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Przedmowa

Przedstawione Czytelnikowi opracowanie jest częścią badań prowadzonych przez Autora nad przemianami zachodzącymi Europie Środkowej
i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej. Badania te były poświęcone zasadniczo przemianom demograficznym i zdrowotnym, lecz z oczywistych powodów musiały one uwzględniać także przemiany społeczne,
polityczne i ekonomiczne. Dotychczasowe wyniki zarówno samodzielnych
badań, jak i prowadzonych z innymi Autorami z Europy Środkowej
i Wschodniej były publikowane w monografiach (T. Michalski, 2005, 2010a),
redagowanych opracowaniach książkowych (T. Michalski (red.), 2006;
T. Michalski, A. Kuczabski (red.), 2010) oraz licznych artykułach (podano
je w spisie literatury). W 2012 roku planowane jest wydanie dwóch książek:
obecnie oddawanej do rąk Czytelnika, poświęconej przemianom demograficznym oraz publikacji na temat przemian w umieralności.
Obydwa opracowania zamykają w moim życiu dwa ważne cykle. Po
pierwsze, obie książki stanowią zakończenie kilkuletniego cyklu badań
nad upadkiem systemu komunistycznego w naszej części Europy i jego
skutkami demograficznymi, zdrowotnymi oraz społecznymi dla społeczeństw regionu. Korzystając z okazji, pragnąłbym tu podziękować prof.
Jerzemu J. Paryskowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za cenne
wskazówki prostujące moje ścieżki naukowe oraz prof. Tadeuszowi Palmowskiemu z Uniwersytetu Gdańskiego za umożliwienie mi rozwoju
i nadzwyczajną cierpliwość dla podejmowanych przeze mnie licznych
prób badawczych. Po drugie kończy się okres długoletnich zmagań z chorobą, podczas których wsparciem służyła mi Pani Katarzyna Sobczak za
co pragnę Jej w tym miejscu podziękować.
Tomasz Michalski
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1. Wprowadzenie

Celem opracowania jest analiza kształtowania się i przemian sytuacji
demograficznej w europejskich krajach postkomunistycznych w okresie
transformacji. Dla jego realizacji sformułowano dwa cele pomocnicze:
(1) jak zmieniała się liczba ludności oraz jej struktura płciowa i wiekowa
oraz (2) jak zmieniał się ruch rzeczywisty ludności wraz jego głównymi
składowymi, czyli ruchem naturalnym oraz migracyjnym.
Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 1990–2003, czyli okres od
początku funkcjonowania pierwszego niekomunistycznego rządu w tej
części Europy do ostatniego roku przed wejściem pierwszej części spośród
krajów postkomunistycznych do Unii Europejskiej (nie brano tu pod uwagę byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej).
Zakres przestrzenny obejmuje prawie wszystkie europejskie kraje postkomunistyczne (Albania, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry). W analizie pominięto:
• Serbię i Czarnogórę (które wtedy stanowiły jeden organizm państwowy)
z racji działań wojennych, w które zaangażowana była Serbia;
• Bośnię i Hercegowinę, ponieważ na jej terenie były prowadzone działania wojenne;
• Kosowo, gdyż wówczas stanowiło część Serbii1;
• byłą Niemiecką Republikę Demokratyczną, którą przyłączono do
Republiki Federalnej Niemiec.

1

Według serbskiej nomenklatury ten region nosi nazwę Kosowo i Metohija.
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Jako populacje stanowiące punkt odniesienia wzięto do analizy mieszkańców krajów „starej” Unii Europejskiej (oznaczanej dalej jako UE-15)2
oraz Rosji3.
W tym czasie na analizowanym obszarze zachodziło całe spektrum
procesów o charakterze zarówno politycznym, jak też społecznym i ekonomicznym, które wywierały silny wpływ na sytuację demograficzną
ludności. Procesy te zostały szczegółowo przedstawione we wcześniejszych
opracowaniach autora4, stąd pominięto ich omawianie w niniejszym opracowaniu.
Procedura gromadzenia, weryfikacji i uzupełniania danych statystycznych zastosowana w niniejszym opracowaniu był trójetapowa. Podstawę
stanowią dane pochodzące z bazy danych Regionalnego Biura na Europę
Światowej Organizacji Zdrowia (HFA-DB, 2007). W drugim etapie dane
te, jeśli zachodziła taka konieczność, uzupełniano i weryfikowano korzystając z roczników statystycznych poszczególnych krajów oraz innych baz
danych:
• HFA-MDB (2007) także Regionalnego Biura na Europę Światowej
Organizacji Zdrowia;
• WDI (2006) Banku Światowego;
• WIIW (2004) Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów
Ekonomicznych;
• baz danych Eurostatu.
Pomocniczo zastosowano ocenę wiarygodności danych, otrzymywanych zwłaszcza z baz Światowej Organizacji Zdrowia. Organizacja ta
stosuje pięć kategorii do oceny jakości zgromadzonego i udostępnianego
materiału statystycznego: wysoka, średnia, niska, pojedyncze rejestracje,
brak danych. Spośród analizowanych krajów status wysokiej wiarygodności przesyłanych w 2003 roku do WHO danych otrzymały Estonia, Litwa,
Łotwa, Mołdawia, Rumunia, Słowacja, Węgry; średni: Białoruś, Bułgaria,
Chorwacja, Czechy, Macedonia, Słowenia, Ukraina, a także Czarnogóra,
Serbia, Rosja i większość państw UE-15; niski: Albania, Bośnia i Hercego2

3

4

Ponieważ zjednoczenie Niemiec formalnie dokonało się 2.X.1990 r., więc można uznać,
że dane dotyczące populacji byłego NRD zniekształcają obraz sytuacji w UE-15. Jednak ludność byłego NRD w momencie zjednoczenia stanowiła poniżej 5% ówczesnej
ludności UE-15, więc ten zniekształcający wpływ można właściwie pominąć.
O wyłączeniu Rosji z analizy sytuacji demograficznej w państwach postkomunistycznych zadecydowały trzy czynniki: (1) natury statystycznej (Rosja posiada zbyt dużą
populację względem innych krajów, w rezultacie analizy regionu traktowanego jako
całość straciłyby sens); (2) natury politycznej (to władze w Moskwie od momentu powstania Rosji Radzieckiej a później Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
były agresorem i okupantem tej części Europy, którą wpółcześnie możemy nazwać
europejskimi krajami postkomunistycznymi), (3) natury geograficznej (dzisiejsza Rosja leży zarówno w Europie, jak i w Azji).
zwłaszcza: T. Michalski, 2006a, 2010a, 2010b; T. Michalski, J. Wendt, 2002; T. Міхальскі,
2007.
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wina, Polska (Word Health Statistics 2007, 2007). Powyżej przytoczony
podział jakości danych statystycznych nie odzwierciedla przekonań Autora, a przytoczono go jedynie dlatego, że w opracowaniu korzystano
głównie z danych WHO.
W ramach trzeciego etapu dokonano uzupełnienia pojedynczych braków w danych opierając się o równania regresji, jeśli opisywane przez nie
procesy miały charakter deterministyczny. W przypadku braków w danych
charakteryzujących procesy o charakterze stochastycznym, pozostawiano
luki.
W pracy posłużono się powszechnie stosowanymi w geografii społeczno-ekonomicznej metodami, jak klasyfikacja jednocechowa w oparciu
o metodę rozstępu krytycznego Hellwiga (por. Z. Hellwig, 1968; Z. Kaczmarek, J. J. Parysek, 1977; J. J. Parysek, 1982), wskaźnik syntetyczny Perkala (por. J. J. Parysek, L. Wojtasiewicz, 1979; D. Strahl, 1978), macierz
korelacji i metoda McQuitty’ego (por. J. Runge, 1992, 2006) oraz regresja
liniowa i linearyzowana (por. E. Nowosielska, 1977; J. J. Parysek, 1991;
J. J. Parysek, L. Wojtasiewicz, 1979; W. Ratajczak, 2002, 2003), stąd zrezygnowano z ich szczegółowego omawiania.
Przedstawiona analiza i sformułowane wnioski zostały oparte głównie
o dostępne dane statystyczne i w niektórych przypadkach nie odzwierciedlają dokładnie stanu faktycznego. Lecz jest to problem, którego w porównawczych badaniach międzynarodowych nie udało się dotychczas przezwyciężyć. Pomimo tych mankamentów można jednakże stwierdzić, że
ogólny obraz sytuacji demograficznej i jej zmian na analizowanym obszarze dość dokładnie oddaje faktyczną sytuację i jej przemiany.
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2.1. Liczba ludności
Ludność zamieszkująca obszar byłych europejskich krajów komunistycznych w 1990 r. liczyła 214,0 mln osób, by w 2003 r. zmniejszyć się do 202,6
mln, co dało spadek o 11,4 mln obywateli. Z tego na kraje postkomunistyczne będące przedmiotem niniejszej opracowania przypadło 8,7 mln
(spadek z 182,6 do 173,9 mln obywateli). Pod tym względem proces ten
na badanym obszarze był podobny do odnotowanego w Rosji1, i odwrotny do występującego w UE–152.
Cechą charakterystyczną analizowanej grupy państw jest istnienie
wielu małych pod względem liczby ludności krajów (ryc. 2.1.). Jedynie
Ukrainę i Polskę możemy zaliczyć do państw średnich (odpowiednio
47,6 mln i 38,2 mln ludności w 2003 roku), poza nimi jeszcze jedynie Rumunia (21,7) oraz Czechy i Węgry (po około 10,2) liczyły ponad 10 mln
obywateli.
Na analizowanym obszarze traktowanym jako całość spadek liczby
ludności wyniósł w 2003 r. aż 4,7% w stosunku do 1990 r. Rozpatrując te
zmiany na poziomie krajów, możemy wyróżnić ich pięć grup (ryc. 2.2.).
Bardzo duże zmniejszenie liczby ludności (o 12,4–14,0% stanu z 1990 r.)
zanotowano w Bułgarii, Estonii i Łotwie. Duże spadki (o 5,8–7,8%) zanotowano również w Albanii, Chorwacji, Litwie, Rumunii oraz na Ukrainie.
Relatywnie niewielkie zmniejszenie liczby obywateli (o 1,5–3,3%) miało
miejsce w Białorusi, Czechach, Mołdawii i Węgrzech. Brak zmian lub niewielki wzrost (o 0,0–0,2%) zanotowano w Macedonii, Polsce i Słowenii.
Jedynie w Słowacji wystąpił wyraźny przyrost liczby ludności (o 1,9%).
Zmniejszenie liczby obywateli zanotowano także w europejskich krajach
postkomunistycznych nie objętych analizą. I tak dla Czarnogóry było to
spadek o 3,1% stanu z 1990 r., Serbii (liczonej z Kosowem) o 5,1%, byłej
NRD aż o 15,0% (dane szacunkowe).
1
2

Spadek o 4,4 mln ludności, z 147,9 do 143,5 mln (HFA-DB, 2007).
Wzrost o 15,7 mln ludności, z 365,3 do 381,0 mln (HFA-DB, 2007).

2.1. Liczba ludności
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Mołdawia: dla 2003 r. liczono razem z Naddniestrzem, dla którego dane są szacunkowe;
Serbia: dla 2003 r. liczono razem z Kosowem dla którego dane są szacunkowe3;
Bośnia i Hercegowina: dla 2003 r. dane szacunkowe z powodu skutków wojny;
byłe NRD: dla 2003 dane szacunkowe4.
Ryc. 2.1. Zmiany liczby ludności (w mln osób) w latach 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; EUROSTAT, 2007; Statistiches
Bundesamt Deutschland, 2007; Human Development Report Kosovo 2002, 2002.

Przyglądając się bliżej procesowi depopulacji, który zaszedł w charakteryzowanej grupie krajów w latach 1990–2003 możemy stwierdzić, że
u jego podstaw legły dwie przyczyny.
Pierwsza ma charakter uniwersalny i wynika z przemian opisanych za
pomocą teorii przejścia demograficznego (por. A. Hinde, 2009; J. Z. Holzer,
1999; R. Jedut, 1989; I. E. Kotowska, 1999; Ю. І. Муромцева, 2006; Л. П. Харченко, 2006). W większości spośród opisywanych tu państw, już przed
1990 r. można było zaobserwować tendencję spadkową natężenia urodzeń,

3

4

Ludność Serbii bez Kosowa liczyła w 2003 r. 7,48 mln osób. Według szacunków ludność Kosowa w 2001 liczyła między 1,8 a 2,0 mln osób. Stąd przyjęto założenie, że
ludność Kosowa w 2003 liczyła 1,9 mln osób.
Nowe Landy Niemiec w 2003 r. liczyły 16,91 mln osób. Natomiast od 2001 r. zaczęto
wliczać do Nowych Landów Berlin Zachodni. Ponieważ w tym okresie przyrost z tego
tytułu wyniósł około 2 mln osób, więc uznano, że te relacje pomiędzy obiema częściami miasta w przybliżeniu są zachowane i w 2003 r. Nowe Landy bez Berlina Zachodniego liczyły ok. 14,90 mln ludności.
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Ryc. 2.2. Depopulacja w europejskich krajach postkomunistycznych w latach 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; EUROSTAT, 2007; Statistiches
Bundesamt Deutschland, 2007; Human Development Report Kosovo 2002, 2002.

której jednocześnie towarzyszyły niewielkie zmiany w natężeniu zgonów.
Proces ten był najbardziej widoczny w Bułgarii, która już od dawna charakteryzuje się złą sytuacją demograficzną5; natomiast najsłabiej w spo-

5

Społeczeństwo bułgarskie, począwszy od 1990 r. odznacza się ujemnym przyrostem
naturalnym. Jest to rezultatem procesów zapoczątkowanych jeszcze przed rozpoczęciem transformacji, gdyż współczynnik urodzeń spada w Bułgarii od końca II wojny
światowej, a zgonów rośnie od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku (I. Iliev, M. Ilieva, 2006; Ч. Млабенов, Е. Димисров, 2000).

2.2. Podstawowe struktury demograficzne
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łeczności albańskiej6. Prowadzi to do konkluzji o silnym wpływie modyfikującym wywieranym przez narodowość na ogólne zasady przemian
zapisane w teorii przejścia demograficznego7.
Na przedstawione powyżej przemiany demograficzne o charakterze
ogólnoświatowym, w analizowanej grupie krajów, nałożyły się przemiany
wynikające z wpływu transformacji ustrojowej. Chodzi tu zwłaszcza
o odzyskanie podmiotowości przez obywateli (a tym samym uzyskanie
swobody wyboru), przemiany w sferze wzorców moralnych i ideologicznych, zmiany ekonomiczne, uzyskanie możliwości swobodnego przemieszczania się itd. Dokładniej ich wpływ został omówiony w dalszej części
opracowania, stąd poniżej przedstawiono je ogólnie. Są to przede wszystkim (T. Michalski, 2010a):
• znaczny spadek liczby urodzeń, który dotyczył wszystkich państw;
• brak poważniejszych zmian lub wzrost natężenia zgonów (duży wpływ
na to miał poziom zamożności społeczeństw, będący pochodną udanych
lub nieudanych reform ekonomicznych);
• duże nasilenie migracji, przy czym w większości krajów dominuje
emigracja.
Należy jednak zauważyć, że zasygnalizowane powyżej procesy wpływają nie tylko na zmiany w liczebności społeczeństw poszczególnych państw,
lecz także na przemiany ich struktur.

2.2. Podstawowe struktury demograficzne
Istnieje wiele możliwych do przeanalizowania struktur ludności, najczęściej
są to struktury biologiczne (płci i wieku) oraz kulturowe (stanu cywilnego,
wykształcenia, cech społeczno-zawodowych, religijne, etniczne itd.). W niniejszym rozdziale skupiono się na cechach biologicznych, czyli omówiono strukturę ludności analizowanych krajów ze względu na strukturę płci
oraz wieku.
2.2.1. Struktura płci
Współczynnik feminizacji w badanej grupie państw przyjął wartość 109,1
(średnia z lat 1990–2003); i był dużo niższy, niż w sąsiedniej Rosji, gdzie
6

7

Skutkowało to stałym przyrostem liczby Albańczyków: w okresie 1948–1991/1992
w byłej Jugosławii populacja Albańczyków zwiększyła się o prawie 290%, podczas
gdy całej populacji kraju o prawie 150% (obliczenia własne na podstawie P. Eberhardt,
2005, tab. 75, s. 163).
Potwierdzeniem tej tezy mogą być przykłady rosyjski i czechosłowacki. W Federacji
Rosyjskiej narodowości niesłowiańskie z zasady osiągały duży przyrost liczby ludności (wzrost liczebności populacji powyżej 20% z przyczyn naturalnych w okresie 1989–
1999 mieli Awarowie, Adargińczycy, Lezgini, Ingusze i Tabsarańczycy; podczas gdy
wśród Rosjan wyniósł on –3,9%, Ukraińców –5,4% i Białorusinów –4,5% (P. Eberhardt,
2002). W Czechosłowacji przyrost liczby ludności (bez Romów) w latach 1970–1980
wyniósł 6,2%, podczas gdy Romów 27,1% (K. Kalibová, 1989).
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wyniósł aż 113,5. Jednocześnie był wyższy od zanotowanego w krajach
UE-15, gdzie osiągnął 105,1.
Ze względu na stosunek płci, charakteryzowane państwa możemy
podzielić na pięć grup (ryc. 2.3.). Trzy pierwsze (grupy I, II, III) odznaczają się bardzo dużą przewagą liczby kobiet nad mężczyzn. Do grupy I (wartości współczynnika feminizacji: 115,6–116,5) zaliczono Estonię, Łotwę
i Ukrainę. W II grupie (112,7–113,5) znalazły się Białoruś i Litwa. Natomiast
w III (109,3–109,5) usytuowały się Mołdawia i Węgry. Symptomatyczne
jest, że poza Węgrami, są to kraje postradzieckie. Równie wysokie wartości, jak krajach zaliczonych do II grupy wystąpiły w Rosji. Wydaje się, że
główne przyczyny tak wysokich wartości współczynnika feminizacji są
związane z dwiema grupami czynników. Pierwszą, tracącą na znaczeniu,
są bardzo duże straty ludnościowe z przewagą po stronie mężczyzn
w okresie II wojny światowej. Druga grupa czynników jest związana ze
specyfiką krajów byłego ZSRR, gdzie bardzo rozpowszechnione są antyzdrowotne wzorce zachowań, przejawiające się w powszechnym alkoholizmie oraz szeroko rozwiniętym nikotynizmie (E. J. Bromet i inni, 2005;
W. C. Cockerham, 2000; L. A. Cubbins, M. Szaflarski, 2001; V. M. Shokolnikov i inni, 1998). Także warunki bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach krajów byłego ZSRR są bardzo niskie i to z dwóch przyczyn: niskiej

Ryc. 2.3. Średnia wartość współczynnika feminizacji w okresie 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.

