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Procesy demograficzne w województwie pomorskim
i ich konsekwencje dla regionalnego rynku pracy

Wspó³czesne procesy demograficzne silnie oddzia³uj¹ na spo³eczno-ekonomiczne warunki funkcjonowania pañstw. Coraz liczniej w naukach i popularnonaukowych opracowaniach s¹ podejmowane próby scharakteryzowania skutków, jakie zmiany ludnoœciowe wywieraj¹ na mo¿liwoœci rozwoju
w skali makro. Badania te dotycz¹ poszczególnych pañstw, ugrupowañ oraz
ca³ej gospodarki œwiatowej. Analizowanie konsekwencji depopulacji, migracji czy starzenia siê spo³eczeñstw w tak szerokiej perspektywie pozwala,
poprzez abstrahowanie, wyznaczyæ generalne trendy i tendencje ³¹cz¹ce poszczególne obszary ¿ycia.
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na otoczenie
bli¿sze, lokalne, w którym silnie wystêpuj¹ce procesy demograficzne maj¹
równie istotny wp³yw na kszta³towanie siê relacji rynku pracy, jak ma to miejsce w przypadku analizy w szerszej skali. Wybór rynku pracy zosta³ podyktowany przekonaniem, i¿ stanowi on jeden z najbardziej obrazowych obszarów
funkcjonowania spo³ecznoœci, ³¹cz¹c zarówno sferê stosunków miêdzyludzkich, jak i dobrobytu ekonomicznego w ogólnie pojêt¹ wartoœæ jakoœci ¿ycia1.
Podstawow¹ przes³ank¹ podjêcia tematu jest zatem potrzeba bli¿szej analizy
procesów demograficznych w skali lokalnej oraz zbadanie g³ównych konsekwencji ich przebiegu dla regionalnego rynku pracy.

1

Ze wzglêdu na ramy niniejszego opracowania analiza zostanie zawê¿ona jedynie do zwi¹zku
demografii z rynkiem pracy poprzez jej wp³yw na kszta³towanie siê poda¿y pracy. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, i¿ zmiany ludnoœciowe wywieraj¹ równie¿ poœredni wp³yw na
popyt na dobra konsumpcyjne, choæby poprzez takie zjawiska jak: zmiany proporcji grup
wiekowych konsumentów, coraz wiêksze znaczenie lepiej wykszta³conej i bogatszej grupy
klientów w wieku powy¿ej 50 roku ¿ycia, czy zmiany w systemach zarz¹dzania i motywowania pracowników.
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Podstawowe procesy demograficzne i ich konsekwencje dla rynku pracy
Procesy demograficzne s¹ rozpatrywane przez pryzmat zachowañ jednostki. Badania jednak s¹ prowadzone na poziomie ca³ej zbiorowoœci lub dla
wyszczególnionych podzbiorów2. Po³¹czone ze sob¹ za pomoc¹ zwi¹zków
przyczyno-skutkowych kszta³tuj¹ wspó³czesne spo³eczeñstwa. Podstawowe
tendencje mog¹ byæ w tym zakresie wyró¿nione, bior¹c pod uwagê liczebnoœæ, p³eæ, wiek oraz migracje wewnêtrzne i zewnêtrzne ludnoœci (rys. 1)3.
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Rys. 1. Wybrane wspó³czesne procesy demograficzne
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: J.Z. Holzer, Demografia, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 13–14.
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J.Z. Holzer, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 12.
W tym miejscu bli¿ej scharakteryzowane zostan¹ jedynie te procesy demograficzne, które
w najwy¿szym stopniu oddzia³uj¹ na funkcjonowanie rynku pracy. W szczególnoœci uwaga ta
odnosi siê do analizy danych statystycznych dla regionu województwa pomorskiego.
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Prezentowane trendy w zmianach ludnoœciowych w ró¿nym stopniu oddzia³uj¹ na relacje rynku pracy. Niektóre, bezpoœrednio, miêdzy innymi poprzez spadek liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym w wyniku zmiany struktury wiekowej spo³eczeñstwa czy migracjom. Inne – poœrednio – w wyniku
podejmowanych decyzji o charakterze rodzinnym i prokreacyjnym. Wszystkie one sk³adaj¹ siê na dwa podstawowe nurty obserwowane w demografii.
S¹ nimi depopulacja i starzenie siê spo³eczeñstw. Zmieniaj¹ca siê struktura
i wielkoœæ zasobów pracy prowadzi do stopniowego powstawania niedoborów
na rynku pracy. Pocz¹tkowo najczêœciej przybieraj¹ one charakter niedoborów jakoœciowych, polegaj¹cych na braku mo¿liwoœci znalezienia zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Wraz z pog³êbianiem siê
niekorzystnych tendencji populacyjnych obserwowane s¹ równie¿ niedobory
iloœciowe, które nale¿y rozumieæ jako ogólny brak wystarczaj¹co licznej grupy chêtnych i zdolnych do podejmowania zatrudnienia, niezale¿nie od dopasowania poda¿y pod wzglêdem poszukiwanej wiedzy i umiejêtnoœci. Tak zarysowana sytuacja w oczywisty sposób negatywnie oddzia³uje zarówno na
kszta³t relacji rynku pracy, jak równie¿ na poziom dobrobytu spo³ecznego
i tempo rozwoju gospodarczego pañstwa czy regionu. Mo¿liwe œcie¿ki ograniczaj¹ce skutki omawianego przebiegu procesów ludnoœciowych mog¹ odbywaæ siê dwutorowo. Z jednej strony mog¹ to byæ wszelkie dzia³ania na
rzecz zwiêkszania populacji osób w wieku produkcyjnym, g³ównie poprzez
zachêty do migracji na dany obszar osób w wymaganym wieku b¹dŸ o odpowiednich kompetencjach, czyli w wyniku zastosowania tak zwanej migracji
selektywnej. Drug¹ œcie¿kê stanowi¹ programy aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, szczególnie w odniesieniu do kobiet, osób
starszych oraz niepe³nosprawnych4.

