koszty poniesione przez NFZ w okresie 12 miesięcy po wypisaniu z oddziałów 
internistycznych i geriatrycznych (w zł)

Jarosław Derejczyk, .., Gerontologia i geriatria w PL na tle Europy – czy należy inwestować w 
ich rozwój w naszym kraju?, Gerontologia Polska, t.16, nr 3



Rynek  pracy 

Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce 
zacznie się zmniejszać już od 2012 r.

Odsetek pracujących wśród osób w wieku 15-64 lat wynosi w Polsce tylko nieco 
ponad 57 proc. To aż o 10 pkt. proc. mniej niż przeciętnie w krajach EU-15.

W najbliższych latach wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym w
populacji i spadek liczby osób w wieku produkcyjnym zmniejszy wielkość
krajowych oszczędności w gospodarce. Starzenie się społeczeństw spowoduje
bowiem wzrost liczby gospodarstw domowych emerytów, którzy
przeznaczają swoje oszczędności na konsumpcję, przy jednoczesnym spadku
liczby gospodarstw pracowników, które oszczędzają część swoich bieżących
dochodów. Im niższa stopa krajowych oszczędności, tym mniejsze możliwości
zwiększania inwestycji i ostatecznie wolniejsze tempo wzrostu
gospodarczego.



Rynek  pracy 

Głównym powodem niskiego zatrudnienia osób starszych w Polsce
są świadczenia, które umożliwiają wycofywanie się z rynku pracy
przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

Aby ograniczyć ekonomiczne skutki starzenia się
społeczeństwa w Polsce musimy w najbliższych
podwyższyć wiek emerytalny kobiet do 65 lat.



Rynek  pracy 

Jeśli nie wydłuży się radykalnie okresu aktywności zawodowej 
Polaków, to utrzymanie w nowym systemie emerytalnym relacji 
średniej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 
59 proc. będzie wymagało w dłuższym okresie podniesienia 
składki emerytalnej powyżej 30 proc. (Obecnie wynosi ona 19,52 
proc.) 
Gdyby składka się nie zmieniła, wtedy relacja emerytur do płac 
spadłaby w najlepszym razie do około 35%, a więc o grubo ponad 
jedną trzecią. 
Aby przy niezmienionej składce utrzymać relację emerytur do 
płac na obecnym poziomie, Polacy musieliby przechodzić na 
emeryturę przynajmniej 6 lat później niż teraz. 



Zobowiązania  międzygeneracyjne – finanse publiczne 

Dyskontując deficyty między przychodami a wydatkami, w dziedzinach sfery 
publicznej wrażliwych na starzenie wylicza się skalę niepokrywanych 
zobowiązań. 
Przy użyciu tablic demograficznych Eurostatu do 2060 r. policzony został dług, 
jaki Polska posiada względem osób, które będą korzystały z systemu 
emerytalnego, zdrowotnego i innych aspektów społecznej infrastruktury, a 
który powstaje z powodu starzenia się społeczeństwa, przechodzenia na 
emeryturę i zwiększonego korzystania ze służy zdrowia osób z wyży 
demograficznych. 
Wyliczony w ten sposób 

dodatkowy dług publiczny w 2007 r. 
wyniósł 182,8 % PKB.

Całkowity dług publiczny przekracza więc 220% PKB

Cezary Mech, Czy polskie władze są przygotowane na starzenie się społeczeństwa?, 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-polskie-wladze-sa-przygotowane-na-starzenie-sie-
spoleczenstwa-2168322.html
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Zobowiązania  międzygeneracyjne finanse publiczne 

Jeśli podzielić dług międzygeneracyjny na dziedziny, w których powstają, to:

ZUS w części emerytalnej ma zobowiązania w skali 105,8 proc. PKB, na które 

nie ma źródeł pokrycia, a części rentowa uszczuplona zredukowaną składką to 
dodatkowo 97,3 proc. polskiego PKB. 

Nie mające pokrycia w dochodach zobowiązania KRUS stanowią 47,5 proc. 
PKB, a przywileje górników 16,2 proc., co oznacza że wartość spółek 
górniczych jest zawyżona o 220 mld zł z powodu dopłat podatników. 

Cezary Mech, Czy polskie władze są przygotowane na starzenie się społeczeństwa?, 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-polskie-wladze-sa-przygotowane-na-starzenie-sie-
spoleczenstwa-2168322.html
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Zobowiązania  międzygeneracyjne – finanse publiczne 

Największe wyzwanie związane ze starzeniem się 
społeczeństwa stanowią

niezbilansowane zobowiązania służby zdrowia
na skalę 83,1 proc. PKB 

przy obecnym poziomie kosztów. 

Ale już zaledwie wzrost o 1 pp. powyżej ogólnej 
produktywności (nie przewidując procesu zachodzącej 
konwergencji) powoduje wzrost poziomu zobowiązań do 158,1 
proc. i konieczności wzrostu składki na NFZ z poziomu 9 proc. 
do ponad 20 proc. po 2050 r. 

Cezary Mech, Czy polskie władze są przygotowane na starzenie się społeczeństwa?, 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-polskie-wladze-sa-przygotowane-na-starzenie-sie-
spoleczenstwa-2168322.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-polskie-wladze-sa-przygotowane-na-starzenie-sie-spoleczenstwa-2168322.html


Zobowiązania  międzygeneracyjne
Na powyższym wykresie zaznaczony jest 
bilans wszystkich wpłat i wypłat z systemu, 
jakie zostaną dokonane do końca życia w 
każdej z grup wiekowych. 
Każda kolejna grupa ma jeden rok mniej 
płatności i jeden rok mniej świadczeń. 
Dlatego te wartości są nieporównywalne 
między różnymi grupami wiekowymi. Ten 
kształt wynika z cyklu życia i pracy. 
Największymi beneficjentami jest grupa 
wiekowa 55–60 lat, bo oni właśnie 
przechodzą na emeryturę. Największymi 
wpłacającymi są ludzie w wieku 25-30 lat, 
bo oni już skończyli szkołę, mają przed sobą 
długie życie zawodowe. Małe dzieci są na 
minusie, ponieważ w początkowej fazie 
życia otrzymują świadczenia z tytułu opieki 
szpitalnej, przedszkola, szkoły.

Czy każdy nowy obywatel powiększa dług 
Polski?
Odbiciem tego stanu rzeczy jest wielkość 
długu ukrytego – 180 proc. PKB. To jest 
wielkość długu, jaki zostanie zaciągnięty 
przez wszystkie żyjące obecnie pokolenia 
Polaków do dnia ich śmierci. Obywatele, 
którzy się jeszcze nie narodzili i którzy by 
spłacić te długi musieli wpłacać do systemu 
finansów publicznych w ciągu życia 130 tys. 
złotych więcej niż z niego otrzymają.

A fiscal outlook for Poland using generational
accounts, Janusz Jabłonowski,…, 
http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_stu
dia/85_en.pdf

http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/85_en.pdf


Podsumowanie

Problemy finansowe wymagają aby zaistniały:

- Rzetelność i uczciwość merytoryczna
- Jawność i przejrzystość 
podejmowanych decyzji

w obywatelskim społeczeństwie



Dziękuję za uwagę. 