2.2.1. Struktura płci
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dbałości o bezpieczeństwo pracowników oraz powszechności nadużywania alkoholu w miejscu pracy. Aczkolwiek należy zauważyć, że w Estonii,
Litwie i Łotwie następuje poprawa w tym zakresie.
Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w Albanii i Macedonii (grupa
V), dla których średnia wartość współczynnika feminizacji wynosiła odpowiednio 100,6 i 99,6. Wydaje się, że duży wpływ na taką strukturę płci
ma wyznanie. Wyższa pozycja mężczyzny w kulturze islamu znajduje
przełożenie w warunkach europejskich na wartości współczynnika feminizacji oscylujące wokół 100. Pomimo deklaratywnego ateizmu w przeszłości – Albania należy do kręgu kultury muzułmańskiej. Także w Macedonii Albańczycy stanowią około 23% ludności1. Pośrednio tę tezę potwierdzają także wartości współczynnika feminizacji dla innych obszarów
o dużym udziale ludności muzułmańskiej – Bośni i Hercegowiny oraz
Kosowa2. To, że w Albanii współczynnik feminizacji przyjmuje wyższe
wartości niż w Macedonii, można próbować tłumaczyć większą emigracją
zarobkową mężczyzn z tego kraju. Emigracją, której jedynie część znajduje odzwierciedlenie w statystykach (por. Gender pespectives in Albania.
Population…, 2004; A. de Coulon, M. Piracha, 2005; H. Papapanagos,
P. Sanfey, 2001).
Pomiędzy krajami zaliczonymi do grup I, II i III a V znajdują się państwa
(grupa IV: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia) o relacjach między obiema płciami (współczynnik feminizacji
104,0–107,3) zbliżonymi do notowanych w krajach „starej” Unii Europejskiej.
Analizując przemiany w natężeniu współczynnika feminizacji wyróżniono aż siedem typów krajów (ryc. 2.4.). Jednakże wstępnie można podzielić analizowaną zbiorowość na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza (typ A)
obejmuje Bułgarię, Węgry, Estonię, Łotwę, Chorwację, Rumunię, Słowację,
Litwę i Polskę – charakteryzujące się powolnym wzrostem wartości współczynnika feminizacji, co szczegółowo przedstawiono na ryc. 2.5.
Pozostałe kraje znalazły się w typach jednoelementowych (ryc. 2.6.).
Wprawdzie Mołdawia i Czechy są w jednym typie (B), lecz relatywnie
1

2

Jak to zwykle bywa w przypadku spraw narodowościowych – mamy do czynienia
z częściowo odmiennymi wynikami. I tak według spisu powszechnego z 1994 r. Macedończycy stanowili 70%, a Albańczycy 20% ludności (Попис на населението …,
1997), natomiast J. Marks, E. Fraenkel (1997) a także I. T. Moreno (1999) podają odpowiednio 66% i 23%. Należy także pamiętać, że ostatni spis powszechny został przez
Albańczyków zbojkotowany. Tym niemniej wzrost liczebności populacji Albańskiej
w Macedonii jest bezsporny. O ile w 1953 r. stanowili oni 12,5% mieszkańców republiki, to w 1991 r. już 21,7% (G. Mróz, 2000).
Jednakże w tym przypadku należy pamiętać o zniekształcającym wpływie czynników
związanych z działaniami wojennymi. I tak w Bośni i Hercegowinie współczynnik feminizacji przed wybuchem wojny wynosił 100,4 (1991 r.), by w 2003 r. wynieść aż
107,3 (HFA-DB, 2007). W Kosowie w 2001 roku kształtował się w okolicach 104,9
(Human Development Report Kosovo 2002, 2002).
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Zastosowano macierz korelacji Pearsona i metodę Mc Quitty’ego. Podziału na typy dokonywano przy współczynniku korelacji ≤0,70, podtypy przy ≤0,80.
Ryc. 2.4. Podział krajów na typy ze względu na podobieństwo zmian w wartościach współczynnika feminizacji w latach 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano się
podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było lepsze
o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 2.5. Zmiany współczynnika feminizacji w krajach zaliczonych do typu A
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.
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niski współczynnik korelacji między nimi (0,77) oraz brak podobieństw
ekonomicznych, politycznych i społecznych powodują, że zaliczenie ich
do tego samego typu można uznać za przypadkowe. Oba kraje odznaczały się nieznaczną tendencją zmniejszania przewagi liczby kobiet nad
mężczyznami. W przypadku Słowenii (typ C) było podobnie, lecz występowały fluktuacje, tak że satysfakcjonująco zmiany można opisać dopiero
równaniem z wielomianu 3 stopnia: y=–0,004x³+0,06x²–0,22x+106,34
(R²=0,74). W przypadku Macedonii (typ D) zmiany były minimalne, lecz
towarzyszyły im spore fluktuacje. Na Ukrainie (typ E) początkowo współczynnik feminizacji ulegał zmniejszeniu, lecz w drugiej części charakteryzowanego okresu zaczął rosnąć. Na Białorusi (typ F) oraz Albanii (typ G)
zmiany miały dość nieregularny przebieg, nie pozwalając na wyznaczenie
ich prawidłowości. Przy czym wahania te były szczególnie duże w Albanii.
Zmiany w relacjach między obiema płciami dla analizowanego regionu
liczonego jako całość wykazywały lekka tendencję zwyżkową (ryc. 2.7.).
W państwach „starej” Unii Europejskiej zmiany były najbardziej podobne
do notowanych w Czechach (współczynnik korelacji 0,80), natomiast
w Rosji do zaobserwowanych w Polsce (współczynnik korelacji 0,83).

Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 2.6. Zmiany współczynnika feminizacji w krajach zaliczonych do typów B-G
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 2.7. Zmiany współczynnika feminizacji w regionie liczonym jako całość, UE-15 i Rosji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Rezultaty jednoczesnej analizy przeciętnej wartości współczynnika
feminizacji w badanym okresie, jak też jego zmian przedstawiono w tabl. 2.1.
i na ryc. 2.8. Poszukując przyczyn takiego jego rozkładu i przemian możemy dostrzec wpływ trzech czynników. Po pierwsze, na zwiększenie
przewagi liczby kobiet nad mężczyznami wpływa fakt przynależności
w nieodległej przeszłości do byłego Związku Radzieckiego3. Wpływ drugiego czynnika jest już słabiej widoczny. Chodzi tu o fakt, że udane procesy transformacji wpływają na nieznaczny wzrost nierównomierności
pomiędzy obiema płciami, na korzyść przewagi kobiet. Trzeci czynnik ma
znaczenie regionalne i dotyczy domniemanego wpływu islamu na bardzo niskie przeciętne wartości współczynnika feminizacji w Albanii
i Macedonii.
2.2.2. Struktura wieku
Badane europejskie kraje postkomunistyczne wykazują duże zróżnicowanie struktury wieku ludności, w tym zaawansowanie procesów starzenia
się populacji. Zjawisko to poddano badaniu w oparciu o dwie metody:
3

Chodzi tu przede wszystkim o wysoką nadumieralność mężczyzn w europejskich
krajach postradzieckich (por. T. Michalski, 2010a).
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Tabl. 2.1. Podobieństwo krajów w zakresie poziomu i zmian w wartościach współczynnika feminizacji w okresie 1990–2003
Typ przemian wartości współczynnika
A

Średni
poziom
wartości
współczynnika feminizacji

B

C–G*

Wybitnie wysoki

Łotwa
Estonia

Ukraina (E)

Bardzo wysoki

Litwa

Białoruś (F)

Wysoki

Węgry

Mołdawia

Typowy

Chorwacja
Polska
Słowacja
Bułgaria
Rumunia

Czechy

Niski

Słowenia (C)

Albania (G)
Macedonia (D)

* – wszystkie typy umieszczono w jednej kolumnie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

w pierwszej części posłużono się medianą wieku, w drugiej metodą trójkąta Ossana.
Analizując przeciętny poziom mediany wieku w okresie 1990–2003
można wyodrębnić (metodą rozstępu krytycznego Hellwiga) aż sześć grup
krajów (ryc. 2.9.). Pierwsze trzy, obejmujące kraje o najniższej przeciętnej
medianie wieku, są jednoelementowe: Albania (25,7 lat), Macedonia (31,5
lat) i Słowacja (33,2 lat). Przy czym dokładniejsza analiza wskazuje, że procesy, które doprowadziły do tak relatywnie niskich wartości mediany
wieku są w Albanii i Macedonii podobne. Oba kraje odznaczają się bardzo
dużym dodatnim przyrostem naturalnym (odpowiednio 14,6‰ i 7,2‰)
i jednocześnie relatywnie wysokim lub średnim przeciętnym dalszym
trwaniem życia osoby mającej zero lat (odpowiednio 74,9 lat4 i 72,7 lat).
Sytuacja w Słowacji jest zbliżona do notowanej w następnej grupie państw,
z tym że nieznacznie lepsza. To znaczy, że posiada nieco korzystniejszy
przyrost naturalny (1,9‰) i przeciętne dalsze trwanie życia (72,8 lat), niż
zaliczone do czwartej grupy: Białoruś, Mołdawia, Litwa, Polska i Rumunia.
Kraje te charakteryzują się przeciętną medianą wieku (34,1–35,1 lat). Zadecydowały o tym w równym stopniu przyrost naturalny oscylujący koło zera
(–2,8‰ do 1,7‰), jak też średnie do niskiego przeciętne dalsze trwanie
życia (67,5 lat do 72,7 lat). W następnej grupie znalazło się sześć państw
odznaczających się względnie starym społeczeństwem (mediana wieku
zamyka się w przedziale 36,6–36,7 lat). Patrząc na przyczyny – widzimy
4

Przy czym w przypadku Albanii jego oficjalna wartość jest na pewno zawyżona w stosunku do rzeczywistości.
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Ryc. 2.8. Podobieństwo krajów w zakresie poziomu i zmian w wartościach współczynnika
feminizacji w okresie 1990–2003 – ujęcie przestrzenne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

podział tych krajów na dwie podgrupy. Estonia, Łotwa i Ukraina odznaczają się bardzo dużą ujemną wartością przyrostu naturalnego (od –5,2‰
do –3,5‰), przy jednoczesnym niskim przeciętnym dalszym trwaniu życia

2.2.2. Struktura wieku
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Ryc. 2.9. Średnia wartość mediany wieku w latach w okresie 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-MDB, 2007.

(68,3–69,8 lat). Z kolei w Chorwacji, Czechach i Słowenii przyrostowi naturalnemu będącemu nieznacznie poniżej zera (–1,2‰ do –0,1‰) towarzyszy
relatywnie długie przeciętne dalsze trwanie życia (73,0–75,1 lat). Najstarszymi społeczeństwami odznaczają się Węgry i Bułgaria (mediana wieku
odpowiednio 37,8 i 38,5 lat). Jest to skutkiem głównie wysokiego ubytku
naturalnego (odpowiednio –3,7‰ i –4,4‰), jak też średniego poziomu
dalszego oczekiwanego życia osoby mającej zero lat (70,8 lat i 71,4 lat).
Niestety, nie udało się wyznaczyć średniej mediany wieku dla ludności
UE-15, lecz dla Rosji wynosi ona 35,7 lat i jest efektem wysokiego ubytku
naturalnego (–4,5‰), przy jednoczesnym bardzo niskim przeciętnym
dalszym trwaniu życia (zaledwie 66,2 lat).
Zgodnie z przewidywaniami, wszystkie kraje charakteryzują się małą
zmiennością sytuacji. Wyjątkiem jest Mołdawia (współczynnik zmienności
właściwej wynosi aż 10,7%), lecz w jej przypadku jest to spowodowane
przez „zniknięcie” z oficjalnej statystki Naddniestrza5 (począwszy od 1997
roku).
5

Szerzej na temat przyczyn rozpadu Mołdawii i sytuacji w Naddniestrzu: M. Kosienkowski, 2010; N. Sobiszczańska, 2009.
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Biorąc pod uwagę podobieństwo w zmianach mediany wieku ludności
w okresie 1990–2003 stwierdzono bardzo duże podobieństwo tego procesu między krajami (ryc. 2.10.). W efekcie wszystkie kraje znalazły się jednym typie (ryc. 2.11. i 2.12.) odznaczającym się starzeniem się ludności.
Zdziwienie budzi tylko relatywnie niska wartość współczynnika determinacji przy regresji opisującej zmiany mediany wieku w Mołdawii. Jest
to spowodowane zaprzestaniem ujmowania w oficjalnych statystykach
Naddniestrza, co zaowocowało skokiem mediany wieku z 31,1 lat w 1996
roku do 37,0 w rok później. Dużo trudniej jest uzasadnić nietypowy, na tle
innych państw, kształt krzywej regresji oraz względnie niską wartość jej
współczynnika determinacji dla zmian mediany wieku w Chorwacji. Jest
to skutkiem gwałtownego wzrostu wartości mediany wieku w 2001 roku
(39,3 lat) względem roku poprzedniego (36,0 lat). Tak duży skok budzi
zdziwienie. Zapewne jest on związany z działaniami wojennymi na terenie
byłej Jugosławii, jednak weryfikacja tej hipotezy wymaga dokładnych
badan na miejscu.
Także w sąsiedniej Rosji występowała wyraźna i stabilna tendencja
starzenia się ludności (ryc. 2.13.). Pod tym względem zmiany w niej zachodzące najbardziej przypominały mające miejsce w Estonii (współczynnik korelacji liniowej wynosił 1,00).
Biorąc pod uwagę zarówno średni poziom mediany wieku ludności,
jak i jego przemiany w badanym okresie możemy stwierdzić (tabl. 2.2.,
ryc. 2.14.), że głównym czynnikiem różnicującym poziom starości badanych społeczeństw państw był średni wiek mediany, gdyż jego zmiany
w kolejnych latach we wszystkich państwach były bardzo zbliżone.

Zastosowano macierz korelacji Pearsona i metodę Mc Quitty’ego. Podziału na typy dokonywano przy współczynniku korelacji ≤0,70, podtypy przy ≤0,80.
Ryc. 2.10. Podział krajów na typy ze względu na podobieństwo zmian w wartościach
mediany wieku w latach 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-MDB, 2007.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 2.11. Zmiany w medianie wieku (w latach) w krajach zaliczonych do typu A (część
pierwsza)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-MDB, 2007.

Tabl. 2.2. Podobieństwo krajów w zakresie poziomu i zmian wielkości mediany wieku
w okresie 1990–2003
Typ przemian wielkości mediany wieku
A
Wybitnie niski

Albania

Bardzo niski

Macedonia

Niski

Słowacja
Mołdawia
Rumunia
Polska
Litwa
Białoruś
Ukraina
Słowenia
Estonia
Czechy
Chorwacja
Łotwa

Średni
Średni poziom
wartości mediany
wieku
Wysoki

Bardzo wysoki

Węgry
Bułgaria

Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-MDB, 2007.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 2.12. Zmiany w medianie wieku (w latach) w krajach zaliczonych do typu A (część
druga)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-MDB, 2007.

Z Wyżej wymienionych powodów zdecydowano o przeprowadzeniu
dodatkowej analizy struktury wieku w oparciu o trójkąt Ossana. Do obliczeń przyjęto podział ludności na trzy kohorty: 0–14 lat, 15–64 lat oraz 65
i powyżej lat. Uzyskane wyniki przedstawiono na ryc. 2.15.
We wszystkich krajach miał miejsce spadek udziałów kohorty 0–14 lat.
Największy zanotowano Mołdawii (o 10,6%), najmniejszy w Chorwacji
(o 3,4%). W zdecydowanej większości spośród badanych krajów zanotowano wzrost udziałów kohorty 15–64 lat. Największy był w Mołdawii
(o 10,4%), najmniejszy na Litwie (o 0,6%). Jedynym wyjątkiem była Chorwacja, w której zanotowano spadek o 1,3%. Zgodnie z przewidywaniami,
we wszystkich analizowanych państwach doszło do zwiększenia udziałów
kohorty ≥65 lat –najwięcej w Chorwacji (o 4,8%), najmniej w Mołdawii
(o 0,1%).
Gdyby spróbować pogrupować badane kraje, ze względu na podobieństwa zmian w udziałach poszczególnych kohort, to można wyróżnić ich
cztery grupy6. W pierwszej znalazły się Albania, Białoruś, Macedonia,
6

Zastosowano metodę tabeli znaków.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 2.13. Zmiany w medianie wieku (w latach) w regionie liczonym jako całość
i Rosji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-MDB, 2007.