Analiza wielkoœci ludnoœci w perspektywie relacji pomorskiego
rynku pracy
Badanie powy¿ej opisywanych zale¿noœci oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy omawiane konsekwencje s¹ w³aœciwe równie¿ dla rozwa¿añ w skali regionalnej i s¹ mo¿liwe jedynie na podstawie obserwacji procesów demograficznych, zachodz¹cych w spo³eczeñstwie województwa pomorskiego
w kontekœcie rynku pracy. Podstawow¹ kategori¹, od której nale¿y rozpocz¹æ
rozwa¿ania, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, jest liczba ludnoœci ogó³em wraz
z prognoz¹ jej zmian w przysz³oœci5. Liczba mieszkañców województwa pomorskiego w 2010 r. wynios³a 2 mln 235,5 tys. osób6, daj¹c tym samym siódme miejsce w rankingu województw pod wzglêdem wielkoœci spo³eczeñstwa.
Warto zauwa¿yæ, ¿e województwo pomorskie odznacza siê od d³u¿szego cza-
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su najwiêkszym dodatnim tempem wzrostu liczby ludnoœci wœród wszystkich
województw, ze œredniorocznym tempem przyrostu w 2010 r. oko³o 0,4%7.
Dodatkowo, bior¹c pod uwagê zajmowan¹ powierzchniê, mo¿na wyznaczyæ
wskaŸnik zaludnienia w przeliczeniu na 1 km2. W regionie pomorskim przypadaj¹ 122 osoby na km2, co stanowi dok³adne odzwierciedlenie œredniej
krajowej8. Podkreœliæ nale¿y fakt, ¿e dla miast wspó³czynnik ten jest kilkakrotnie wy¿szy i wynosi dla Polski blisko 1100 osób na km2. Aspekt ten, w perspektywie uwarunkowañ rynku pracy wydaje siê byæ istotnym, miêdzy innymi ze wzglêdu na geograficzne rozmieszczenie dostêpnych lub potencjalnych
zasobów pracy.
Stopieñ urbanizacji spo³eczeñstwa jest zatem kolejnym istotnym wskaŸnikiem, maj¹cym wp³yw na kszta³towanie struktury zasobów pracy9. Województwo pomorskie odznacza siê stosunkowo wysokim poziomem skupienia
ludnoœci w obszarach miejskich. Na omawianym obszarze ludnoœæ zamieszka³a w miastach stanowi³a oko³o 66% ogó³u ludnoœci10, co daje bardzo wysok¹ pozycjê w rankingu najbardziej zurbanizowanych regionów w Polsce.
Analogicznie, wspó³czynnik ten dla ca³ego kraju wyniós³ oko³o 61%11. Dokonuj¹c bardziej szczegó³owej analizy w ujêciu czasowym, mo¿na zauwa¿yæ,
¿e w ostatniej dekadzie wskaŸnik urbanizacji w województwie pomorskim
uleg³ obni¿eniu o ponad dwa punkty procentowe, co jest bezpoœredni¹ konsekwencj¹ 10% wzrostu liczby ludnoœci na obszarach wiejskich, szczególnie
4
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S¹ to tzw. grupy defaworyzowane na rynku pracy odznaczaj¹ce siê najwiêksz¹ zdolnoœci¹
mobilizacyjn¹, czyli stosunkowo du¿¹ grup¹ osób, które mog³yby przejœæ ze stanu biernoœci
zawodowej do czynnych zasobów pracy.
Szczególnie przy analizie aspektów demograficznych wa¿ne jest obserwowanie danego zjawiska w szerszej perspektywie czasowej. Koniecznoœæ analizy dynamicznej opiera siê na
za³o¿eniu, ¿e najbardziej istotne wydaj¹ siê byæ konsekwencje zachodz¹cych zmian, a ich badanie musi byæ dokonywane na podstawie danych zaczerpniêtych z przesz³oœci i teraŸniejszoœci. Z kolei prognozy demograficzne, choæ w wiêkszoœci opartych na szacunkach oraz
wysoce hipotetyczne, s¹ najlepszym narzêdziem, bêd¹cym podstaw¹ do planowania dzia³añ
nastawionych na wykorzystanie szans i ograniczenie zagro¿eñ zwi¹zanych z sytuacj¹
spo³eczno-ekonomiczn¹ na danym obszarze. Por. W. Makaæ, Podstawowe metody statystyczne
w analizie pracy, Krajowy Urz¹d Pracy, Warszawa 1996, s. 86-87.
Ludnoœæ. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2010 r., G³ówny Urz¹d
Statystyczny, Warszawa 2010, s. 12.
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000–2010, G³ówny Urz¹d
Statystyczny, www.stat.gov.pl, z dnia 04.02.2011.
Obliczenia w³asne na podstawie: Rocznik Demograficzny 2010, G³ówny Urz¹d Statystyczny,
Warszawa 2010, s. 78.
Jest on bezpoœrednio zwi¹zany z poprzednim omawianym wskaŸnikiem, gdy¿ liczba miast
w województwie oraz ich wielkoœæ przek³ada siê na gêstoœæ zaludnienia i odwrotnie, proces
wzrostu liczby ludnoœci na kilometr kwadratowy jest czêstokroæ dodatnie skorelowany z rozrostem miast.
Ludnoœæ, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2009 r., Urz¹d Statystyczny
w Gdañsku, Gdañsk 2010, s. 19.
Obliczenia w³asne na podstawie: Rocznik…, s. 78.
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w pobli¿u du¿ych miast, i wzglêdnie sta³ego poziomu liczby mieszkañców samych miast12. ród³em omawianego zjawiska jest przede wszystkim obserwowana wyraŸna tendencja osób pracuj¹cych w aglomeracjach miejskich do
osiedlania siê na ich obrze¿ach, g³ównie ze wzglêdów ekonomicznych, choæ
równie¿ spo³eczno-ekologicznych13.
Kontynuacja rozwa¿añ nad wielkoœci¹ spo³eczeñstwa sk³ania do wniosku,
i¿ prognozy zmiany stanu ludnoœci potwierdzaj¹ kierunek zmian obserwowany dotychczas w województwie pomorskim. Do roku 2020 szacowany jest
rozrost spo³eczeñstwa o 2,4%. W d³u¿szej perspektywie najwy¿szy poziom
liczby ludnoœci ma zostaæ odnotowany oko³o roku 2025, po czym prognozowany jest spadek, który w roku 2035 ma spowodowaæ powrót liczby ludnoœci
do wartoœci z roku 2015 (2 mln 262,8 tys.)14. Opisywane tendencje s¹ bardziej korzystne dla województwa pomorskiego w porównaniu z Polsk¹
ogó³em, dla której do roku 2007 obserwowany by³ spadek liczby ludnoœci,
g³ównie w wyniku niskiej liczby urodzeñ. Obecnie, trzy lata z rzêdu odnotowywany jest niewielki dodatni przyrost ludnoœci w Polsce15. Prognozy wyraŸnie wskazuj¹ jednak na spadek liczby ludnoœci w przysz³oœci, zwiêkszaj¹cy
swoj¹ dynamikê w ostatniej dekadzie analizowanego okresu16. Ró¿nice
w kierunku i dynamice rozwoju ludnoœci pomiêdzy wartoœciami szacowanymi dla Polski i dla województwa pomorskiego mog¹ byæ t³umaczone miêdzy
innymi czynnikami spo³eczno-ekonomicznymi, maj¹cymi wp³yw na p³odnoœæ, umieralnoœæ i przep³ywy migracyjne, jak równie¿ ze wzglêdu na strukturê demograficzn¹ ludnoœci w roku bazowym.