Polska, Rumunia, Ukraina i Węgry. Charakteryzują się one dużym zmniejszeniem udziałów ludzi młodych, przy jednoczesnym mniej gwałtownym
zwiększeniu udziałów osób w wieku średnim i podeszłym. Podobnie było
także w Rosji. Do drugiej grupy zakwalifikowano Bułgarię, Estonię, Litwę,
Łotwę i Słowenię. Zmiany w tych krajach były zbliżone do zachodzących
w pierwszej grupie, z tym że dużemu spadkowi udziałów ludzi młodych
towarzyszył mały wzrost odsetka osób w wieku średnim i duży w wieku
podeszłym. W trzeciej grupie znalazły się Czechy, Mołdawia i Słowacja.
W tych krajach dużemu spadkowi udziałów ludzi młodych towarzyszył
duży wzrost odsetka osób w wieku średnim i mały w wieku podeszłym.
Osobną jednoelementową grupę tworzy Chorwacja, w której wystąpiły
relatywnie małe zmiany w strukturze wieku, co znalazło wyraz w spadku
udziałów osób młodych i w średnim wieku, przy większym wzroście
odetka osób w wieku podeszłym.
Tak więc proces starzenia się społeczeństw analizowanych krajów staje się coraz bardziej widoczny. Tym samym wpisują się one w problematykę poruszaną już wcześniej wśród „starych” członków Unii Europejskiej
oraz EFTA, czyli brakiem siły roboczej w nieodległej przyszłości z jednej

26

2. Liczba ludności i jej struktura demograficzna

Ryc. 2.14. Podobieństwo krajów w zakresie poziomu i zmian wielkości mediany wieku
w okresie 1990–2003 – ujęcie przestrzenne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-MDB, 2007.

strony i jednocześnie wzrastającymi potrzebami zdrowotnymi i opiekuńczymi rosnącej rzeszy osób starszych (por. Z. Czajka, 2003; D. K. Rosami
(red.), 2009; T. Szumlicz, M. Żukowski (red.), 2004). Częściowe wyjątki od
tej zasady stanowią Chorwacja i Mołdawia. W pierwszym przypadku
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zanotowano bardzo mały spadek odetka osób w kohorcie 0–14 lat. Można
domniemywać, że jest to konsekwencją prowadzonych działań wojennych,
zarówno w tym kraju jak i w sąsiedniej Bośni i Hercegowinie. W drugim
przypadku wystąpił bardzo duży spadek odsetka osób młodych przy
prawie całkowitym braku przyrostu odsetka ludności w wieku podeszłym.
Najprawdopodobniej jest to rezultatem: licznej emigracji zarobkowej z jednej strony oraz tragicznej sytuacji ekonomicznej państwa i społeczeństwa
z drugiej (co oczywiście negatywnie wpływa na przeciętne dalsze trwanie
życia).

dla Macedonii zamiast 1990 podano 1991 r.
● 1990 r.
D – Chorwacja
I – Macedonia
N – Słowenia

○ 2003 r.
E – Czechy
J – Mołdawia
O – Ukraina

A – Albania
F – Estonia
K – Polska
P – Węgry

B – Białoruś
G – Litwa
L – Rumunia
1 – UE-15

Ryc. 2.15. Zmiany w strukturze wieku ludności w okresie 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-MDB, 2007.

C – Bułgaria
H – Łotwa
M – Słowacja
2 – Rosja
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3. Sytuacja demograficzna

3.1. Saldo ruchu naturalnego
W XX wieku przez bardzo długi czas wydawało się, że przyrost liczby
ludności będzie jeszcze długo trwał nieprzerwanie jako pochodna eksplozji demograficznej, a okresowe spadki liczby ludności będą zachodziły
jedynie na poziomie regionalnym i lokalnym. Zmiany płodności oraz
pojawienie się nowych chorób (por. P. Hagget, 1994) spowodowały zachwianie tegoż przekonania (co znalazło m. in. wyraz w teorii drugiego
przejścia demograficznego). Stąd zdecydowano, że przy analizie zmian
w ruchu naturalnym ludności, obok dotychczas używanego powszechnie
terminu przyrost naturalny – będzie także używane, jako jego synonim,
pojęcie salda ruchu naturalnego.
3.1.1. Urodzenia żywe
Jednym z dwóch czynników decydujących o przyroście naturalnym danej
populacji są urodzenia żywe. Jest to tylko z pozoru łatwe do zdefiniowania
pojęcie, ponieważ nadanie mu waloru operacyjności okazuje się skomplikowane. Występują trzy główne czynniki utrudniające jasną i klarowną
interpretację pojęcia urodzenia w badanych krajach w okresie 1990–2003.
Pierwszy jest związany z rozróżnieniem na urodzenia żywe i martwe.
Dodatkowym czynnikiem wprowadzającym zakłócenia w interpretacji
urodzeń jest sprawa wagi noworodka, która determinowała (niezależnie
od oznak życia) jego przyporządkowanie do określonej grupy urodzeń
żywych lub martwych1. Drugi czynnik zniekształcający jest związany
z zaliczaniem (lub nie) do urodzeń w danym kraju noworodków urodzonych przez obcokrajowców2. Trzeci wynika z faktu opóźnionej rejestracji

1

2

Wśród charakteryzowanych krajów ten czynnik zniekształcający odgrywał pewną
rolę w przypadku Czech, Estonii, Litwy i Polski.
Spośród analizowanej grupy krajów ten czynnik miał większe znaczenie jedynie w odniesieniu do Chorwacji w okresie 1998–2001.
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faktu urodzenia noworodka3. Jednakże pomimo zaakcentowanych powyżej zastrzeżeń można stwierdzić, że wzięte do dalszej analizy dane opisujące urodzenia żywe odznaczają się wystarczającą wiarygodnością w odniesieniu do całego regionu.
Będące przedmiotem analizy państwa poważnie różnią się między sobą
ze względu na przeciętne natężenie urodzeń żywych w okresie 1990–2003
(ryc. 3.1.). Stosując kryterium rozstępu krytycznego Hellwiga wyodrębniono aż sześć grup państw. Pierwsze trzy są jednoelementowe i należą
do nich jedne z najbiedniejszych państw kontynentu: Albania (średnia
z całego okresu analizy wynosiła 19,8 urodzeń żywych na 1000 mieszkańców), Macedonia (15,5) oraz Mołdawia (12,9). Wysoki poziom urodzeń
żywych w tych krajach częściowo jest powiązany z sytuacją ekonomiczną
ich obywateli. Albowiem w sytuacji niedostatecznego funkcjonowania
państwa opiekuńczego większa waga jest przywiązywana do posiadania
potomstwa. Wpływ wywiera również młoda struktura wiekowa ich obywateli oraz wysokie udziały procentowe kobiet w wieku prokreacyjnym

Ryc. 3.1. Średnia wartość współczynnika urodzeń żywych na 1000 mieszkańców w okresie
1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.
3

Akt ten jest odnotowywany zazwyczaj dopiero po kilku dniach, kiedy okazuje się, że
noworodek nadal żyje. Jest to praktyka rozpowszechniona w najbiedniejszych krajach
regionu, gdzie spora część porodów dokonuje się poza szpitalami. Spośród badanych
krajów dotyczy to zwłaszcza Albanii i w mniejszym stopniu Macedonii.
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w stosunku do całości populacji. Do kolejnej grupy (11,3–11,7) należą Litwa,
Polska i Słowacja. Również w przypadku tych państw notowany jest wysoki (na Litwie średni) udział kobiet w wieku prokreacyjnym w całości
ludności. Ponadto są to wszystko kraje o względnie silnej pozycji chrześcijańska (głównie katolicyzmu), które popiera postawy prokreacyjne (por.
K. Kluzowa, 2003; M. Sagrera, 1994). Oczywiście we wszystkich opisanych
powyżej czterech grupach państw działają również czynniki o charakterze
antyprokreacyjnym, które dokładniej omówiono przy charakterystyce
następnych dwóch grup krajów.
W dwóch ostatnich grupach znalazły się państwa o bardzo niskim, lub
wręcz katastrofalnie niskim poziomie urodzeń. I tak do krajów o bardzo
niskim poziomie urodzeń (10,0–10,8 na 1000 obywateli) zaliczono Białoruś,
Chorwację, Czechy, Estonię, Rumunię i Węgry. Natomiast wśród państw
o katastrofalnie niskim poziomie urodzeń (9,2–9,6) znalazły się Bułgaria,
Łotwa, Słowenia oraz Ukraina. Poza Słowenią są to wszystko kraje o niskim
lub średnim udziale kobiet w wieku prokreacyjnym w całości populacji.
We wszystkich tych państwach z pełną siłą działają dwie grupy czynników
antyprokreacyjnych. W krajach zamożniejszych jest to czynnik, który
umownie możemy nazwać „chęcią dogonienia” zamożnych państw zachodnioeuropejskich. Natomiast w krajach biedniejszych działają jednocześnie dwa czynniki, które wywołują efekt synergiczny: zła sytuacja
ekonomiczna i brak wiary w jej poprawę. Na te dwa główne czynniki,
działające także w państwach zaliczonych do wcześniejszych grup, nakładają się jeszcze inne, jak chociażby: coraz silniejsza emigracja ludzi młodych
(a więc w optymalnym wieku prokreacyjnym) oraz pustka moralna,
jaka pozostawił po sobie komunizm (co z jednej strony osłabia postawy
prokreacyjne poprzez deprecjację modelu tradycyjnej rodziny czy nagminne korzystanie z aborcji, z drugiej fizycznie uniemożliwia posiadanie
dzieci4).
Oczywiście słabość postaw prokreacyjnych dotyka także bogate kraje
Unii Europejskiej (średni poziom urodzeń w okresie 1990–2003 w UE–15
wynosił 11,0 na 1000 obywateli). Za to sytuacja w Rosji (9,8) była już katastrofalna. Należy także zwrócić uwagę, że w obu tych wielkich regionach
(UE-15 i Rosja) faktyczny poziom urodzeń wśród ludności odmiany białej
(rasy: nordyczna, śródziemnomorska, kromanionoidalna)5 jest jeszcze
niższy, gdyż przytoczona statystyka jest zawyżana przez ludność pozostałych ras.
4

5

Chodzi tu przede wszystkim o bardzo wysoką zachorowalność na choroby zakaźne
po których często pozostaje ślad w postaci bezpłodności.
Oparto się na podziale zaprezentowanym w pracy A. Malinowskiego (1999, s. 97–120),
w którym wyróżniono odmianę białą (rasy: nordyczna, kromanionoidalna, ajnuidalna, berberyjska, śródziemnomorska, orientalna, armenoidalna), żółtą (rasy: laponoidalna, mongoidalna, pacyficzna, arktyczna, wyżynna), czarną (rasy: negroidalna,
pigmejska, sudańska, ekwatorialna, australoidalna).
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Zastosowano macierz korelacji Pearsona i metodę Mc Quitty’ego. Podziału na typy dokonywano przy współczynniku korelacji ≤0,70, podtypy przy ≤0,80.
Ryc. 3.2. Podział krajów na typy ze względu na podobieństwo przebiegu urodzeń żywych
w latach 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Biorąc pod uwagę przemiany w natężeniu współczynnika urodzeń
żywych wyróżniono dwa typy państw (ryc. 3.2.). Do typu A zaliczono
wszystkie kraje poza Chorwacją. Charakteryzują się one spadkiem natę-

Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.3. Zmiany współczynnika urodzeń żywych na 1000 mieszkańców krajach zaliczonych
do typu A (część pierwsza)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.
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żenia urodzeń żywych (ryc. 3.3., 3.4. i 3.5.). Z tym że w części spośród nich
(Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa) ta tendencja spadkowa była
bardziej silna niż w innych, by po około 1997 roku przejść w bardzo słabą
tendencję wzrostową.

Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.4. Zmiany współczynnika urodzeń żywych na 1000 mieszkańców krajach zaliczonych
do typu A (część druga)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Całkowicie odmiennie kształtowała się sytuacja w Chorwacji (typ B).
Wprawdzie początkowo również i w tym kraju zanotowano zmniejszenie
liczby urodzeń, lecz krótkim okresie zanotowano jego wzrost (maksimum
przypada na lata 1996–1997), po czym ponownie spadek (ryc. 3.6.). Zatem
przebieg procesu jest ewidentnie nietypowy w stosunku do zachodzącego
w pozostałych populacjach. Można go próbować zinterpretować w powiązaniu z działaniami wojennymi w jakie była uwikłana Chorwacja. Najbardziej oczywisty wydaje się wpływ działań wojennych z sąsiednią byłą
Jugosławią, jednakże w przypadku byłej Serbii i Czarnogóry nie widać
tegoż wpływu6, co osłabia wiarygodność tegoż czynnika. Także wspomniane zawyżenia w sprawozdawczości liczby urodzeń dzieci związane
z zaliczaniem do urodzeń krajowych dzieci urodzonych przez matki spo6

Przez cały czas w tym państwie występowała wyraźna tendencja spadkowa (dla okresu 1990–2003 równanie regresji wynosiło y=–0,32x+14,93; współczynnik determinacji
równy 0,94). Aczkolwiek należy mieć na uwadze raczej niską wiarygodność danych
podawanych przez były Jugosłowiański Instytut Statystyki w Belgradzie.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.5. Zmiany współczynnika urodzeń żywych na 1000 mieszkańców krajach zaliczonych
do typu A (część trzecia)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

za Chorwacji dotyczą okresu 1998–2001. Tym niemniej wzrost urodzeń na
terytorium Chorwacji spowodowanych przez Chorwatki emigrujące
z ogarniętej wojną Bośni i Hercegowiny wydaje się być jedynym rozsądnym
wytłumaczeniem wzrostu, niezależnie od zastrzeżeń do jakości statystyki
dotyczącej tegoż okresu.
Opisane powyżej zmiany w urodzeniach żywych w poszczególnych
krajach przekładają się oczywiście na zmiany w regionie liczonym jako
całość (ryc. 3.7.). Po okresie gwałtownego spadku na początku i w środku
analizowanego przedziału czasowego, pod jego koniec nastąpiło nieznaczne odwrócenie tej niekorzystnej tendencji. Podobnie było w Rosji7, z tym,
że tutaj zmiany były dużo bardziej gwałtowne. Natomiast w UE-158 zaznacza się wyraźna tendencja spadkowa, aczkolwiek wygasająca.
Poprzez nałożenie na siebie dwóch przeprowadzonych powyżej analiz
otrzymano dość jednoznaczny obraz sytuacji w zakresie natężenia i zmian
w urodzeniach żywych (tabl. 3.1., ryc. 3.8.). W prawie wszystkich krajach,
7
8

Najwyższy współczynnik korelacji liniowej zanotowano z Estonią: 0,96.
Paradoksalnie najwyższy współczynnik korelacji liniowej zanotowano z Białorusią:
0,97.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.6. Zmiany współczynnika urodzeń żywych na 1000 mieszkańców Chorwacji
(typ B)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

poza Chorwacją, nastąpił wyraźny spadek natężenia urodzeń żywych,
przy czym kształt tego spadku w tychże krajach był zbliżony (o czym
świadczy ich przynależność do jednego typu) i jednocześnie niezależny
od początkowego stanu natężenia urodzeń.
Tabl. 3.1. Syntetyczna ocena urodzeń żywych w latach 1990–2003
A
Natężenie
urodzeń żywych

Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski

Albania
Macedonia
Mołdawia
Słowacja
Litwa
Polska

Bardzo niski

Rumunia
Węgry
Białoruś
Estonia
Czechy

Wybitnie niski

Łotwa
Słowenia
Ukraina
Bułgaria

Typy przemian urodzeń żywych
B

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.

Chorwacja
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.7. Zmiany współczynnika urodzeń żywych na 1000 mieszkańców w regionie liczonym jako całość, UE-15 i Rosji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Zatem możemy stwierdzić, że spadek liczby urodzeń jest zjawiskiem
powszechnym nie tylko w grupie analizowanych państw, lecz także w całej Europie. Tym niemniej grupa opisywanych krajów postkomunistycznych wyróżnia się pewną specyfiką, która jest wynikiem działania trzech
grup czynników. Pierwszą są niejednoznaczne zmiany w liczbie/udziałach
procentowych kobiet w wieku prokreacyjnym. Do drugiej grupy przyczyn
zaliczono przemiany w postawach prokreacyjnych. Trzecią grupą, najprawdopodobniej o najmniejszym oddziaływaniu, jest stan służby zdrowia
oraz sytuacja zdrowotna kobiet w ciąży. Pokrótce te trzy grupy czynników
opisano dalszej części tego rozdziału.
Analizę udziałów procentowych kobiet w wieku prokreacyjnym w stosunku do całości populacji przeprowadzono w dwóch kohortach: 20–29
lat (czyli w okresie o największej płodności) oraz w całym okresie uznawanym za prokreacyjny: 15–49 lat. Wyniki zostały przedstawione w tabl. 3.2.
Z jej analizy wynika, że największe udziały kobiet w wieku prokreacyjnym
w stosunku do całości społeczeństwa notowano w Mołdawii, Polsce, Słowacji, Słowenii. Najmniejsze wystąpiły w Bułgarii, Chorwacji, Estonii,
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Ryc. 3.8. Podobieństwo krajów w zakresie poziomu i zmian współczynnika urodzeń żywych
(na 1000 osób) w okresie 1990–2003 – ujęcie przestrzenne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Węgrzech. Zatem, przy braku działania pozostałych dwóch grup czynników, kraje zakwalifikowane do pierwszej grupy powinny odznaczać się
najwyższym poziomem urodzeń żywych, a drugiej – najniższym.
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Tabl. 3.2. Udziały procentowe kobiet w wieku prokreacyjnym w stosunku do całości
populacji w okresie 1990–2003

Mołdawia

Kobiety w wieku 20–29 lat
Średnia z lat
Różnica w udziałach
1990–2003
(1990–2003)
7,34
+1,18

Kobiety w wieku 15–49 lat
Średnia z lat
Różnica w udziałach
1990–2003
(1990–2003)
26,49
+2,94

Słowacja

7,64

+1,30

26,24

+1,73

Polska

7,10

+1,38

25,87

+1,57

Słowenia

7,29

-0,40

25,84

-0,08

Macedonia (a)

7,68

-0,15

25,73

+0,50

Albania

8,26

-1,34

25,70

+1,02

Białoruś

7,03

-0,01

25,67

+2,86

Rumunia

7,87

+0,67

25,32

+1,74

Czechy

7,45

+1,51

25,26

-1,97

Łotwa

6,84

-0,34

25,19

+1,02

Litwa

7,16

-0,89

25,10

+0,76

Ukraina

6,92

+0,41

25,06

+2,35

Węgry

7,09

+1,47

24,97

+0,21

Estonia

6,80

+0,16

24,69

+1,07

Chorwacja

6,92

-0,26

24,33

-0,06

Bułgaria

6,93

+0,55

24,31

+0,27

(a) okres analizy obejmuje lata 1991–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA–DB, 2007.