Struktura wiekowa pomorskich zasobów pracy
Kolejnym aspektem w analizie procesów demograficznych jest struktura
wiekowa ludnoœci (rys. 2). Bêdzie ona odpowiada³a za bie¿¹ce i przysz³e
zmiany w wielkoœci oraz jakoœci zasobów pracy.

12
13

14

15
16

Ludnoœæ, Urz¹d Statystyczny w Gdañsku, www.stat.gov.pl/gdansk, z dnia 04.02.2011.
Motywacje do osiedlania siê w danych regionach wi¹¿¹ siê z postrzeganymi kosztami i korzyœciami osi¹gniêcia po¿¹danego poziomu jakoœci ¿ycia, na który sk³adaj¹ siê miêdzy innymi:
dostêp do satysfakcjonuj¹cej pracy, postrzegany poziom bezpieczeñstwa, dostêp do instytucji
kultury i rozrywki, czy mniej zanieczyszczonego powietrza. Bliskoœæ geograficzna oraz wiêŸ
obszarów miejskich i wiejskich prowadzi zazwyczaj po pewnym czasie do wch³aniania struktur
niezurbanizowanych przez s¹siaduj¹ce miasta.
Obliczenia w³asne na podstawie: Prognoza ludnoœci na lata 2008–2035, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2009, s. 191; Rocznik…, s. 234.
Podstawowe informacje…
Prognozy ludnoœciowe szacowane przez G³ówny Urz¹d Statystyczny obejmuj¹ swoim zasiêgiem okres do roku 2035.
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Rys. 2. Struktura ludnoœci województwa pomorskiego wed³ug p³ci i piêcioletnich
grup wieku (wartoœci skumulowane, stan na 30.06.2010)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Ludnoœæ. Stan i struktura w przekroju terytorialnym.
Stan w dniu 30 VI 2010 r., G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2010, s. 31.

Bie¿¹ca struktura wiekowa ludnoœci stanowi prognostyk dla przysz³ych
wielkoœci poszczególnych kohort wiekowych, co z kolei przyk³ada siê na koniecznoœæ reorientacji szeregu strategii, miêdzy innymi: polityki edukacyjnej,
mieszkaniowej, socjalnej, czy tych z obszaru rynku pracy. Rysunek 2 pozwala
na obserwacjê dwóch wy¿ów demograficznych, obecnych na rynku pracy.
Przedstawiciele powojennego wy¿u wkraczaj¹ coraz liczniej w wiek zaprzestawania aktywnoœci ekonomicznej, stanowi¹c istotne obci¹¿enie dla systemu emerytalnego. Z kolei drugi wy¿ demograficzny to liczna grupa bêd¹ca
w tzw. mobilnym wieku produkcyjnym17, nadal licznie zasilaj¹ca struktury
rynku pracy. Ze wzglêdu na przesuniêcia z wiekiem drugiego wy¿u demograficznego w kierunku starszych kohort wiekowych, w przysz³oœci nale¿y spodziewaæ siê znacznego wzrostu udzia³u osób w wieku poprodukcyjnym
w spo³eczeñstwie oraz wzrostu znaczenia grupy œrednio starszych przedstawicieli wieku produkcyjnego.
Podzia³ osób na grupy w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat), produkcyjnym (18–59/64 lat18) i poprodukcyjnym (60/65 lat i wiêcej) daje podstawê do
17

18

W statystykach nadal funkcjonuje podzia³ na wiek mobilny i niemobilny w ramach wiêkszej
grupy tzw. wieku produkcyjnego. Wiek mobilny to wiek miêdzy 18 a 45 rokiem ¿ycia, natomiast wiek niemobilny to kobiety w wieku 45–59 lat i mê¿czyŸni w wieku 45–64 lata.
Zapis taki pokazuje ró¿nice w wieku produkcyjnym kobiet i mê¿czyzn, który wynika z ustawowego oficjalnego wieku emerytalnego i wynosi odpowiednio 18–59 lat dla kobiet i 18–64
lata dla mê¿czyzn. Prowadzone reformy, wraz z uelastycznianiem systemu emerytalnego, zmieni³y charakter zapisów ustawowych dla wieku emerytalnego z normy obowi¹zuj¹cej na instytucjê o znaczeniu raczej informacyjnym, jednak omawiana dysproporcja zosta³a utrzymana.
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obserwacji sytuacji demograficznej regionu (rys. 3). Prognozy dynamicznie
rosn¹cego udzia³u osób w wieku poprodukcyjnym w pomorskiej populacji
wskazuj¹ na przyspieszenie procesu starzenia siê spo³eczeñstwa. WskaŸnikiem charakteryzuj¹cym tê relacjê mo¿e byæ wspó³czynnik obci¹¿enia demograficznego, czyli liczby osób w wieku poprodukcyjnym przypadaj¹cych na
100 osób w wieku produkcyjnym. Obecnie w województwie pomorskim
wskaŸnik ten kszta³tuje siê na poziomie 23,8. Potocznie wielkoœæ tê mo¿na
interpretowaæ jako sytuacjê, w której jedna osoba w wieku poprodukcyjnym
przypada na oko³o 4 osoby pracuj¹ce. De facto proporcje te s¹ znacznie
mniej korzystne dla sytuacji spo³eczno-gospodarczej ze wzglêdu na œrednio
niski poziom aktywnoœci zawodowej w poszczególnych grupach wiekowych,
co przek³ada siê na niski udzia³ osób wykonuj¹cych pracê w ogólnej grupie
ludnoœci w wieku produkcyjnym. W Polsce ogó³em wspó³czynnik obci¹¿enia
demograficznego jest nieco wy¿szy (25,9). Porównuj¹c analizowane wartoœci
z kolejnym wskaŸnikiem z tej kategorii, skonstruowanym za pomoc¹ stosunku
liczby osób w wieku nieprodukcyjnym19 do liczby osób w wieku produkcyjnym, mo¿na wyci¹gn¹æ przynajmniej jeden istotny wniosek. Poziom
wspó³czynnika wynosi 55 i jest taki sam dla województwa pomorskiego, jak
i Polski ogó³em. Zestawiaj¹c ze sob¹ oba wskaŸniki obci¹¿eñ demograficznych, mo¿na zaobserwowaæ kolejn¹ obserwacjê , ¿e województwo pomorskie odznacza siê stosunkowo liczn¹ grup¹ populacji w wieku przedprodukcyjnym. Stanowi to wyraŸne potwierdzenie, ¿e województwo pomorskie jest
relatywnie m³odym spo³eczeñstwem na tle pozosta³ych regionów Polski, co
jest istotn¹ informacj¹ dla rynku pracy, funkcjonuj¹cego na tym terenie.
W przysz³oœci, w zwi¹zku z prognozowan¹ depopulacj¹ i pog³êbiaj¹cym
procesem starzenia siê spo³eczeñstw, prognozowane jest znaczne pogorszenie siê wspó³czynników obci¹¿enia demograficznego. Sk³ada siê na to
rosn¹cy udzia³ osób w wieku poprodukcyjnym, wzglêdnie stabilny udzia³
najm³odszej czêœci spo³eczeñstwa20 i jednoczeœnie kurcz¹ca siê grupa produktywnej czêœci spo³eczeñstwa. Wed³ug prognoz, województwo pomorskie nadal pozostanie w grupie najm³odszych demograficznie obszarów w Polsce
z median¹ wieku na poziomie 46,1 lat21. Oznacza to, ¿e w 2035 r. ponad
po³owê spo³eczeñstwa bêd¹ stanowi³y osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym oraz w wieku poprodukcyjnym22.