Ponieważ oprócz przeciętnego poziomu urodzeń żywych analizowane
są również ich przemiany w czasie, poddano badaniu zmiany udziałów
kobiet w wieku prokreacyjnym w stosunku do całości populacji na początku i na końcu badanego okresu. Uzyskane wyniki są dość interesujące.
Widać bardzo wyraźną rozbieżność pomiędzy zmianą udziałów kobiet
w wieku 20–29 lat, a w wieku 15–49 lat. Wzrostowi udziałów kobiet w całym wieku prokreacyjnym towarzyszy spadek odsetka kobiet w optymalnym wieku prokreacyjnym w Albanii, Białorusi, Litwie, Łotwie, Mołdawii
i Ukrainie. Może być to zarówno efekt przemian w strukturze wieku oraz
emigracji. Lecz tak duże różnice wskazują na drugą z wymienionych
przyczyn. Zatem można uznać, że jest to głównie efekt większej mobilności osób w wieku młodym. Natomiast przyczyny tejże mobilności mogą
być dwojakie: w odniesieniu do Albanii, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy jest
to emigracja zarobkowa. Natomiast na emigrację obywatelek Litwy i Łotwy
ma również wpływ struktura narodowościowa tych państw – emigrują
głównie przedstawiciele społeczności rosyjskojęzycznej. Proces w przeciwną stronę jest widoczny w Czechach (spadkowi udziałów całości kobiet
w wieku prokreacyjnym towarzyszy jednocześnie wzrost tychże w wieku
optymalnym) oraz na Węgrzech (gdzie małemu wzrostowi kobiet w całym
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wieku prokreacyjnym towarzyszy duży wzrost tychże w wieku optymalnym). I tu również głównej przyczyny należy upatrywać w migracji, z tym
że w tym przypadku oba kraje przyjmują migrantów.
Zatem można pokusić się o stwierdzenie, że zmiany w odsetku kobiet
w wieku prokreacyjnym nie mogą być przyczyną spadku liczby urodzeń
żywych w większości spośród badanych społeczeństw. Zatem pozostają
zmiany w postawach prokreacyjnych. Wprawdzie niekorzystne zmiany
w analizowanym regionie wyraźnie dawały się zauważyć od początku lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku (M. Pietruszek, 2006), to w okresie
transformacji stały się dużo bardziej wyraźniejsze (por. S. Górecka, 2006;
I. Raundeliūnienė, 2003; J. Rychtaříková, 1999). Istnieje cała gama teorii
próbujących tłumaczyć zmiany w postawach prokreacyjnych9, które następnie są uściślane i przekładane na konkretne badania10.
Oczywiście postawy prokreacyjne (tu opisywane tylko przez współczynnik dzietności), kształtują się pod wpływem różnorakich czynników,
przy czym każdy z nich na różnych etapach rozwoju rodziny może oddziaływać ze zmiennym natężeniem. Ponadto sytuacja w państwach regionu jest bardzo zróżnicowana, co także wpływa na kierunek i tempo
przemian postaw prokreacyjnych11.
W celu prezentacji przemian w postawach prokreacyjnych kobiet posłużono się współczynnikiem dzietności12. Po pierwsze poddano analizie
przeciętny poziom dzietności kobiet w okresie 1990–2003 (ryc. 3.9.), aby
określić ogólne uwarunkowania kulturowe wpływające na postawy prokreacyjne. Spośród analizowanych państw możemy wyróżnić dwie grupy:
Albanię i Macedonię o względnie wysokim poziomie dzietności (średnia
z lat 1990 wynosiła 2,02–2,51) oraz pozostałe kraje o dużo mniejszej dzietności (1,28–1,70). Równie niski poziom dzietności kobiet zanotowano
w UE-15 (1,49) oraz Rosji (1,39). Wydaje się, że na przeciętny poziom
dzietności największy wpływ wywierają uwarunkowania związane z religią, gdyż zarówno Albania, jak też Macedonia są krajami o dużych
wpływach islamu. Ponadto zaznacza się również wpływ nauk kościoła
9
10

11

12

por. J. Balicki i inni, 2007; E. Frątczak, 2003; M. Pietruszek, 2004.
Por. I. Kowalska, 2003a; M. Kowalska, 2006; K. Slany, 2003; T. Sobotka i inni, 2003;
A. Szuman, 2006.
Proces ten, aczkolwiek z różnym natężeniem, zaczął się jeszcze przed 1990 r. i jest obserwowany w praktycznie wszystkich analizowanych krajach (por. F. Billami, D. Philipov, 2003; R. S. Chase, 2003; T. Frejka, J.-P. Sardon, 2003; K. Katus, 2003; F. Koschin,
2003; I. Kowalska, 2003b; M. Macura, A. L. MacDonald, 2003; J. Mládek, J. Širočková,
2003; D. Philipov, H.-P. Kohler, 2001; L. Sz. Olah, E. Frątczak, 2003; I. Rudeliūnienė,
2003; Z. Strzelecki, 2003; D. Tintiuc, 2005; В. Бодрова, 1991).
Współczynnik dzietności (zwany też współczynnikiem dzietności ogólnej, współczynnikiem dzietności teoretycznej lub współczynnikiem płodności całkowitej) określa
liczbę dzieci, które przeciętnie urodziłaby kobieta podczas swego całego okresu rozrodczego (czyli 15–49 lat), przy założeniu, że w kolejnych latach rodziłaby z intensywnością zanotowaną w danym roku (I. E. Kotowska, W. Wróblewska, 2007).
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rzymskokatolickiego, gdyż kraje o względnie silnej pozycji tej religii (Chorwacja, Litwa, Polska, Słowacja, Węgry) odznaczają się nieznacznie wyższą
dzietnością kobiet, niż pozostałe, należące do kręgu protestantyzmu lub
prawosławia.

Ryc. 3.9. Średnia wartość współczynnika dzietności z lat 1990–2003 (oś lewa) oraz ile procent stanu z 1990 r. stanowiła dzietność 2003 r. (oś prawa)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.

Odmiennie przestawia się sytuacja, gdy spojrzymy na wielkość spadków
dzietności w badanym okresie (ryc. 3.9.). Dokonano tego poprzez porównanie ile procent dzietności z 1990 roku stanowiła ta z 2003 roku. Największe spadki dzietności (w granicach 40,2–49,0% stanu z 1990 r.) zanotowano
w Mołdawii, Polsce i Słowacji. Z drugiej strony najmniejsze (w granicach
7,8%–17,8%) w Macedonii, Rumunii i Słowenii. W pozostałych krajach były
pośrednie. Dla porównania w UE-15 spadek wyniósł zaledwie 5,6%, podczas
gdy w Rosji 30,5%. Z takiego rozkładu przestrzennego spadków wynika, ze
zachodzące procesy transformacji wielotorowo oddziałują na spadek postaw
prokreacyjnych i niemożliwe jest określenie jednej grupy czynników wpływającej na osłabienie skłonności do posiadania potomstwa.
Brakuje dostępnych mierników, które bezpośrednio opisywałyby
wpływ sytuacji zdrowotnej kobiet, zwłaszcza w ciąży oraz jakości służby
zdrowia na poziom urodzeń żywych. Spośród wspomnianych trzech grup
czynników jest to grupa działająca najsłabiej gdyż ma ona charakter modyfikujący a nie sprawczy tzn. kobieta musi zajść lub chcieć zajść w ciąże,
aby czynniki zaliczane do tej grupy zadziałały. Jako zmienną charakteryzującą tę grupę czynników wzięto liczbę aborcji, gdyż uznano, że są one
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z jednej strony miernikiem pustki moralnej, jaką pozostawił po sobie komunizm oraz traktowania aborcji jako swoistego „środka antykoncepcyjnego”13, z drugiej – często pozostawiają u kobiet je przeprowadzających
ślady w psychice lub fizyczne, w skrajnej postaci prowadzące do uniemożliwienia zajścia w ciążę w późniejszym okresie. Oczywiście wpływ na
liczbę aborcji wywiera także polityka rządu. Najlepszym przykładem może
być tu obowiązująca w Polsce tzw. ustawa „antyaborcyjna”14. Stąd prezentowane na ryc. 3.10. dane należy traktować jako przybliżone. Tym niemniej
widać, że w analizowanej grupie krajów aborcje są bardzo rozpowszechnione, zwłaszcza w republikach postradzieckich oraz Rumunii, Bułgarii
i na Węgrzech. Bardzo wyraźnym wyjątkiem jest tutaj Polska – częściowo

(a) średnia bez lat 1991 i 1992
(b) średnia z lat 1998–2003 (wartość wynosi 0,47)
Ryc. 3.10. Średnia liczba przeprowadzonych oficjalnie aborcji na 1000 urodzeń żywych
w okresie 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-MDB, 2007.
13

14

Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Rumunii, w której nadal aborcje nadal są
jednym z najważniejszych narzędzi kontroli wielkości rodziny (por. B. R. Johnson
i inni, 1996), a większości aborcji (55%–60%, dane za okres 1990–1998) dokonują kobiety w wieku 15–29 lat (Demographic analyses. Demographic development of Romania
during 1990–1998, 1999).
Ustawa z dn. 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U., z 1993 r., Nr 13, poz. 78 z późniejszymi zmianami).
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z powodu bardzo restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Lecz w przypadku
tego kraju faktyczna liczba dokonywanych aborcji jest wyższa za sprawą
„turystyki aborcyjnej” oraz „podziemia aborcyjnego”15. Także należy się
spodziewać dużo większej liczby aborcji w Albanii, lecz w tym przypadku
za sprawą ich dokonywania w warunkach domowych, co umyka oficjalnym statystykom.
Dużo niższy średni poziom aborcji zanotowano w UE-15 (210,8 aborcji
na 1000 urodzeń żywych). Natomiast poziom aborcji w Rosji był katastrofalnie wysoki (1756,0), co było spowodowane traktowaniem przed ludność
aborcji jako swoistego elementu działań przeciwko posiadaniu potomstwa
(por. D. Philipov i inni, 2004). W tym zakresie sytuacja w Rosji przypomina notowaną w Rumunii.
3.1.2. Zgony surowe
Pod pojęciem zgonów surowych rozumie się faktyczną, zanotowaną wielkość zgonów. W przypadku współczynnika zgonów (surowych) jest to

Ryc. 3.11. Średnia wartość zgonów na 1000 mieszkańców w okresie 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.
15

Dane na ten temat są obciążone dużym błędem także z przyczyn ideologicznych.
Zwolennicy wzmiankowanej ustawy szacują podziemie aborcyjne na 7–14 tys. rocznie, jej przeciwnicy na 80–200 tys. rocznie (A. Zięba, 2006).
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faktyczna liczba zgonów na 1 tys., 10 tys. lub 100 tys. obywateli. W okresie
1990–2003 wśród analizowanych państw można zauważyć duże różnice
w zakresie natężenia umieralności (ryc. 3.11.). Stosując kryterium rozstępu
krytycznego Hellwiga wyróżniono ich 5 grup, różniących się między sobą
natężeniem zanotowanej umieralności. Najlepszą sytuację notowano w Albanii (średnia z całego okresu analizy wyniosła 5,1 zgonów na 1000 mieszkańców) oraz w Macedonii (8,3)16. Do trzeciej grupy zaliczono państwa
o średnim poziomie zgonów oscylującym w granicach 9,6–9,9 (Polska,
Słowacja, Słowenia). Sytuacja w nich występująca była zbliżona do panującej w „starej” Unii Europejskiej (9,9). Wyższy przeciętny poziom umieralności (11,2–11,8) zanotowano w Chorwacji, Czechach, Litwie, Mołdawii
i Rumunii. Najgorzej (13,8–14,7) było w Białorusi, Bułgarii, Estonii, Łotwie,
Ukrainie oraz Węgrzech. Sytuacja w tej grupie państw była zbliżona do
notowanej w Rosji17 (14,3). We wszystkich państwach regionu sytuacja była
raczej stabilna (współczynnik zmienności właściwej poniżej 10,0%). Najmniej stabilna sytuacja była na Białorusi, Łotwie, Mołdawii i Ukrainie
(współczynnik zmienności właściwej przyjmował wartości 6,0–9,3%). Tym
co łączy te państwa jest przynależność do byłego ZSRR oraz niski bądź
bardzo niski poziom zamożności społeczeństwa. Można zatem pokusić się
o uogólnienie, że pauperyzacja ludności sprzyja zwiększonym zmianom
w poziomie umieralności. Pośrednio tę tezę potwierdzają również bardzo
wysokie wahania poziomu natężenia zgonów w Rosji i znikome w UE-15
(odpowiednio wartości współczynników zmienności właściwej: 11,5%
i 1,8%).
Przyczyn tak zaskakująco niskiej umieralności w Albanii oraz Macedonii może być kilka, z których za najważniejszą należy uznać wysoką stopę
urodzeń wśród Albańczyków (o czym była mowa przy omówieniu poziomu urodzeń żywych). W efekcie społeczeństwa tych dwóch państw odznaczają się bardzo wysoką, jak na europejskie warunki, młodością demograficzną18. Młodość demograficzna implikuje niższą stopę umieralności,
której nie „rekompensuje” zwiększenie liczby zgonów z powodu ubóstwa
oraz złego funkcjonowania systemu służby zdrowia. Tym niemniej należy
16

17

18

Aczkolwiek jakość danych statystycznych dla tych dwóch krajów budzi poważne wątpliwości.
Przy czym należy pamiętać, że najprawdopodobniej natężenie umieralności w Rosji
jest dużo większe, wśród przyczyn tego stanu rzeczy należy podać przede wszystkim
źle działającą sprawozdawczość na terenach dotkniętych wojną z Czeczenami (z powodu wojny oraz chęci fałszowania faktycznego obrazu strat ludnościowych) oraz na
Syberii i Rosyjskim Dalekim Wschodzie (gdzie oficjalnie istnieją osady, których ludność wymarła lub wyemigrowała pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to nastąpiły silne perturbacje w dostawie do nich nośników energii i żywności). Szerzej na ten tema: T. Wites, 2007.
Dla przykładu w 2003 roku odsetek osób w wieku 0–14 lat wynosił w Albanii 28,1%,
w Macedonii 20,7%, podczas gdy np. na Ukrainie 15,6% a w Polsce 15,7% (HFA-DB,
2007).
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mieć na uwadze bardzo prawdopodobny fakt, że w Macedonii i zwłaszcza
w Albanii nie wszystkie urodzenia żywe a następnie zgony niemowląt są
rejestrowane, co także znacząco zaniża wskaźniki opisujące umieralność
oraz zawyża charakteryzujące przeciętne dalsze trwanie życia.
Biorąc pod uwagę przemiany w natężeniu umieralności wyróżniono
również 5 typów państw (ryc. 3.12.). Najliczniejszy jest typ A, do której
należą Bułgaria, Białoruś, Macedonia, Mołdawia, Rumunia i Ukraina.
W tych krajach dominuje tendencja wzrostowa umieralności, ze znacznymi odchyleniami od trendu dla poszczególnych lat (ryc. 3.13.). Cechą
charakterystyczną jest większe tempo wzrostu umieralności w pierwszych
latach procesu transformacji, szczególnie wyraźnie widoczne na Białorusi,
Bułgarii, Ukrainie. W tych państwach przyspieszony wzrost umieralności
był notowany do lat 1994–1997, po czym nastąpił jego bardzo powolny
wzrost lub wręcz krótkookresowy spadek. Nieco bardziej skomplikowany
przebieg miał ten proces w Mołdawii, tak że w zadowalającym stopniu
możemy scharakteryzować go dopiero za pomocą równania wielomianu
trzeciego stopnia y=0,01x³–0,16x²+1,27x+8,40 (R²=0,73). Tym co odróżniało Rumunię (zaliczonej do podtypu A2) od reszty krajów były bardzo duże
fluktuacje w przebiegu analizowanego procesu.
Do typu B zaliczono Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. We wszystkich
tych krajach dominowała tendencja spadkowa poziomu umieralności,

Zastosowano macierz korelacji Pearsona i metodę Mc Quitty’ego. Podziału na typy dokonywano przy współczynniku korelacji ≤0,70, podtypy przy ≤0,80.
Ryc. 3.12. Podział krajów na typy ze względu na podobieństwo przebiegu umieralności
w latach 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.13. Zmiany współczynnika zgonów na 1000 mieszkańców krajach zaliczonych do
typu A
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

aczkolwiek w niektórych spośród nich w początkowym okresie nastąpił
nieznaczny wzrost. Ponadto w prawie wszystkich, w końcowym okresie
(około 2001–2003) zanotowano niewielki przyrost liczby zgonów (ryc. 3.14.).
Taki przebieg zmian w natężeniu umieralności wskazuje, że początkowo
również i w tych państwach zadziałały czynniki sprzyjające wzrostowi
zgonów, lecz ich wpływ był krótkotrwały i słaby. Pozytywne skutki reform
ekonomicznych korzystnie oddziaływały na poziom zamożności społeczeństwa i funkcjonowanie systemu służby zdrowia (pomimo konieczności przeprowadzenia jej bolesnych i trudnych reform), co pośrednio znalazło odzwierciedlenie w sukcesywnym spadku zgonów. Wyhamowanie
tej tendencji spadkowej najprawdopodobniej jest efektem postępującego
starzenia się społeczeństwa.
Do trzeciej grupy (C) należą Estonia, Łotwa i Litwa, w których w okresie
1990–1994 zanotowano gwałtowny wzrost umieralności19. W ciągu następnych dwóch lat zanotowano równie szybki spadek, po czym sytuacja uległa
stabilizacji na poziomie nieznacznie wyższym niż w 1990 roku (ryc. 3.15.).
W efekcie zmiany w natężeniu zgonów w Estonii i Łotwie nie da się zado19