19

20

21
22

Osoby w wieku nieprodukcyjnym to suma osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.
Do roku 2025 bêd¹ dostrzegane lekkie wahania udzia³u osób w wieku 0–17 w populacji
ogó³em w granicach 19,7–20,0%. W okresie póŸniejszym bêdzie nastêpowa³ spadek, a¿ do
poziomu 17% w 2035 r.
Wzrost o oko³o 10 lat w stosunku do roku 2010.
Prognoza ludnoœci…, s. 178–181, 317.
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Rys. 3 Prognoza struktury ludnoœci województwa pomorskiego
wed³ug ekonomicznych grup wieku
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Prognoza ludnoœci na lata 2008–2035, G³ówny
Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2009, s. 241.

Z punktu widzenia analizy rynku pracy kluczowym wyznacznikiem
zmian jest wewnêtrzna struktura ludnoœci w wieku produkcyjnym. Uwzglêdnienie podzia³u na osoby w wieku mobilnym i niemobilnym ukazuje potencjalnie korzystne lub niekorzystne warunki rozwoju spo³eczno-ekonomicznego regionu. Dzieje siê tak miêdzy innymi ze wzglêdu na wy¿sz¹ aktywnoœæ
zawodow¹ m³odszych kohort wiekowych. Rosn¹cy udzia³ osób w wieku niemobilnym bêdzie w województwie pomorskim obserwowany w d³u¿szej perspektywie po roku 2020. Obecnie proporcja ta kszta³tuje siê na poziomie
62,8% w wieku mobilnym do 37,2% w wieku niemobilnym. Natomiast
w roku 2035 wyniesie analogicznie 54% i 46%23. Zmiany te prze³o¿¹ siê na
odmienne zachowanie siê poszczególnych grup na rynku pracy, jak równie¿
bezpoœrednio na stosunku do pracodawców i powierzonych im obowi¹zków.
Jednym z czynników mo¿e byæ, obserwowany obecnie, niski poziom wskaŸnika aktywnoœci zawodowej, szczególnie w grupie osób w wieku 55+, który
w województwie pomorskim w 2009 r. wyniós³ 22,2%, przy 68,7% dla populacji w wieku produkcyjnym ogó³em24.
Kolejny analizowany przekrój, udzia³ w spo³eczeñstwie kobiet i mê¿czyzn, podobnie jak w ca³ej Polsce, wskazuje na liczebn¹ przewagê pierwszej
23
24

Prognoza ludnoœci…, s. 187, 264.
Aktywnoœæ ekonomiczna ludnoœci, Urz¹d Statystyczny w Gdañsku, www.stat.gov.pl/stat,
z dnia 08.02.2011.
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grupy. Na 100 mê¿czyzn w województwie pomorskim przypada nieco ponad
106 kobiet. Analogicznie, w ca³ym kraju relacja ta waha siê miêdzy 100
a 107, przy czym wskaŸnik feminizacji jest œrednio wy¿szy dla mieszkañców
miast (ponad 111 kobiet na 100 mê¿czyzn)25. Omawiana przewaga wynika
g³ównie z dysproporcji wystêpuj¹cej w grupie osób w wieku powy¿ej 45 roku
¿ycia, gdzie kobiety, ze wzglêdu na d³u¿sze przeciêtne dalsze trwanie ¿ycia26,
maj¹ dominuj¹cy udzia³. Dysproporcja ta roœnie wraz z wiekiem. W województwie pomorskim punkt przegiêcia wystêpuje w wieku 45-49 lat, gdzie
po raz pierwszy odnotowywana jest przewaga liczebna kobiet, osi¹gaj¹c poziom 294 kobiet na 100 mê¿czyzn w najstarszej kohorcie wiekowej, czyli
wœród osób w wieku 85 lat i wiêcej (rys. 2)27. Z punktu widzenia analiz konsekwencji dla rynku pracy oraz prognozowanego starzenia siê spo³eczeñstwa
informacja ta wydaje siê byæ istotna. Niska aktywnoœæ zawodowa kobiet,
szczególnie starszych wiekiem oraz zaliczenie ich do grupy nara¿onej na
krzy¿ow¹ dyskryminacjê na rynku pracy28 stanowiæ bêdzie coraz bardziej
znacz¹cy problem na sprawnoœci funkcjonowania tego rynku. Dzia³ania na
rzecz pe³niejszego wykorzystania tej grupy spo³ecznej bêd¹ jednym z kluczowych zadañ równie¿ dla instytucji pomorskiego rynku pracy.

Podstawowe Ÿród³a zmian demograficznych w województwie
pomorskim
Zmiany w liczbie i strukturze wiekowej ludnoœci województwa pomorskiego wynikaj¹ przede wszystkim ze zmian w stopie dzietnoœci, umieralnoœci oraz wielkoœci migracji. ród³ami wymienionych procesów s¹ przede
wszystkim procesy zachodz¹ce w spo³eczeñstwie, zwi¹zane z reorganizacj¹
¿ycia rodzinnego i indywidualnych aspiracji. Dla wyt³umaczenia tych zjawisk mog¹ s³u¿yæ teorie przejœæ demograficznych, szeroko rozpowszechnione w analizie wspó³czesnych procesów demograficznych w spo³eczeñstwach rozwijaj¹cych siê i rozwiniêtych29. Silna urbanizacja, wzrost mobil25
26