Największy w przypadku społeczeństwa łotewskiego: aż o 26,8%.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.14. Zmiany współczynnika zgonów na 1000 mieszkańców krajach zaliczonych do
typu B
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

walająco opisać nawet za pomocą równania z wielomianu 3 stopnia, natomiast na Litwie charakteryzuje je wzór: y=0,01x³–0,20x²+1,41x+9,24 (R²=0,71).
Wydaje się, że gwałtowne zwiększenie poziomu umieralności w tych krajach
w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości jest konsekwencją kryzysu gospodarczego i problemów społecznych jakie wynikły z nagłego
przerwania wieloletnich powiązań gospodarczych istniejących w ramach
byłego ZSRR. Nałożyły się na to komplikacje wynikające z nasilonej emigracji ludności rosyjskojęzycznej. Oba te czynniki, plus kilka mniejszych,
wywołały efekt synergiczny, którego jedną z konsekwencji było gwałtowne
zwiększenie poziomu zgonów na początku okresu transformacji.
Porównując przemiany w umieralności społeczeństw w państwach typu
A z typem C nasuwa się wniosek o paralelności działania czynników negatywnie wpływających na poziom umieralności społeczeństw. W pierwszym rzędzie będą to wysokie koszty (ekonomiczne i społeczne) rozpadu
byłego ZSRR (w części krajów), w drugim podobne koszty nieudolnych
reform ekonomicznych przeprowadzanych w tych państwach. Przy podobieństwie przebiegu wzrostu umieralności w pierwszej połowie lat
dziewięćdziesiątych dla państw obu grup (A i C) – w późniejszym czasie
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.15. Zmiany współczynnika zgonów na 1000 mieszkańców krajach zaliczonych do
typów C–F
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

zaczął się on różnicować: w tych należących do typu C nastąpiło zmniejszenie poziomu zgonów, podczas gdy w typie A spadek był dużo słabszy
lub przez cały czas utrzymywał się wyraźny wzrost.
W typie D znalazła się Chorwacja (ryc. 3.15.). W początkowym okresie
(1990–1991) nastąpił wzrost umieralności, by następnie na przeciąg 3 lat
przejść w wyraźny spadek. Począwszy od roku 1995 jest notowany, typowy dla większości państw postkomunistycznych, wzrost natężenia zgonów. Paradoksalnie oficjalny spadek umieralności jest zbieżny z prowadzoną w tym okresie wojną z jugosłowiańskimi wojskami federalnymi
(a właściwie z armią serbską) co powodowało perturbacje w sprawozdawczości. Zastanawiający jest brak lekkiego spadku liczby zgonów w społeczeństwie chorwackim, jaki zanotowano w krajach typu B. Gdyby podtrzymywać tezę, że korzystna sytuacja ekonomiczna wpływa na spadek
liczby zgonów (oczywiście przy założeniu niezmienności poziomu starości demograficznej społeczeństw), to Chorwację można potraktować jako
częściowy wyjątek od tej zasady.
Przemiany w natężeniu zgonów w Słowenii (typ E) były częściowo
zbliżone (ryc. 3.15.) do notowanych w krajach zaliczonych do typu B,
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zwłaszcza na Węgrzech. Tym niemniej wystąpiły różnice, z których najważniejszą był wyraźny wzrost zgonów w okresie 1990–1993. Możemy
zatem stwierdzić, że w tym kraju początkowo działały zbliżone czynniki
wpływające na zmiany w umieralności społeczeństwa, co w państwach
zaliczonych do grupy B.
W typie F znalazła się jedynie Albania charakteryzująca się bardzo
nietypowym przebiegiem poziomu umieralności (ryc. 3.15.). Początkowo
zanotowano nieznaczny spadek natężenia zgonów, pod koniec badanego
okresu wzrost. Natomiast pomiędzy nimi wystąpiły duże wahania wartości wskaźnika opisującego ten proces. Satysfakcjonująco zmiany te
można opisać dopiero wielomianem trzeciego stopnia y=0,001x³–0,01x²–
0,10x+5,69 (R²=0,70). Wytłumaczenie tak nietypowych przemian może być
dwojakie: albo w społeczeństwie albańskim zadziałały nieznane w innych
państwach czynniki (należy pamiętać, że w okresie komunistycznym było
to najbardziej „zamknięte” społeczeństwo), albo też jest to efekt słabo
funkcjonującej sprawozdawczości medycznej.
W regionie liczonym jako całość wystąpiła nieznaczna tendencja wzrostowa badanego rodzaju umieralności, z tym, że początkowo była ona
bardzo intensywna, głównie za sprawą państw postradzieckich (ryc. 3.16.).
Zbliżony przebieg analizowanego procesu zanotowano również w Rosji20,
z tym, że był on dużo bardziej gwałtowny. Natomiast w krajach „starej”
Unii Europejskiej notowana jest słaba tendencja spadkowa21, która wyhamowała po koniec badanego okresu.
W tabl. 3.3. i na ryc. 3.17. zwarto podsumowanie przeprowadzonych
wcześniej dwóch analiz. Widać specyfikę republik nadbałtyckich (Estonii,
Litwy i Łotwy). Natężenie zgonów jest w nich bardzo duże. Lecz wyhamowanie tendencji wzrostowej daje niewielkie nadzieje jeśli nie na polepszenie, to przynajmniej niepogarszanie sytuacji demograficznej w przyszłości. Odmiennie sytuacja kształtuje się w państwach zaliczonych do
typu A. Sytuacja w ich obrębie jest zła (poza Macedonią) i niestety wszystko wskazuje na to, że będzie nadal się pogarszała, co w perspektywie
20–30 lat może doprowadzić do katastrofy demograficznej. Sytuacja
w Chorwacji jest także niekorzystna, lecz wobec braku wyraźnej tendencji
w analizowanym okresie – trudno przewidzieć jej zmiany w najbliższych
latach. Na tle pozostałych krajów niewielkim optymizmem napawa sytuacja w państwach zaliczonych do typów B i E, aczkolwiek wysoki przeciętny poziom umieralności w Czechach i na Węgrzech musi budzić zaniepokojenie. Na tle innych państw widać wyraźnie całkowitą odmienność
20

21

Poziom korelacji ze wszystkimi badanymi państwami powyżej 0,60 – najwyższy
z Ukrainą 0,93.
Poziom korelacji ze wszystkimi państwami grupy B przekraczał 0,70; najwyższy był
z Polską: 0,93.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.16. Zmiany współczynnika zgonów na 1000 mieszkańców w analizowanym regionie,
UE-15 i Rosji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

sytuacji w zakresie zgonów w Albanii. Jest ona tym większa, że wynika
nie tylko z bardzo niskiego poziomu umieralności, lecz również z dość
niejednoznacznych jego zmian w czasie.
Tabl. 3.3. Syntetyczna ocena umieralności w latach 1990–2003
A

Natężenie
zgonów

Przebieg natężenia zgonów
B
C

Bardzo wysokie

Ukraina
Bułgaria
Białoruś

Węgry

Łotwa
Estonia

Wysokie

Rumunia
Mołdawia

Czechy

Litwa

Polska
Słowacja

Średnie
Niskie

D, E, F

Chorwacja (D)
Słowenia (E)

Macedonia

Bardzo niskie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.

Albania (F)
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Ryc. 3.17. Podobieństwo krajów w zakresie poziomu i zmian współczynnika zgonów (na
1000 osób) w okresie 1990–2003 – ujęcie przestrzenne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Dodatkowo dokonano analizy zmian w natężeniu umieralności w podziale na kohorty. Przeprowadzono ją dla sześciu przedziałów wiekowych
0–14 lat, 15–29 lat, 30–44 lat, 45–59 lat, 60–74 lat oraz dla 75 i powyżej lat.
Wyniki zostały przedstawione w tabl. 3.4.
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Pierwszym, wyraźnie widocznym, procesem jest spadek umieralności
wśród dzieci (0–14 lat), który nastąpił we wszystkich krajach oraz w UE-15
i Rosji. Drugim, mniej wyraźnym jest bardzo mały spadek lub nawet wzrost
umieralności wśród ludności najstarszej (75 i więcej lat). Można zatem
pokusić się o stwierdzenie, że im starsze osoby, tym zmiany w natężeniu
umieralności były mniej korzystne. W krajach o najbardziej niekorzystnych
zmianach – największe przyrosty umieralności wystąpiły wśród osób
wieku średnim i starszym (czyli 30–74 lat).
Tabl. 3.4. Ocena zmian umieralności w latach 1990–2003, w podziale na kohorty
Kraj:

0–14 lat

15–29 lat

30–44 lat

45–59 lat

60–74 lat

75+ lat

Czechy

---

--

--

--

--

-

Polska

---

--

--

--

--

-

Węgry

---

---

--

-

-

-

Chorwacja

--

--

--

--

-

0

Słowacja

---

--

--

--

-

+

Słowenia

---

-

-

--

-

-

Estonia

---

--

0

0

-

-

Łotwa

--

--

-

0

-

-

Albania

---

0

0

-

-

0

Rumunia

--

--

-

0

0

0

Bułgaria

--

-

-

0

0

0

Macedonia

---

-

-

0

0

+

Mołdawia

--

--

+

+

--

+

Litwa

--

0

0

+

0

-

Ukraina

--

++

+++

++

++

+

Białoruś

--

+

+++

+++

+++

+

UE-15

---

--

--

-

--

-

Rosja

--

+++

+++

+++

++

++

---0
+
++
+++

Spadek umieralności w 2003 r. ponad 40,0% względem stanu z 1990 r.
Spadek umieralności w 2003 r. w przedziale 20,1–40,0% względem stanu z 1990 r.
Spadek umieralności w 2003 r. w przedziale 5,1–20,0% względem stanu z 1990 r.
Zmiany umieralności w 2003% w przedziale –5,0% do 5,0% stanu z 1990 r.
Wzrost umieralności w 2003 r. w przedziale 5,1–20,0% względem stanu z 1990 r.
Wzrost umieralności w 2003 r. w przedziale 20,1–40,0% względem stanu z 1990 r.
Wzrost umieralności w 2003 r. ponad 40,0% względem stanu z 1990 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-MDB, 2007.
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Pod względem rozkładu zmian natężenia umieralności w poszczególnych grupach wiekowych – możemy wyróżnić cztery grupy krajów. Do
pierwszej, o wyraźnych spadkach we wszystkich grupach wiekowych,
należą Chorwacja, Czechy, Polska, Słowenia, Węgry. Bardzo podobnie
zmiany przedstawiały się również w UE-15. Podobne zmiany, lecz o dużo
mniejszym natężeniu, wystąpiły w krajach zaliczonych do drugiej grupy
(Albania, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja). Niejednoznaczne zmiany zaszły w Mołdawii i na Litwie. Od poprzednio
wymieniowych państw znacząco różnią się Białoruś i Ukraina (a także
Rosja), w których nastąpił bardzo wyraźny wzrost poziomu zgonów we
wszystkich grupach wiekowych (poza wymienionym przedziałem 0–14
lat). Jest to przede wszystkim skutek pogarszania się braku satysfakcji
i jakości życia w tych krajach (P. Abbott, R. Sapsford, 2006; W. Saris, A. Andreekova, 2001) jako pochodnych kryzysu i braku odpowiednich reform,
czemu towarzyszy szerzenie się licznych patologii (por. L. Atlani i inni,
2000; E. J. Bromet i inni, 2005).
Możemy zatem stwierdzić, że zarówno przeciętny poziom natężenia
zgonów surowych, jak też jego zmiany w czasie oraz w rozbiciu na kohorty – wykazują wyraźne związki z działaniem dwóch grup czynników.
Przede wszystkim jest to poziom zamożności społeczeństwa, natomiast za
modyfikujący można uznać przeszłość polityczną w aspekcie przynależności (lub nie) do byłego Związku Radzieckiego22.

3.1.3. Przyrost naturalny
Wypadkową liczy urodzeń żywych oraz zgonów jest przyrost naturalny.
Śledząc przeciętny poziom salda ruchu naturalnego w okresie 1990–2003
w charakteryzowanej grupie krajów daje się zauważyć bardzo niekorzystny proces (ryc. 3.18.). Spośród 16 krajów tylko w pięciu analizowany
proces przyjął wartości dodatnie (Albania, Macedonia, Mołdawia, Polska
i Słowacja), natomiast w pozostałych jedenastu przeważał ubytek naturalny ludności. Przy dokładniejszej analizie (stosując kryterium Hellwiga)
możemy wyróżnić pięć grup państw. Dwie pierwsze, o największym
przyroście naturalnym obejmują Albanię (14,6‰) i Macedonię (7,2‰). Do
trzeciej (1,4–1,9‰) należą Mołdawia, Polska i Słowacja. Spośród tych krajów największą zmiennością salda ruchu naturalnego odznaczały się Albania i Mołdawia, co świadczy o bardzo dynamicznych zmianach w analizowanym okresie. Spośród krajów, w których przeciętna wartość przyrostu naturalnego była ujemna możemy wyodrębnić te o złej sytuacji
(–0,1‰ do –1,2‰): Chorwacja, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowenia; oraz
te o wysokim i bardzo wysokim ubytku naturalnym (–2,8‰ do –5,2‰):
22

Chodzi tu o silnie zakorzeniony archetyp homo sovieticus z jego wszystkimi zgubnym
skutkami dla zachowań zdrowotnych (por. T. Міхальськi, 2010).

52

3. Sytuacja demograficzna

Białoruś, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Ukraina, Węgry. Największą zmiennością sytuacji w tych dwóch grupach odznaczały się Białoruś, Litwa, Łotwa
i Ukraina. Natomiast w UE-15 zanotowano przyrost naturalny na poziomie
1,0‰, z kolei w Rosji ubytek wynoszący –4,5‰.

Ryc. 3.18. Średnia wartość salda ruchu naturalnego wśród mieszkańców w okresie 1990–
2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.

Dodatkowych informacji udziela porównanie przebiegu zmian w saldzie ruchu naturalnego. Stwierdzono, że wszystkie kraje mieszą się w jednym typie (ryc. 3.19.), z tym że przebieg zmian w Chorwacji na tyle mocno różnił się od pozostałych, że kraj ten umieszczono w osobnym podtypie
(A2). We wszystkich badanych państwach nastąpił bardzo wyraźny spadek
przyrostu naturalnego na początku badanego okresu, by w częściach
środkowej i końcowej ulec znacznemu wyhamowaniu, lub nawet niewielkiemu wzrostowi (ryc. 3.20., 3.21). Trochę odbiegają od pozostałych krajów
przemiany w Chorwacji, przy czym były one na tyle skomplikowane,
że w satysfakcjonującym stopniu można je opisać dopiero równaniem
y=–0,003x³+0,04x²–0,14x+0,01 (R²=0,72).
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Zastosowano macierz korelacji Pearsona i metodę Mc Quitty’ego. Podziału na typy dokonywano przy współczynniku korelacji ≤0,70, podtypy przy ≤0,80.
Ryc. 3.19. Podział krajów na typy ze względu na podobieństwo przebiegu przyrostu naturalnego w latach 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.20. Zmiany współczynnika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców krajach
zaliczonych do typu A (część pierwsza)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.21. Zmiany współczynnika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców krajach
zaliczonych do typu A (część druga)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Nic zatem dziwnego, że w analizowanym regionie, liczonym jako całość,
także zanotowano wyraźny spadek przyrostu naturalnego. Począwszy od
1993 r. przeszedł on właściwie w ubytek naturalny. Zmiany kształtu przyrostu naturalnego w badanym regionie (ryc. 3.22.) były pośrednie między
notowanymi w państwach „starej” Unii Europejskiej23 a Rosją24 (y=0,09x²–
1,92x+3,22; R²=0,85). Zastanawiający jest również fakt bardzo wysokiego
podobieństwa (R²=0,92) zmian w przyroście naturalnym między
UE-15 i Rosją. Wszystko to zdaje się świadczyć, że wypadkowa czynników
wpływających na zmiany w przyroście naturalnym na kontynencie europejskim daje bardzo zbliżone rezultaty, niezależnie od jego przeciętnego
poziomu.

23
24

Najwyższa korelacja liniowa (0,93) z przebiegiem zmian na Łotwie.
Najwyższa korelacja liniowa (0,95) z przebiegiem zmian na Ukrainie.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.22. Zmiany współczynnika przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w analizowanym regionie, UE-15 i Rosji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HFA-DB, 2007.