27
28

29

Rocznik…, s. 78.
Obserwowane zjawisko wysokiej nadumieralnoœci mê¿czyzn obserwowane jest ju¿ m³odszych kohortach wiekowych i dotyczy w znacznym stopniu mê¿czyzn po dwudziestym roku
¿ycia, dla których wspó³czynnik zgonów by³ 4-krotnie wy¿szy ni¿ dla kobiet. Por. Podstawowe
informacje…
Obliczenia w³asne na podstawie: Ludnoœæ. Stan…, s. 31.
Dyskryminacja krzy¿owa powstaje w wyniku dwóch, wzajemnie wzmacniaj¹cych siê Ÿróde³
dyskryminacji starszych kobiet na rynku pracy. Chodzi tu o defaworyzowanie ich ze wzglêdu
na p³eæ i na wiek.
Szerzej: I.E. Kotowska, Drugie przejœcie demograficzne i jego uwarunkowania, [w:] Przemiany
demograficzne w Polsce w latach 90. w œwietle koncepcji drugiego przejœcia demograficznego,
red. I.E. Kotowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, s. 11–25.
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noœci przestrzennej ludnoœci, sekularyzacja, wzrost poziomu wykszta³cenia,
autonomia kobiet w ¿yciu spo³ecznym i, przede wszystkim, zawodowym,
chêæ zaspokajania w³asnych aspiracji oraz wiêksza mo¿liwoœæ œwiadomego
podejmowania decyzji prokreacyjnych wp³ywaj¹ bezpoœrednio na spadek
liczby urodzeñ, szczególnie widoczny w d³u¿szej perspektywie czasu. Skutkuje to zmianami w podejœciu do instytucji, jak¹ jest rodzina30. Poniewa¿ rodzina ma nadal najwa¿niejszy wp³yw na rozrodczoœæ, to rozluŸnienie stosunków miêdzyludzkich, obserwowane miêdzy innymi w niskiej motywacji do
instytucjonalizacji zwi¹zków, prowadzi do zmniejszenia liczby urodzeñ.
Z kolei kwestia obni¿ania siê stopy umieralnoœci oraz stale wyd³u¿aj¹ca siê
œrednia d³ugoœæ ¿ycia kojarzona byæ powinna przede wszystkim z rozwojem
medycyny. Dodatkowym aspektem, maj¹cym wp³yw na coraz d³u¿sze ¿ycie
w stale lepszej kondycji fizycznej, jest obserwowana coraz wy¿sza jakoœæ ¿ycia, która zwi¹zana jest miêdzy innymi ze zwyczajami ¿ywieniowymi ludnoœci,
warunkami mieszkaniowymi oraz coraz mniej obci¹¿aj¹c¹ fizycznie form¹
œwiadczenia pracy31.
W województwie pomorskim Ÿród³a te s¹ doskonale widoczne. Najwy¿szy przyrost naturalny w Polsce to g³ównie konsekwencja relatywnie wysokiej
i stale rosn¹cej p³odnoœci kobiet, która w 2009 r. wynios³a 48,6% w porównaniu z 40,7% w roku 2005. Wysoki wskaŸnik urodzeñ i mniejsza, w porównaniu z danymi dla Polski, stopa umieralnoœci to czynniki przek³adaj¹ce siê na
wzrost liczby ludnoœci w sposób bezpoœredni. Poœrednio, znacznie wy¿szy
poziom wspó³czynnika liczby zawieranych ma³¿eñstw i nieco tylko wy¿szy
od œredniej krajowej – separacji umacniaj¹ tendencje w zakresie utrzymuj¹cej siê niskiej dzietnoœci. Uwagê zwróciæ w tym miejscu nale¿y na fakt,
¿e w wieku najwiêkszej rozrodczoœci znajduj¹ siê obecnie kobiety z drugiego
wy¿u demograficznego, jednak brak prostej zastêpowalnoœci pokoleñ przynosiæ bêdzie w przysz³oœci spadek liczby ludnoœci tego województwa.
Pewnym neutralizatorem negatywnych zjawisk, przejawiaj¹cych siê
w ogólnie niskiej liczbie urodzeñ mog¹ byæ procesy migracyjne. W województwie pomorskim odnotowywane jest dodatnie saldo migracji zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych na pobyt sta³y. WskaŸnik salda migracji na