Ponieważ w poszczególnych krajach na przyrost naturalny z różną siłą
oddziałują zmiany w urodzeniach żywych oraz zgonach postanowiono
dodatkowo prześledzić ich wpływ. Uzyskane rezultaty zaprezentowano
na ryc. 3.23. Możemy wyróżnić cztery grupy państw25. Dwie pierwsze są
podobne i obejmują kraje w których spadkowi natężenia urodzeń żywych
towarzyszył wzrost zgonów. Jako kryterium różnicujące przyjęto tu spadek
o 5,0‰ urodzeń żywych. Zatem do grupy państw o dużym spadku natężenia urodzeń i jednoczesnym wzroście natężenia zgonów należą Albania,
Białoruś, Litwa, Łotwa i Mołdawia. Poza Albanią, która jest tutaj w dość
nietypowej w stosunku do innych krajów sytuacji, pozostałe państwa to
byłe republiki ZSRR. Do państw o średnim lub małym spadku natężenia
urodzeń któremu towarzyszył przyrost natężenia zgonów zaliczono Bułgarię, Chorwację, Estonię, Macedonię, Rumunię, Słowenię i Ukrainę (do
tejże grupy należałaby również Rosja). Tak więc znalazły się tutaj pozostałe republiki postradzieckie plus kraje bałkańskie.
25

Oparto się na klasyfikacji wielocechowej metodą Warda, przy odległości euklidesowej.
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● 1990 r.
D –Chorwacja
I –Macedonia
N –Słowenia

○ 2003 r.
E –Czechy
J –Mołdawia
O –Ukraina

A –Albania
F –Estonia
K –Polska
P –Węgry

B –Białoruś
G –Litwa
L –Rumunia
1 –UE-15

C –Bułgaria
H –Łotwa
M –Słowacja
2 –Rosja

Ryc. 3.23. Przyrost naturalny na 1000 osób i jego składowe, stan na 1990 i 2003 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: HFA–DB, 2007.

Pozostałe dwie grupy stanowią państwa, w których spadkowi natężenia urodzin towarzyszy, nie rekompensujący go, spadek natężenia zgonów. I ponownie stosując kryterium 5‰ spadku współczynnika urodzeń
żywych możemy wyróżnić kraje o wysokim spadku liczby urodzeń, któremu towarzyszy spadek zgonów (Polska i Słowacja) oraz pozostałe
państwa (Czechy i Węgry) w których średniemu i małemu spadkowi
natężenia urodzeń towarzyszy spadek natężenia zgonów26. Kraje należące do obu grup są tymi, które z jednej strony odniosły największe sukcesy w reformowaniu własnych gospodarek, z drugiej nie zostały dotknięte skutkami rozpadu większych organizmów politycznych27. Natomiast
wyodrębnienie Polski i Słowacji jako krajów o bardzo wysokim spadku
natężenia urodzeń żywych wynika przede wszystkim z jego początkowe26
27

Do tej grupy możemy zaliczyć także państwa „starej” Unii Europejskiej.
Rozpad Czechosłowacji na tle byłej Jugosławii oraz byłego Związku Radzieckiego
przebiegał dużo spokojniej i nie pozostawił po sobie aż tak trwałych blizn w świadomości społecznej oraz reperkusji gospodarczych.
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go wysokiego poziomu, przez co późniejszy spadek jest dużo bardziej
spektakularny.
W świetle powyższych stwierdzeń podsumowanie zmian w przyroście
naturalnym jest stosunkowo proste (tabl. 3.5. i ryc. 3.24.). Analizowaną
grupę krajów różnicuje przede wszystkim przeciętny poziom przyrostu
naturalnego, natomiast przebieg jego spadku jest we wszystkich bardzo
podobny. Spadek natężenia urodzeń żywych ma dużo większe znaczenie
niż zmiany w natężeniu zgonów.
Wprawdzie sytuacja ulega pogorszeniu we wszystkich charakteryzowanych państwach, lecz nadal najkorzystniejsza jest: w krajach najbiedniejszych o dużej liczbie muzułmanów (Albania, Macedonia) oraz w ubogiej Mołdawii (za sprawą wysokiej stopy urodzeń żywych). Relatywnie
korzystna sytuacja panuje także w zamożniejszych państwach regionu
o silnych wpływach kościoła rzymskokatolickiego (Słowacja, Polska),
zarówno za sprawą relatywnie wysokiej stopy urodzeń, jak też niewielkiego spadku natężenia zgonów.
Tabl. 3.5. Syntetyczna charakterystyka przyrostu naturalnego w latach 1990–2003
Typy przemian w przyroście naturalnym
A
Natężenie przyrostu naturalnego

Wybitnie dodatnie

Albania

Bardzo dodatnie

Macedonia

Dodatnie

Słowacja
Mołdawia
Polska

Ujemne

Słowenia
Litwa
Chorwacja
Rumunia
Czechy

Bardzo ujemne

Białoruś
Węgry
Estonia
Bułgaria
Łotwa
Ukraina

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.
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Ryc. 3.24. Syntetyczna charakterystyka współczynnika przyrostu naturalnego (na 1000
osób) w latach 1990–2003 – ujęcie przestrzenne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.
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3.2.1. Uwarunkowania szacowania salda migracji
Dokładne poznanie wielkości migracji zagranicznych jest niemożliwe.
U podstaw tego stanu rzeczy legło kilka grup przyczyn1:
• konceptualizacyjne (w różnych środowiskach inaczej rozumie się wyjazd zagraniczny jako wart zarejestrowania w kategorii migracja zagraniczna);
• definicyjne (wynika z nadania waloru operacyjności konceptualizacji
pojęcia migracji zagranicznej);
• metodologiczne (jest związana z przystosowaniem systemu gromadzenia informacji o osobach przekraczających granicę do przyjętej definicji
migracji);
• jakościowe (wynikająca ze sprawności i szczelności funkcjonującego
systemu gromadzenia danych o migrantach);
• społeczne (są efektem tendencji ludności do utajniania faktu emigracji
członka rodziny np. w obawie przed rozbojami, występuje zasadniczo
w biedniejszych społeczeństwach).
Dlatego też do analizy migracji stosuje się najczęściej metody pośrednie/
szacunkowe2. W porównaniach międzynarodowych najczęściej stosowana
jest następująca procedura (Demographic Definitions and methods of in
31 European Countries, 2003):
1. Wyznacza się różnicę w liczbie ludności, jaka wystąpiła dla danego
roku.
2. Oblicza się różnicę liczby ludności dla danego roku, jaka zaszła w wyniku ruchu naturalnego.
3. Od całkowitej zmiany liczby ludności odejmuje się liczbę otrzymaną
w efekcie ruchu naturalnego. Uzyskany wynik traktowany jest jako
saldo migracji plus czynniki zniekształcające.

1

2

Opracowując niniejszą klasyfikację posłużono się następującymi pracami: J. Balicki
i inni, 2007; J. Bijak i inni, 2007; C. Bonifazi, S. Strozza, 2006; G. Castelli, J. Vallin, 2006;
A. Jagielski, 1977; D. Jędrzejczyk, 2001; R. King i inni, 2008; L. Kosiński, 1967; H. Kulu,
2005; A. Maryański, 1984; L. Nowak, 1998a, 1998b; M. Okólski, 2004; J. Paradysz, 2006;
B. Sakson, 2002; T. Stpiczyński, 1997; A. Szajkowska-Wysocka, 2000; F. Willekens,
1994.
M. Latuch (1985, s. 330–331) wyróżnia metodę naturalną (polega ona na wykorzystaniu związku między przyrostem rzeczywistym i naturalnym a saldem migracji), metodę postarzania (polega na ustaleniu różnicy, jaka powstaje z porównania stanu spisowego ludności w ostatnim okresie z hipotetycznym stanem ludności, jaki byłby,
gdyby nie występowała migracja, a tylko sam proces wymierania ludności objętej tym
spisem), metodę spisów ludnościowych (polega na zbieraniu podczas spisu powszechnego dodatkowych informacji o wybranych cechach geograficznych, jak np. miejscu
urodzenia czy poprzedniego zamieszkania).
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Dodatkowo na potrzeby niniejszego opracowania została dokonana analiza zmienności w czasie otrzymanych wyników, w przypadku mocno
odstających punktów sprawdzano, czy w danym roku był spis powszechny, jeśli tak, zamiast wyliczonej wcześniej wartości wpisywano średnią
z dwóch sąsiednich lat3. Niestety, nie jest to procedura doskonała. Wprawdzie skorzystano z tej metody, lecz brano pod uwagę liczbę ludności na
początek oraz środek roku, pochodzącą z różnych źródeł (dane Eurostatu,
Biura Regionalnego w Kopenhadze Światowej Organizacji Zdrowia, Banku Światowego, Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów
Ekonomicznych (WIIW) oraz dane pochodzące z roczników statystycznych
wydawanych przez urzędy statystyczne poszczególnych krajów, co dawało nieznacznie różniące się między sobą wyniki.
3.2.2. Szacowane saldo migracji
Analizując przeciętny szacowany poziom salda ruchu migracyjnego
w okresie 1990–2003, stwierdzono przewagę emigracji w większości badanych krajów (ryc. 3.25.). Dodatnią średnią wartością szacowanego salda
migracji odznaczało się tylko pięć krajów: Białoruś, Chorwacja, Czechy,
Słowacja i Węgry; natomiast w pozostałych zanotowano przewagę ubytku
migracyjnego. Stosując kryterium Hellwiga wyodrębniono cztery grupy
państw, z których większość należy do pierwszej. Kraje zakwalifikowane
do niej (Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry) odznaczały się szacowanym
średnim saldem migracji w okolicach zera, a dokładniej od –1,7‰ do 1,7‰.
Na tle innych krajów grupy względnie wysokie dodatnie szacowane saldo
migracji posiadały Chorwacja i Węgry – odpowiednio 1,7‰ i 1,6‰, podczas gdy następne w kolejności Czechy osiągnęły 0,9‰. Jest to rezultatem
splotu dwóch czynników: z jednej strony posiadania dużej mniejszości
narodowej poza granicami własnego państwa, z drugiej wyższego poziomu życia w macierzystym kraju, niż na większości terenów zamieszkiwanych przez diasporę. W przypadku Chorwacji dochodziły do tego jeszcze
skutki wojny z Serbią oraz w Bośni i Hercegowinie (co powodowało też
bardzo dużą zmienność wielkości migracji). Najbardziej stabilną sytuacją
w tej grupie, jak zresztą i wśród wszystkich charakteryzowanych krajów,
odznaczała się Polska (współczynnik zmienności właściwej wynosił zaledwie 19,1%).

3

Zabieg ten miał na celu minimalizację zniekształceń szacowania migracji, związanych
z korektą prognoz krajowych instytucji statystycznych, związaną z uzyskaniem wyników ze spisu ludności. Specjalne miejsce poświęcono silnie odstającym wartościom
w Chorwacji, Albanii, Macedonii i Mołdawii z racji niestabilnej sytuacji wewnętrznej
przez cały lub część badanego okresu 1990–2003.
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Ryc. 3.25. Średnia szacowana wartość salda ruchu migracyjnego wśród mieszkańców
w okresie 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

Do drugiej grupy, o przeciętnym szacowanym saldzie migracji w okolicach od –5,4‰ do –3,9‰ zaliczono Litwę, Łotwę i Mołdawię. Natomiast
w trzeciej, jednoelementowej grupie, znalazła się Estonia (–7,3‰). Są to
wszystko państwa powstałe na gruzach byłego ZSRR, posiadające na
swoim terytorium liczną diasporę ludności rosyjskojęzycznej. Jest to przynajmniej częściowo efektem dominacji Słowian, zwłaszcza Rosjan w byłym
ZSRR (P. Eberhardt, 1998; L. Hagendoorn i inni, 1998; A. V. Korobkov,
2007), co owocowało zwiększaniem liczby ludności rosyjskiej w tych krajach4. Nic zatem dziwnego, że rozkład „kolonialnego imperium” Moskwy
spowodował duże ruchy migracyjne ludności, polegające przede wszyst4

Na przykład w 1943 roku Estończycy stanowili ok. 93% ludności (liczonej według
aktualnego terytorium Estonii), podczas gdy w 1989 r. zaledwie 61,5%. Na Łotwie
w 1930 r. Łotysze stanowili ok. 70% ludności (liczonej według aktualnego terytorium
Łotwy), podczas gdy w 1989 roku było to 52,0%. Nieco mniej wyraźny był ten proces
w Mołdawii, gdzie w1930 r. Rumuni/Mołdawianie stanowili 70,3% (liczono bez Naddniestrza właściwego, lecz za to z okręgiem miejskim Bendery /inna nazwa: Tighina/), podczas gdy w 1989 r. 64,5% (M. Latuch, 1998a, 1998b).
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kim na powrocie z byłych „kolonii” do metropolii5, co przynajmniej w części jest spowodowane polityką nowopowstałych państw władz w stosunku do rosyjskojęzycznej mniejszości (por. J. I. Dawson, 2001). Proces ten
był silniejszy od potencjalnych korzyści jakie mogli ci ludzie osiągnąć
z dalszego zamieszkiwania w byłej „kolonii” z racji jej lepszej sytuacji
ekonomicznej (por. G. Evans, 1998; J. Jankevics, 2000, 2002; K. Katus i inni,
2006; A. V. Korobkov, Z. A. Zaionchkovskaia, 2004; J. Kõre, 2000). Nieco
odmienne od pozostałych trzech krajów są przyczyny ujemnego salda
migracji w Mołdawii – duży wpływ na sytuację ludnościową w tym państwie ma jego rozpad na Naddniestrze i Mołdawię „właściwą”, nad wyraz
zła sytuacja gospodarcza oraz bardzo silne podobieństwo kulturowe z Rumunią (por. C. Matei, A. Matei, 2005; T. Michalski, 2006b).
W czwartej grupie znalazła się Albania o najwyższym ujemnym szacowanym saldzie migracji, wynoszącym aż –18,4‰. Jest to prawie w całości
rezultat emigracji o charakterze zarobkowym wynikającej z daleko idącej
pauperyzacji ludności, a co za tym idzie wysokiej skłonności migracyjnej,
zwłaszcza osób młodych oraz z terenów wiejskich (por. C. Carletto i inni,
2006; H. Papapanagos, P. Sanfey, 2001). Ponadto sytuacja w tym zakresie
charakteryzowała się dużymi fluktuacjami (współczynnik zmienności
właściwej wynosi aż 101,7%).
W regionie liczonym jako całość przeważała emigracja, jej średnia szacowana wartość z lat 1990–2003 wynosiła –1,0‰. Należy jednak mieć na
uwadze, że są to wartości oparte na oficjalnej statystyce, w rzeczywistości
saldo ruchu migracyjnego było jeszcze bardziej niekorzystne.
Rosja i kraje UE-15 (liczone jako całość) mogły w tym samym czasie
poszczycić się znacznym dodatnim szacowanym oficjalnym saldem migracji (średnia odpowiednio 2,7‰ i 2,6‰). Oczywiście w obu przypadkach
przyczyny były inne: dla Rosji był to zasadniczo powrót ludności z byłych
socjalistycznych republik związkowych (por. A. V. Korobkov, 2007;
A. V. Korobkov, Z. A. Zaionchkovskaia, 2004; S. Nikolai, 1998), w przypadku UE-15 chodziło głównie o imigrację o charakterze ekonomicznym.
Z analizy zmian w natężeniu szacowanego salda migracji wyłania się
obraz bardzo dużego zróżnicowania procesów, gdyż wyróżniono aż 11
typów zmian (ryc. 3.26.). Do typu A zaliczono Węgry i Macedonię (ryc. 3.27.).
Ich wspólną cechą jest wzrost emigracji w 2002 roku. Ponadto w tych krajach
występowały liczne fluktuacje, które uniemożliwiają, w satysfakcjonujący
sposób, wyznaczenia linii obrazującej trend zmian. Tym niemniej wydaje
się, że ich przynależność do tego samego typu jest raczej przypadkowa.

5

Na przykład w 1993 roku Rosjanie stanowili aż 63,7% wszystkich emigrantów z Łotwy (A. Bauls, 1998a, 1998b).
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Zastosowano macierz korelacji Pearsona i metodę Mc Quitty’ego. Podziału na typy dokonywano przy współczynniku korelacji ≤0,70, podtypy przy ≤0,80.
Ryc. 3.26. Podział krajów na typy ze względu na podobieństwo przebiegu szacowanego
salda ruchu migracyjnego w latach 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

W typie B zaznały się Estonia i Łotwa (ryc. 3.27.). W obu tych krajach
można wyodrębnić trzy etapy zmian salda migracji. W latach 1990–1992
nastąpił bardzo wyraźny wzrost przewagi wyjazdów, który w następnym
okresie do 1999 słabł i począwszy od tego roku, do końca okresu analizy
– nie występują już poważniejsze zmiany. Proces ten był na tyle skomplikowany, że w przypadku Łotwy nie dało się go opisać w satysfakcjonujący sposób nawet za pomocą wielomianu trzeciego stopnia, natomiast dla
Estonii przyjął on postać y=–0,08x³+1,99x²–12,15x+4,67 (R²=0,78). Zmiany
w saldzie migracji w tych dwóch krajach są typowe dla zachodzących
w byłych koloniach, gdzie ludność napływowa nie czuje się pewnie.
Świadczy o tym szybki przyrost emigracji, który w ciągu kilku lat coraz
bardziej słabnie6.
W najliczniejszym typie C (ryc. 3.28.) znalazły się 4 kraje (Bułgaria,
Mołdawia, Rumunia i Słowacja). Poza tym ostatnim krajem, są to wszystko sąsiadujące ze sobą kraje położone na południu analizowanego regionu.
Ich cechą wspólną jest początkowo niekorzystne saldo migracji, które
6

Nasuwają się tu skojarzenia z wyjazdami obywateli Belgii, Francji, Portugalii czy
Wielkiej Brytanii ze swoich afrykańskich kolonii po odzyskaniu przez nie niepodległości. W krajach Rady Bałtyckiej było podobnie, gdyż w czasie okupacji przez Związek Radziecki notowały one bardzo wyraźne dodatnie saldo migracji, będąc atrakcyjnymi dla ludności z innych części imperium (por. L. Hagendoorn i inni, 1998;
S. Vaitekūnas, 2006).
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.27. Zmiany szacowanego współczynnika salda migracji na 1000 mieszkańców krajach
zaliczonych do typów A i B
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

następnie ulega polepszeniu. Najbardziej widoczna i najtrwalsza w czasie jest ta tendencja w Mołdawii, natomiast najsłabiej zauważalna w Słowacji.
Pozostałe kraje należą do grup jednoelementowych (ryc. 3.29., ryc. 3.30.).
Ich cechą charakterystyczną są znaczące fluktuacje w saldzie migracji dla
poszczególnych lat. Jednakże wśród tych wahań możemy dopatrzeć się
niekiedy pewnych prawidłowości, najbardziej są one widoczne w przypadku Czech, gdzie pomimo fluktuacji daje się zauważyć bardzo słabą
tendencję wzrostową do 1997 r., następnie spadkową i od 2001 r. ponownie wzrostową (co opisuje równanie y=0,01x³–0,14x²+0,89x–0,79; R²=0,79).
Symptomatyczne były również zmiany na Litwie, gdzie (podobnie jak na
Łotwie i Estonii, lecz z mniejszym natężeniem) w pierwszej połowie badanego okresu wystąpiło zwiększanie się ujemnego salda migracji, a w drugiej zmniejszanie tej niekorzystnej sytuacji. Największym ujemnym saldem
migracji, jak też jego największymi fluktuacjami odznaczała się Albania.
Było to spowodowane przede wszystkim bardzo złą sytuacją ekonomiczną i niestabilną polityczną w tym kraju. R. King i J. Vullnetari (2003) w ana-
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.28. Zmiany szacowanego współczynnika salda migracji na 1000 mieszkańców krajach
zaliczonych do typu C
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

lizowanym okresie wyróżniają cztery punkty zwrotne w historii migracji:
czerwiec-lipiec 1990 r. („ambasadorowi” emigranci), marzec i sierpień
1991 r. (główna fala migracyjna), wiosna 1997 r. (kryzys piramid finansowych) i począwszy od 1999 r. (kryzys w Kosowie)7.
W analizowanym regionie, liczonym jako całość (tzn. bez uwzględniania migracji pomiędzy krajami wchodzącymi w jego skład) przeważała
emigracja, dopiero w 2003 r. wystąpiła niewielka nadwyżka imigracji.
Jednocześnie zmiany w szacowanym saldzie migracji miały na tyle nieregularny charakter, że nie dało się wyznaczyć w satysfakcjonującym stopniu żadnego trendu ich zmian (ryc. 3.31.). Podobnie kształtowały się

7

Należny zaznaczyć, że ze względu na przyjętą technikę obliczania salda migracji oraz
słabą jakość statystyki w Albanii – nie wszystkie te punkty przełomowe znalazły odzwierciedlenie na ryc. 3.30. (dotyczy to przede wszystkim fali emigracji związanej
z kryzysem piramid finansowych).
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.29. Zmiany szacowanego współczynnika salda migracji na 1000 mieszkańców krajach
zaliczonych do typów D–J
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

przemiany w saldzie migracji w Rosji8, lecz były nieznacznie bardziej
uporządkowane i jednocześnie odznaczały się dużo większą dynamiką
(y=0,03x³–0,64x²+4,00x–3,96; R²=0,75). Natomiast zmiany w szacowanym
saldzie migracji w państwach „starej” Unii Europejskiej dość mocno różniły się od zanotowanych w regionie9.
Analizując jednocześnie średni poziom oraz kształt zmian w czasie
wielkości szacowanego salda migracji w badanych krajach (tabl. 3.6.
i ryc. 3.32.) stwierdzamy przewagę państw o ujemnym saldzie migracji
(szczególnie niekorzystna sytuacja była notowana w Albanii). Jedynie
w pięciu krajach (Białoruś Chorwacja, Czechy, Słowacja, Węgry) przeważała imigracja. Zmiany w natężeniu migracji były bardzo duże, najmniejsze w Polsce, największe w Albanii.
8

9

Najbardziej zbliżone kształtem były zmiany w szacowanym saldzie migracji w Czechach (współczynnik korelacji liniowej osiągnął 0,73).
Najbardziej zbliżone kształtem były zmiany w szacowanym saldzie migracji na Litwie
(współczynnik korelacji liniowej osiągnął 0,78).
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.30. Zmiany szacowanego współczynnika salda migracji na 1000 mieszkańców w Albanii zaliczonej do typu K
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

Tabl. 3.6. Syntetyczna ocena szacowanego salda ruchu migracyjnego w latach 1990–
2003
Typy przemian salda migracji
A
Około zera

B

Węgry
Macedonia

Natężenie

C

Chorwacja (D)
Czechy (E)
Białoruś (F)
Słowenia (G)
Polska (H)
Ukraina (I)

Mołdawia

Litwa (J)

salda
migracji

Ujemne

Łotwa

Bardzo ujemne

Estonia

D–K*

Słowacja
Rumunia
Bułgaria

Skrajnie ujemne

Albania (K)

* – jednoelementowe typy przemian salda migracji, umieszczono w jednej kolumnie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.31. Zmiany szacowanego współczynnika salda migracji na 1000 mieszkańców na
1000 mieszkańców w analizowanym regionie, UE-15 i Rosji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

Nie można zidentyfikować ogólnej prawidłowości w przemianach
natężenia i kierunku salda migracji. Jedynie wyraźnie zaznacza się przewaga emigracji w krajach Rady Bałtyckiej (Estonia, Litwa, Łotwa). Podczas
okupacji radzieckiej państwa te były poddawane silnej kolonizacji przez
ludność rosyjskojęzyczną, która tuż po odzyskaniu przez nie niepodległości przeprowadzała się ponownie do Rosji.

3.2.2. Szacowane saldo migracji
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Ryc. 3.32. Syntetyczna ocena szacowanego salda ruchu migracyjnego na 1000 osób w latach
1990–2003 – ujęcie przestrzenne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.
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3.3. Saldo ruchu rzeczywistego
3.3.1. Ruch rzeczywisty
W analizowanej grupie krajów w okresie 1990–2003 przeważało ujemne
saldo ruchu rzeczywistego. Zanotowano je w 12 państwach, podczas gdy
dodatnie zaledwie w 4 krajach (ryc. 3.33.) Opierając się na kryterium rozstępu krytycznego Hellwiga wyodrębniono pięć grup krajów. Do pierwszej, jednoelementowej należała Macedonia charakteryzująca się dużym
przyrostem rzeczywistym ludności (5,7‰), jak też sporą zmiennością
sytuacji (dla przykładu saldo ruchu rzeczywistego w 1994 r. wyniosło
10,6‰, lecz w 2002 r. już –7,2‰). Do drugiej grupy zaliczono Chorwację,
Czechy, Polskę, Słowację i Słowenię (uśrednione saldo ruchu rzeczywistego w granicach od –0,4‰ do 2,0‰). Są to wszystko kraje o zbliżonej sytuacji ekonomicznej i politycznej (poza Chorwacją). Ponadto wszystkie są
zamieszkiwane w dominującej mierze przez Słowian. Występują w nich
również małe wahania zarówno w zakresie przyrostu naturalnego, jak
i salda migracji. W kolejnej grupie, o uśrednionym saldzie ruchu rzeczywistego ludności w przedziale od –2,5‰ do –1,8‰, znalazły się Białoruś,
Mołdawia, Rumunia i Węgry. Kraje te bardzo różnią się między sobą
w prawie wszystkich analizowanych płaszczyznach, dlatego też znalezienie się ich w tej grupie jest wypadkową działania różnych czynników.
W następnej grupie (od –6,3‰ do –3,8‰) mamy Albanię, Bułgarię, Litwę
i Ukrainę. Spotykamy się tu z sytuacją podobną, jak przy poprzedniej
grupie, to znaczy brakuje wspólnego mianownika, który wyjaśniałby
zgromadzenie tych krajów razem. Ponadto Albania odznaczała się bardzo
dużą niestabilnością sytuacji, przyjmując wartości salda ruchu rzeczywistego od –48,4‰ w 2000 r. do 16,7‰ w 1993 r.. Było to powodowane
w dominującej mierze przez zmiany w saldzie ruchu migracyjnego. Jednakże najgorsza sytuacja występowała w Estonii i Łotwie (uśrednione
saldo rzeczywistego w granicach od –10,0‰ do –10,8‰). W obu tych
krajach notowano zarówno ujemne saldo ruchu naturalnego, jak też i migracyjnego.
Biorąc pod uwagę mnogość typów przemian salda migracji, nie budzi
zdziwienia wyróżnienie aż dziewięciu typów przemian salda ruchy rzeczywistego (ryc. 3.34.). Tym niemniej mamy jeden dominujący typ
A (ryc. 3.35.) składający się z dwóch podtypów. Do A1 zaliczono Białoruś,
Mołdawię, Polskę, Słowację, Ukrainę oraz Węgry. Kraje te charakteryzują
się wyraźną tendencją spadkową salda ruchu rzeczywistego, dodatkowo
w niektórych z nich (Białoruś, Ukraina) notowane są znaczne fluktuacje.
Czechy, zaliczone do podtypu A2, odróżniają się od reszty tym, że pod
koniec analizowanego okresu następuje nieznaczne polepszenie sytuacji,

3.3.1. Ruch rzeczywisty
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Ryc. 3.33. Średnia wartość salda ruchu rzeczywistego wśród mieszkańców w okresie
1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

co można opisać zadowalająco dopiero za pomocą wielomianu trzeciego
stopnia: y=0,01x³–0,14x²+0,44x+0,34 (R²=0,82).
W typie B znalazły się Estonia i Łotwa (ryc. 3.36.), w których zaznaczała się silna tendencja spadkowa w okresie 1990–1992 (spowodowana przez
bardzo ujemne saldo migracji), a następnie powolne polepszanie sytuacji.
W satysfakcjonujący sposób można te zmiany opisać dopiero za pomocą wielomianu trzeciego stopnia, który dla Estonii przyjmuje postać:
y=–0,10x³+2,38x²–15,65x+9,81 (R²=0,80). Natomiast w przypadku Łotwy
mamy do czynienia z dodatkowymi fluktuacjami, które uniemożliwiają
opisanie zmian za pomocą tegoż wielomianu (przy założonym poziomie
współczynnika determinacji).
Pozostałe kraje znalazły się w typach jednoelementowych (ryc. 3.36.
i 3.37.). Dla Albanii (typ C) charakterystyczne były bardzo duże wahania,
z których największe są minima dla 1991 r. i z lat 1999–2000. W Chorwacji
(typ D) zmiany były stosunkowo nieznaczne, poza dwoma maksimami:
większym w 1991 r. i mniejszym w 2001 r. Dla Słowenii (typ E) i Rumunii
(typ F) charakterystyczne są liczne fluktuacje, lecz bez tendencji do poważ-
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Zastosowano macierz korelacji Pearsona i metodę Mc Quitty’ego. Podziału na typy dokonywano przy współczynniku korelacji ≤0,70, podtypy przy ≤0,80.
Ryc. 3.34. Podział krajów na typy ze względu na podobieństwo przebiegu salda ruchu
rzeczywistego w latach 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.35. Zmiany współczynnika salda ruchu rzeczywistego 1000 mieszkańców krajach
zaliczonych do typu A
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.36. Zmiany współczynnika salda ruchu rzeczywistego 1000 mieszkańców krajach
zaliczonych do typów B i C
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

niejszych zmian w saldzie ruchu rzeczywistego. W przypadku Macedonii
(typ G) mieliśmy do czynienia z tendencją do pogarszania omawianej
sytuacji, zwłaszcza pod koniec badanego okresu. W Bułgarii (typ H) widać
dwa okresy: dużych zmian w latach 1990–1992 i małych w pozostałym
czasie. Jedynie zmiany na Litwie (typ I) pozwoliły na wyznaczenie wyraźnej tendencji charakteryzującej się pogorszeniem sytuacji w środku badanego okresu.
W porównaniu z UE-151 i Rosją2 zmiany w saldzie ruchu rzeczywistego
w analizowanym regionie prezentują się najbardziej niekorzystnie
(ryc. 3.38.). O ile tendencja spadkowa w ruchu rzeczywistym została odwrócona w krajach „starej” Unii Europejskiej w 1997 roku, a w Rosji
w 1999 r., to w omawianym regionie niewielkie początki poprawy widać
dopiero w 2002 r.
1
2

Najbardziej podobne zmiany zanotowano na Litwie (współczynnik korelacji liniowej
osiągnął 0,61).
Najbardziej podobne zmiany zanotowano na Ukrainie (współczynnik korelacji liniowej osiągnął 0,79).
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.37. Zmiany współczynnika salda ruchu rzeczywistego 1000 mieszkańców krajach
zaliczonych do typów D–I
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

Opierając się na jednoczesnej analizie średniego poziomu salda ruchu
rzeczywistego ludności, jak i zmian w jego wartości w kolejnych latach
(tabl. 3.7., ryc. 3.39.) stwierdzono, że lepsza sytuacja panowała na zachodzie
analizowanego obszaru, gorsza na pozostałych. Najbardziej niekorzystna
wystąpiła w Estonii i Łotwie. Jej przyczyną była wysoka emigracja na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, lecz od tego czasu notujemy jej powolne polepszanie. W kilku krajach (Białoruś, Czechy, Mołdawia,
Polska, Słowacja, Ukraina i Węgry) przeważała tendencja spadkowa, i to
niezależnie od średniego poziomu salda ruchu rzeczywistego. Lecz symptomatyczne jest, że aż w siedmiu krajach występowały tak duże różnice
w średnim poziomie, jak i przebiegu zmian w saldzie ruchu rzeczywistego,
że nie można dla nich znaleźć wspólnego mianownika.
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Brano pod uwagę równania: liniowe, potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianu 2 stopnia. Starano
się podać równanie liniowe, zamiast niego podawano inne spośród wymienionych tu, jeśli R² dla niego było
lepsze o co najmniej 0,05 niż dla liniowego. W przypadku, gdy wartość R² dla wszystkich spośród wymienionych
powyżej równań był poniżej 0,70 – nie umieszczano na rycinie równania regresji.
Ryc. 3.38. Zmiany współczynnika salda ruchu rzeczywistego 1000 mieszkańców w analizowanym regionie, UE-15 i Rosji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

Tabl. 3.7. Syntetyczna ocena salda ruchu rzeczywistego w latach 1990–2003
Typy przemian salda ruchu rzeczywistego
A
Natężenie salda
ruchu
rzeczywistego

B

Dodatnie

C–I*
Macedonia (G)

Minimalnie dodatnie i około
zera

Słowacja
Polska
Czechy

Chorwacja (D)
Słowenia (E)

Ujemne

Węgry
Białoruś
Mołdawia

Rumunia (F)

Bardzo ujemne

Ukraina

Albania (C)
Litwa (I)
Bułgaria (H)

Skrajnie ujemne

Łotwa
Estonia

* – jednoelementowe typy przemian salda ruchu rzeczywistego umieszczono w jednej kolumnie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.
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Ryc. 3.39. Syntetyczna ocena salda ruchu rzeczywistego w latach 1990–2003 – ujęcie przestrzenne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.
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Dodatkowo, dla początku i końca badanego okresu, sytuację w zakresie
salda ruchu rzeczywistego i składowych na niego wpływających przedstawiono na ryc. 3.40. Widzimy, że w prawie wszystkich krajach nastąpiły duże różnice w saldzie ruchu rzeczywistego, jak też z różną siłą oddziaływały na nie zarówno migracje, jak i przyrost naturalny. Do państw, gdzie
główne różnice między sytuacją w ruchu rzeczywistym na początku i końcu analizowanego okresu spowodowały różnice w saldzie migracji należały Albania i Bułgaria. Do tej grupy można by zakwalifikować również
UE-15. Dużo liczniejsza była grupa państw, gdzie większy wpływ wywarły różnice w przyroście naturalnym (Białoruś, Litwa, Macedonia, Polska,
Słowacja, Ukraina, Węgry). Podobnie liczna była grupa krajów, o względnej równowadze oddziaływaniu obu składowych ruchu rzeczywistego,

● 1990 r.

○ 2003 r.