1000 mieszkañców wyniós³ w 2009 r. 1,3, choæ w przypadku zdecydowanej
wiêkszoœci województw utrzymuje siê w wartoœciach ujemnych, pog³êbiaj¹c
niekorzystne tendencje depopulacyjne32. Wartoœci dodatnie dla migracji
30

31

32

Szerzej: I. Kowalska, Zmiany stanu i struktury rodzin w kontekœcie przemian procesów demograficznych w Polsce w latach 1988–2002, [w:] Problemy demograficzne Polski przed wejœciem
do Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, PWE, Warszawa 2003, s. 181–202.
Rosn¹cy udzia³ zatrudnienia w sektorze us³ug, mniejsze obci¹¿enie prac¹ fizycznoœci¹ oraz
lepsze warunki pracy to podstawowe czynniki maj¹ce wp³yw na wzrost jakoœci miejsca pracy.
Ludnoœæ, ruch…, s. 18–23, 101.
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w województwie pomorskim s¹ jednak zdecydowanie zbyt s³abe, aby mog³y
uzupe³niæ niedobory ludnoœciowe na tym terenie.

Relacje pomorskiego rynku pracy z uwzglêdnieniem konsekwencji
demograficznych – podsumowanie
Konsekwencje obecnej i przysz³ej sytuacji demograficznej województwa
pomorskiego dla rynku pracy zosta³y ju¿ powy¿ej opisane. Podkreœlenia wymagaj¹ jednak kluczowe, z punktu widzenia zmian ludnoœciowych, kwestie.
Pomorski rynek pracy jest specyficzny na tle Polski, za co odpowiedzialne s¹
nie tylko kwestie demograficzne, ale równie¿ zachowania przedsiêbiorstw
w omawianym regionie. Do g³ównych czynników zaliczyæ mo¿na: silne uzale¿nienie od eksportu, wysoki odsetek pracuj¹cych poza rolnictwem oraz
sk³onnoœæ adaptacyjna firm do nowych warunków. S¹ to zatem dzia³ania,
które sprzyjaj¹ rozwojowi w czasie koniunktury, ale jednoczeœnie uwra¿liwiaj¹ rynek pracy na niekorzystne tendencje gospodarcze, które skutkuj¹
spadkiem zatrudnienia i wzrostem stopy bezrobocia33.
Ponadto, wœród wskaŸników monitoruj¹cych rynek pracy, oprócz opisywanych powy¿ej wielkoœci demograficznych, wymieniæ nale¿y miêdzy innymi o podmiotach gospodarki narodowej, których przybywa w województwie
g³ównie za spraw¹ utrzymuj¹cego siê od kilku lat trendu wzrostu liczby podmiotów w sektorze prywatnym34. Jednoczeœnie obserwowany jest miêdzy innymi spadek liczby miejsc pracy w œrednich i du¿ych przedsiêbiorstwach.
Uogólniaj¹c, konsekwencje uwarunkowañ makroekonomicznych rynku pracy maj¹ charakter neutralny. Dalszy wzrost produktywnoœci, produkcji
sprzedanej czy stabilny poziom sprzeda¿y detalicznej nale¿y zaliczyæ do
aspektów pozytywnych. Maj¹ one jednak zbyt s³ab¹ dynamikê do przezwyciê¿enia negatywnych zjawisk, choæ czêœæ z nich bêdzie zapewnie sprzyja³a
szybszemu o¿ywieniu w okresie lepszej koniunktury gospodarczej35.
Proces starzenia siê spo³eczeñstwa w województwie pomorskim przybiera obecnie wzglêdnie ³agodny charakter. Jako najm³odsze demograficznie
województwo pozostaje ono na uprzywilejowanej pozycji. Z jednej strony,
procesy dostosowawcze rynku pracy mog¹ byæ podejmowane w okresie póŸniejszym, lecz nadal odpowiednio wczeœnie, aby niwelowaæ negatywne kon33