A –Albania

B –Białoruś

C –Bułgaria

D –Chorwacja

E –Czechy

F –Estonia

G –Litwa

H –Łotwa

I –Macedonia

J –Mołdawia

K –Polska

L –Rumunia

M –Słowacja

N –Słowenia

O –Ukraina

P –Węgry

1 –UE-15

2 –Rosja

Ryc. 3.40. Saldo ruchu rzeczywistego na 1000 osób w 1990 i 2003 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.
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należały do niej Chorwacja3, Czechy, Estonia, Łotwa, Mołdawia, Rumunia,
Słowenia, a także Rosja.
3.3.2. Ruch rzeczywisty w regionie traktowanym jako całość
Na rycinach 3.41. i 3.42. przedstawiono syntetycznie rezultaty analizy
zmian w przyroście naturalnym, saldzie migracji oraz saldzie ruchu rzeczywistego ludności wszystkich państw liczonych razem w okresie
1990–2003. W zakresie przyrostu naturalnego widzimy tendencję spadkową, która powoli zaczyna wygasać. Można zatem próbować wysnuć
wniosek, że wprawdzie w regionie od 1993 r. przeważa ubytek naturalny
ludności, lecz ta niekorzystna tendencja ulega wyhamowaniu. Być może
dalsze polepszanie sytuacji ekonomicznej, politycznej i społecznej w kolejnych krajach będzie przyczyniało się do odwrócenia tej niekorzystnej
tendencji. Najprawdopodobniej koszty demograficzne (w tym przypadku
wyrażone ubytkiem naturalnym ludności, powodowanym głównie przez
spadek liczby urodzeń) procesu transformacji mamy w większości spośród
analizowanych państw już za sobą (por. Т . Міхальскі, 2007). Lecz zamiast
wspomnianych kosztów może pojawić się nowy czynnik powodujący
dalsze zmniejszanie liczby ludności – związany z otwarciem rynków pracy dla części krajów z analizowanego regionu w następstwie ich przystąpienia do Unii Europejskiej.
Zgodnie z przewidywaniami, dużo bardziej niestabilna sytuacja występuje w przypadku salda migracji. Na początku analizowanego okresu
występowały znaczne wahania (1990–1994), a następnie przewaga emigracji nad imigracją, który to trend dość niespodziewanie został odwrócony w 2003 r. Wprawdzie, jest to dość słabe dopasowanie (R²=0,62), lecz
można te zmiany opisać za pomocą wielomianu trzeciego stopnia:
y=0,01x³–0,17x²+0,90x–1,86. Duże fluktuacje w saldzie migracji na początku charakteryzowanego okresu są efektem bardzo niestabilnej ekonomicznie i częściowo politycznie sytuacji w większości państw regionu. Następnie w latach 1994–2002 zanotowano wyraźnie ujemne saldo migracji
(średnia: –1,3‰). Zostało one spowodowane przede wszystkim przez
wyjazdy obywateli tych krajów do bogatszych państw Europy Zachodniej,
w mniejszym stopniu USA, Kanady itd. Jednocześnie państwa omawianego regionu nie były dość atrakcyjne dla potencjalnych imigrantów
z innych części świata. Na regionalną skalę (głównie kraje Rady Bałtyckiej)
występowała także emigracja do Rosji. Natomiast zaskoczeniem jest pojawienie się dodatniego salda migracji w 2003 r. Zostało to przede wszystkim spowodowane dużym zmniejszeniem ujemnego salda migracji na
3

Z tym, że w Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku notowano duży
napływ migracyjny (por. http://www.dzs.hr/Eng/Publication/2005/7-1-2_1e2005.
htm).
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Ukrainie, lecz swój udział miał tez wzrost dodatniego salda migracji
w Czechach i na Węgrzech. Zatem trudno jest wyrokować, jakie konkretnie czynniki spowodowały tak znaczne polepszenie salda w skali całego
analizowanego regionu. Na pewno dalsze badania idące w tym kierunku
powinny, w pierwszym rzędzie, zostać skoncentrowane na dogłębnym
wyjaśnieniu zmiany salda migracji na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście
zachodzących w jej obrębie silnych procesów depopulacji (por. M. Flaga,
2006; Ф . Затавний, 2006; Н. Прицюк, 2007).

Ryc. 3.41. Zmiany w czasie w saldzie ruchu naturalnego i jego składowych (na 1000 osób)
dla wszystkich państw regionu liczonych razem w okresie 1990–2003
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

Wypadkową dwóch powyżej przedstawionych trendów jest saldo ruchu
rzeczywistego ludności (ryc. 3.41.). O ile na początku analizowanego okresu (1990–1991) było ono jeszcze dodatnie, to przez cały pozostały okres już
ujemne. Zaowocowało to ubytkiem oficjalnej liczby ludności w analizowanym regionie o 8,7 mln osób4. Aczkolwiek spadek ludności po 1995 r.
uległ lekkiemu wyhamowaniu. Z analizy ryc. 3.42. wynika, że w okresie
1990–1995 saldo ruchu rzeczywistego szybko stawało się niekorzystne,
jednocześnie towarzyszyła mu duża dynamika zmian, zarówno w zakresie przyrostu naturalnego, jak i salda migracji. Następnie mamy do czy4

Najprawdopodobniej faktyczny spadek liczby ludności był jeszcze wyższy.
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nienia z dużo wolniejszym pogarszaniem się sytuacji w zakresie ruchu
rzeczywistego ludności, czemu towarzyszą również mniejsze zmiany
w zakresie obu jego składowych. Nietypowy jest jedynie rok 2003, z przyczyn o których wspomniano przy okazji omawiania salda migracji. Można
zatem postawić wniosek, że na początku okresu transformacji w europejskich krajach postkomunistycznych występowały duże perturbacje zarówno w zakresie ruchu migracyjnego, jak naturalnego – co owocowało
szybkim pogarszaniem się sytuacji w zakresie ruchu rzeczywistego. Uspokojenie sytuacji w przynajmniej części krajów zaowocowało po 1995 r.
dużo bardziej stabilną sytuacją i wolniejszym pogarszaniem sytuacji odnośnie ruchu rzeczywistego ludności.

Ryc. 3.42. Saldo ruchu rzeczywistego na 1000 osób w okresie 1990–2003 dla wszystkich
państw regionu liczonych razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007; WDI, 2007; WIIW, 2007; danych
ze stron WWW Eurostatu.

O tym, że sytuacja w punkcie startu, ale przede wszystkim forma i tempo oraz skuteczność przeprowadzanych reform w okresie 1990–2003 silnie
determinowały przemiany w zakresie ruchu rzeczywistego przekonują
nas dwa przypadki zaprezentowane na ryc. 3.43. Przemiany na Węgrzech,
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które szybko i skutecznie wdrożyły reformy polityczne, ekonomiczne
i społeczne, były bardzo małe i ograniczały się przede wszystkim do niewielkich zmian w obrębie przyrostu naturalnego. Na tym tle przeciwieństwo stanowi Albania, z bardzo niekorzystnym punktem startu, ale także
słabymi reformami (oraz najprawdopodobniej najbardziej bolesnym dla
społeczeństwa krachem piramid finansowych), co zaowocowało dużymi
zmianami w saldzie ruchu naturalnego, ale przede wszystkim ogromnymi
różnicami w saldzie migracji.

Ryc. 3.43. Saldo ruchu rzeczywistego na 1000 osób w okresie 1990–2003 dla Albanii
i Węgier
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: HFA-DB, 2007.

82

4. Podsumowanie

Europejskie kraje postkomunistyczne w okresie transformacji przeszły
bardzo duże przemiany w zakresie swojej sytuacji demograficznej, i to
zarówno w zakresie salda ruchu naturalnego (przyrostu naturalnego), jak
i migracyjnego, co oczywiście rzutowało na saldo ruchu rzeczywistego.
Pochodną tych przemian są daleko idące zmiany w strukturze wieku
i mniejsze w strukturze płci.
W czasach komunizmu, poza jego schyłkowym okresem, następował
wyraźny przyrost ludności (por. A. Gawryszewski, 2005; A. Jagielski, 1977;
R. Matlovič, 2005; E. Rosset, 1982; E. M. Андреев i inni, 1993a, 1993b;
Ю. Л. Пововаров, 1970). Wydawało się, że ten wzrost będzie trwał jeszcze
bardzo długo. Prowadzono na szeroką skalę badania dotyczące rozmieszczenia ludności w aspekcie jej wzrostu. Ze względu na rozmiary kraju –
tego typu analizy na największą skalę realizowano w byłym Związku
Radzieckim, przede wszystkim w odniesieniu do potencjału demograficznego Syberii i Radzieckiego Dalekiego Wschodu (por. К. Н. Мисевич
(red.), 1976) oraz Radzieckiej Środkowej Azji (por. S. K. Kadyrov, 1990).
Aczkolwiek należy odnotować, że w niektórych krajach, już przed upadkiem systemu państw socjalistycznych zaczęto zwracać uwagę na symptomy zapowiadające spadek liczby ludności, związany z malejącym
przyrostem naturalnym (por. M. Friganović, 1976; H. J. Kramm, 1976).
Współcześnie, wobec wyraźnej zmiany ze wzrostowej tendencji liczby
ludności, na spadkową – prowadzone są raczej analizy depopulacji, przy
czym ponownie, ze względu na skalę kraju, najbardziej są one widoczne
dla Syberii, Rosyjskiego Dalekiego Wschodu i północnych krańców europejskiej części Federacji Rosyjskiej1 (por. N. J. Lynn, P. Foyer, 1998; I. N. Molodikova, N. N. Nozdrina, 2000; E. L. Morich, S. N. Naiden, 2009;
А. Б. Черных, 2009).
1

Przedłużanie się tych negatywnych tendencji, przy jednoczesnym dalszym wzroście
ludności w Chinach w ciągu najbliższych lat może doprowadzić do diametralnej zmiany struktury ludności na Syberii i Rosyjskim Dalekim Wschodzie, ze wszystkim tego
gospodarczymi i politycznymi konsekwencjami (por. P. Eberhardt, 2003; T. A. Kisielewski, 2007).
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W latach 1990–2003 praktycznie we wszystkich krajach regionu (poza
Albanią i częściowo Macedonią) występował bardzo niski poziom płodności. Było to spowodowane przez dwie grupy czynników. Pierwsza jest
związana z przemianami o charakterze ogólnym skutkującymi spadkiem
poziomu płodności kobiet (por. E. Iwanicka-Lyrowa, 1991). Efekt synergiczny wyzwala połączenie tej grupy czynników z uwarunkowaniami
o charakterze regionalnym, związanymi ze społecznymi kosztami upadku
systemu państw demokracji ludowej oraz kosztami transformacji ustrojowej (por. T. Міхальскі, 2007; Ф. Затавний, 2006).
Przemiany o charakterze ekonomicznym spowodowały początkowo
wzrost pauperyzacji społeczeństw opisywanego regionu (H. Domański,
2002), co było pochodną bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej na początku lat 90-tych w większości spośród nich (por. M. J. Bradshaw, 1996).
W następnych latach część krajów odnalazła się w nowej rzeczywistości
i proces ten został zahamowany, a nawet odwrócony. Widać wyraźnie
związek poziomu i przemian umieralności z zamożnością społeczeństw,
na dalszych miejscach są przemiany społeczne powiązane z ekonomicznymi oraz wpływ faktu przynależności lub nie do byłego ZSRR i jego
wpływ na przemiany społeczne (por. T. Michalski, 2010a). Do krajów
o szczególnie wysokim poziomie umieralności należą: Białoruś, Bułgaria,
Ukraina, Estonia, Łotwa, Węgry. Ponadto w pierwszych trzech spośród
tu wymienionych cały czas notowana była tendencja wzrostowa umieralności.
Sytuację w zakresie przyrostu naturalnego (salda ruchu naturalnego)
w badanej grupie krajów silniej różnicują przemiany w umieralności. Do
krajów o wysokim ujemnym saldzie ruchu naturalnego zaliczamy Białoruś,
Bułgarię, Estonię, Łotwę, Ukrainę oraz Węgry. A więc te same państwa,
które odznaczają się bardzo wysoką umieralnością. Po przeciwnej stronie
mamy Albanię, Macedonię, Mołdawię, Polskę i Słowację dla których
uśredniona wartość salda ruchu naturalnego za lata 1990–2003 przyjęła
wartości dodatnie. Analizowany region traktowany jako całość zanotował
w tym okresie ujemne saldo ruchu naturalnego, przy wyraźnej, lecz wygasającej tendencji do dalszego pogarszania sytuacji w tym zakresie.
W okresie przed upadkiem systemu państw komunistycznych najbardziej charakterystycznym procesem migracyjnym było przemieszczanie
ludności wiejskiej do miast, jako pochodna forsownej industrializacji (por.
K. Dziewoński, 1989; V-M. Gluščević, 2008; M. Hampl, K. Kühnl, 1993;
S. Kiradajiev, 1976; G. Kroll, 1991; S. N. Rakovsky, 1976; I. Şandru, 1976;
A. Stasiak (red.), 1990; D. Szymańska, A. Matczak, 2002; S. Vaitekūnas,
2006; Ю. Л. Пивсваров, 1985). Skutkowało to pojawieniem się procesów
depopulacji na terenach wiejskich (por. G. Geshev, 1990; A. U. Khomra,
1990; J. Maráš, S. Řehák, 1990; A. Stasiak, 1990; J. Tóth, 1990). Po 1989 r.
ruch ten uległ daleko idącemu wyhamowaniu, a wręcz odwróceniu (por.
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D. L. Brown, K. A. Schafft, 2002; J. J. Parysek, 2005). Z jednej strony zostało to spowodowane przez procesy o charakterze globalnym, związane
z kolejnymi fazami urbanizacji, z drugiej strony przez procesy o charakterze regionalnym wynikające z intensywnych przemian gospodarczych,
w tym spadku znaczenia przemysłu (por. T. Stryjakiewicz, B. Domański,
2003; T. Михальский, 2009).
Zjawiskiem migracyjnym, które przed 1989 r. istniało w formie szczątkowej były migracje międzynarodowe2. Upowszechnienie swobód obywatelskich (w tym prawa do posiadania paszportu) i zmiana funkcji granic
– zaowocowało gwałtownym wzrostem przemieszczeń ludności (por.
A. Bonasiewicz, 1997; E. Grzelak-Kostulska i inni, 1998a, 1998b; O. Shabliy,
1998; J. Vencálek, 1998). Największym ujemnym saldem migracji odznaczały się kraje biedne (Albania, Mołdawia) oraz kraje Rady Bałtyckiej
(Estonia, Litwa, Łotwa). W przypadku pierwszych mamy do czynienia
z migracjami o charakterze ekonomicznym, w drugiej grupie z powrotami
byłych kolonizatorów (w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości)
do byłej metropolii. Region jako całość także zanotował ujemne saldo
migracji. Można domniemywać, że jego faktyczna wielkość jest dużo wyższa, niż to wynika z szacunku.
Oczywiście na czynniki migracji o charakterze regionalnym nakładają
się czynniki o charakterze globalnym powodując dalsze pogarszanie sytuacji migracyjnej, a pośrednio także konkurencyjności państw regionu
(por. M. Bachvarov, 2002; J. Nakonieczna, 2007; Y. Zapadniuk, 2006).
W efekcie, w analizowanym okresie transformacji ustrojowej (1990–2003)
ubytek ludności zanotowano prawie we wszystkich krajach regionu (największy w Estonii i na Łotwie). Uśrednione dodatnie saldo ruchu rzeczywistego wystąpiło jedynie w Chorwacji, Macedonii, Polsce i Słowacji.
Omówione wyżej procesy demograficzne skutkują zmianami w strukturze ludności. Dużo młodszym społeczeństwem od pozostałych krajów
odznacza się Albania. Wprawdzie struktura wiekowa ludności badanych
krajów jest korzystniejsza niż UE-15, lecz następuje za to jej szybkie pogarszanie. Częściowy wyjątek stanowią Bułgaria i Węgry o relatywnie
starych społeczeństwach. We wszystkich krajach następuje wyraźnie widoczny proces starzenia się ludności, przyjmujący największe rozmiary
w krajach postradzieckich (por. Z. Długosz, 2003).
Większość krajów ma zaburzoną strukturę płci. Największą przewagę
liczby kobiet nad mężczyznami notowano w krajach postradzieckich i na
Węgrzech. I co gorsza, widać w większości spośród nich tendencję do
dalszego wzrostu różnic między obiema płciami na niekorzyść mężczyzn

2

Pomijając oczywiście deportacje ludności po II wojnie światowej.
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Ryc. 4.1. Syntetyczna ocena sytuacji demograficznej w latach 1990–2003 – ujęcie przestrzenne
Źródło: Opracowanie własne.

(zwłaszcza w Estonii, Litwie, Łotwie i Węgrzech). Tendencja ta jest również
zauważalna dla regionu liczonego jako całość.
Ze względu na zachodzące procesy oraz strukturę demograficzną,
możemy wyróżnić cztery grupy krajów (ryc. 4.1.). Do pierwszej (A) należą kraje postradzieckie o mocno zaawansowanych procesach depopulacji
(por. M. Flaga, 2006; J. Jankevics, 1998a, 1998b; T. Michalski, 2006b;
S. Vaitekūnas, 2002; Ф . Затавний, 2006; Н. Прицюк, 2007). Przy bardziej
szczegółowej analizie możemy je podzielić na dwie podgrupy: Estonię,
Litwę i Łotwę, których cechą charakterystyczną jest bardzo silna emigracja
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na początku analizowanego okresu i pozostałe (Białoruś, Mołdawia3,
Ukraina).
Do drugiej grupy (B) należą Bułgaria i Węgry o równie bardzo niekorzystnej sytuacji demograficznej (por. M. Bachvarov, 2002; H. Karakashev
i inni, 2000; G. Vukovich, 2004). Niekorzystne procesy demograficzne
w tych dwóch państwach były wyraźne już długo przed upadkiem systemu komunistycznego. Skutkiem czego ich społeczeństwa charakteryzują
się m. in. największą starością demograficzną spośród tu badanych.
Najliczniejsza jest trzecia grupa krajów (C) o wprawdzie niekorzystnej
sytuacji demograficznej, lecz na tle opisanych powyżej dwóch grup krajów
i tak jest ona relatywnie jeszcze dość dobra (por. M. Biljan-August, A. Štambuk, 2005; B. Burcin i inni, 1993; A. Cicharska, 2010; Ž. Čepar, Š. Bojnec,
2005; P. Korec, 2003; R. Matlovič, 2005; J. Mládek, S. Pavlíková, 1999;
C. Muresan, 2007; P. Podolák, 2002; T. Rotariu, 2009; S. Šterc, I. Crkvenčić,
1996; Z. Strzelecki, 2003). Są to kraje (Chorwacja, Czechy, Macedonia,
Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia) o powoli pogarszającej się sytuacji
demograficznej, głównie za sprawą spadku liczby urodzeń.
Do czwartej grupy (D) zaliczono Albanię. Kraj ten w okresie komunistycznym charakteryzował się najbardziej korzystną sytuacją demograficzną spośród tu analizowanych (L. Zanga, 1983). Upadek komunizmu
nie zmienił jego pozycji. W analizowanym okresie Albania nadal odznaczała się względnie korzystną sytuacją demograficzną, lecz bardzo szybko
spadająca liczba urodzeń żywych oraz bardzo duża emigracja (por. Albania. Demographic…, 2010; K. Barjabra, 2004a, 2004b) spowodują, że w przeciągu kilku lat sytuacja demograficzna w tym państwie ulegnie daleko
idącemu pogorszeniu.

3

Lecz analizując Mołdawię należy mieć na uwadze, że faktycznie są to dwa odrębne
organizmy polityczne: Mołdawia (właściwa) i Naddniestrze (por. M. Kosienkowski,
2010; N. Sobiszczańska, 2009).
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