34

35

Szerzej: Pomorskie obserwatorium rynku pracy. Raport VIII/2010. Wersja podstawowa, red.
M. Nowicki, Gdañsk, marzec 2010.
W roku 2009 wzrost ten by³ odnotowany na poziomie 4%. WskaŸniki monitoruj¹ce rynek pracy.
Województwo pomorskie, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Gdañsku, www.wup.gdansk.pl, z dnia
08.02.2011.
Pomorskie obserwatorium…, s. 5, 7–8.
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sekwencje zmian ludnoœci. Z drugiej strony, województwo pomorskie ma
niepowtarzaln¹ szansê korzystania z doœwiadczeñ województw, które, ze
wzglêdów demograficznych, tego typu dzia³ania wprowadzi³y b¹dŸ dopiero
bêd¹ musia³y podj¹æ zdecydowanie wczeœniej. Monitorowanie strategii lokalnych realizowanych na innych obszarach kraju pod k¹tem mo¿liwoœci ich
implementacji w województwie pomorskim wydaje siê optymaln¹ œcie¿k¹
osi¹gniêcia najwy¿szych rezultatów tych projektów.
Dzia³ania usprawniaj¹ce funkcjonowanie rynku pracy, a pozostaj¹ce
w œcis³ym zwi¹zku ze zmianami demograficznymi, powinny zostaæ podjête
ju¿ obecnie. Nale¿¹ do nich w szczególnoœci aspekty zwiêkszenia aktywnoœci
zawodowej osób starszych, w tym kobiet, co, jak zosta³o to ju¿ wczeœniej
podkreœlone, pozostaje w korelacji z rosn¹cym udzia³em osób starszych
w spo³eczeñstwie, wœród których dominuj¹ liczebnie kobiety. Wysoka stopa
bezrobocia d³ugotrwa³ego w tych grupach36 to obecnie jedno z istotniejszych
wyzwañ ju¿ teraz stoj¹cych przed pomorskim rynkiem pracy, szczególnie
w po³¹czeniu z informacjami o stale wysokim poziomie bezrobocia wœród
najm³odszej grupy osób w wieku 15-24 lata, co jest szczególnie wa¿ne dla tak
m³odego demograficznie województwa.
Jednym z nieporuszanych w niniejszym opracowaniu aspektów jest
wkraczaj¹ce obecnie w struktury zasobów pracy tzw. pokolenie Y, które
znacznie ró¿ni siê od swoich poprzedników podejœciem do pracy, równowagi na
linii rodzina-zawód, czy przywi¹zaniem do pracodawcy. Ponadto, ze wzglêdu na coraz d³u¿sz¹ aktywnoœæ zawodow¹ kwesti¹ niespotykan¹, jak dot¹d,
jest koniecznoœæ koegzystencji na rynku pracy jednoczeœnie trzech ró¿nych
pokoleñ. Umiejêtnoœæ zarz¹dzania ich odmiennymi potencja³ami na rzecz
rozwoju przedsiêbiorstwa bêdzie stanowi³o równie trudne wyzwanie dla
wszystkich interesariuszy rynku pracy.
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The aim of this paper is to analyze the significance of the relationship between
contemporary demographic processes and labour market relations in the narrower,
local perspective. Pomeranian voivodeship has been chosen as the research area.
Firstly, theoretical issues, relating to the impact of population processes on the labour
market, were examined. Then, an analysis based on statistical data concerned the
structure of society, in particular: size of population, age, gender and a degree of urbanization. Given that and specificity of the Pomeranian labour market a number of
consequences were shown, as well as the key actions needed to take to exploit opportunities and reduce disadvantages for the labour market development in the perspective of changing demographics.
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