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Obszary  zagrOŻeń  
demOgraficznO−spOŁecznych  
w wOjewództwie maŁOpOlskim  

na przeŁOmie XX i XXi wieku

Przemiany ludnościowe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku można rozpa-
trywać w dwóch perspektywach. Pierwsza z nich łączy się z procesem transformacji 
ustrojowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, która wpłynęła na przyspieszenie 
tendencji modernizacyjnych, w tym postaw prokreacyjnych i przeciętnego dalszego 
trwania życia. Drugą perspektywę należy postrzegać w kontekście procesów demogra-
ficznych, określanych mianem drugiego przejścia demograficznego (van de Kaa 1987; 
Okólski 1990; Kotowska 1999), posiadających wymiar globalny, a objawiających się 
m.in. zmianą modelu rodziny i opóźnieniem zawierania małżeństw i posiadania dzieci. 
Zatem, podobnie jak w gospodarce, także w demografii, na wymiar środkowoeuropej-
ski nakładają się ogólnoeuropejskie tendencje przemian ludnościowych. Występujące 
w Polsce, jak i też w jej regionach, zagrożenia demograficzno−społeczne należy więc 
rozpatrywać w dwóch wymienionych perspektywach.

Badania zagrożeń demograficznych w Polsce wiążą się z analizą obszarów pro-
blemowych, tj. takich, które wykazują anomalie w swoim rozwoju (Zagożdżon 1988). 
Szczególnym rodzajem obszarów problemowych są regiony o „nieharmonijnym” roz-
woju demograficzno−społecznym, nazywane też obszarami zagrożeń demograficznych 
(Jelonek 1986, 1988). Problematyka badania zagrożeń demograficzno−społecznych obej-
muje kilka grup zagadnień, do których zaliczyć można analizy: stanu i rozmieszczenia 
ludności, dynamiki demograficznej (kwestie reprodukcji ludności i migracji zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych), struktur demograficznych i społecznych (w tym 
bezrobocie) oraz prognozy i projekcje demograficzne o charakterze ostrzegawczym. 
Literatura polska odnosi się zazwyczaj do poszczególnych procesów i zjawisk demogra-
ficznych, które mogą dezorganizować życie społeczne i gospodarcze regionu. Wymienić 
tu można prace poświęcone problematyce depopulacji (Eberhardt, 1989; Jelonek red., 
1990), starzenia się ludności (Strzelecki, Witkowski 1991; Długosz 2001), przyczyn 
i konsekwencji emigracji z Polski (Jaźwińska, Łukowski, Okólski 1997; Rauziński, 
Jończy 1999) oraz prace obejmujące problematykę bezrobocia (Churski 1999), czy też 
przemian w zatrudnieniu w rolnictwie na polskiej wsi (Głębocki 1998). W kontekście 
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przytoczonej literatury przedmiotu daje się zauważyć brak demograficznych analiz 
wielokryterialnych, operacjonalizujących wizje teoretyczne.

Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania obszarów zagrożeń demo-
graficzno−społecznych w województwie małopolskim, z uwzględnieniem proponowanej 
w tej pracy koncepcji łańcucha regresu demograficznego”. Podobnie jak Polska oma-
wiany region podlega również oddziaływaniu dwóch grup zjawisk: globalnych (drugie 
przejście demograficzne) i regionalnych (transformacja ustrojowa). Zjawiska te na 
gruncie demograficznym wzajemnie się przeplatają i trudno jest jednoznacznie ocenić 
kształtowanie się proporcji w ich oddziaływaniu na przemiany ludnościowe. Można 
założyć, że procesy modernizacyjne są powszechne i mniej więcej z jednakową siłą 
wpływają na procesy demograficzne, zarówno w regionach wysoko zurbanizowanych, 
jak i w tradycyjnych regionach wiejskich. Z kolei oddziaływanie procesów transfor-
macji na zjawiska ludnościowe tworzy pewien łańcuch przyczynowo−skutkowy, który 
w skrajnie niekorzystnych sytuacjach wyzwala samonapędzające się siły, tworzące 
splot różnego typu konfliktów o działaniu miejscowym (ponadlokalnym). Przyczyny 
swoistego „upadku demograficznego” należy upatrywać w niskim poziomie rozwoju 
społeczno−gospodarczego zarówno obszarów wiejskich, jak też monokulturowych 
obszarów przemysłów schyłkowych. Petryfikacja niedorozwoju społeczno−gospodar-
czego może przyspieszać pojawienie się serii niekorzystnych zjawisk demograficznych, 
układających się w „łańcuch regresu demograficznego”. Modelową postać takiego 
łańcucha przedstawia rycina 1.

Obszary słabo rozwinięte społecznie i gospodarczo wyróżniają się niskim pozio-
mem wykształcenia ludności, który jest pogłębiany słabym poziomem skolaryzacji. 
Zjawiskom tym towarzyszy bezrobocie o charakterze strukturalnym, występujące 
w starych okręgach przemysłowych, na wsi natomiast bezrobocie ukryte pogłębione 
zwolnieniem z pracy w przemyśle licznej grupy dwuzawodowców. Zarówno w ob-
szarach przemysłów schyłkowych, jak i „tradycyjnej wsi” bardzo słabo rozwijają się 
usługi, większość mieszkańców jest zatrudniona w sektorze I lub II. Słabe podstawy 
rozwoju społeczno−ekonomicznego wpływają zasadniczo na zachowania migracyjne 
ludności. Pojawia się emigracja za granicę z początku na pobyt czasowy, później na 
pobyt stały. Emigracja z terenów wiejskich do dużych miast jest bardzo selektywna, 
wyjeżdżają ludzie młodzi, często w celach nauki. Po ukończeniu szkoły średniej lub 
wyższej pozostają oni w mieście. Drugą grupę emigrantów ze wsi tworzą również lu-
dzie młodzi, ale mniej wykształceni od swoich uczących się rówieśników, zazwyczaj 
poszukujący pracy w rozwijających się usługach. Ten typ migracji sprzyja destabilizacji 
struktur demograficznych w regionach odpływu, prowadząc do zaburzeń w strukturze 
płci, szczególnie w grupach wieku do 30 lat (migrują częściej kobiety). Selektywna 
migracja sprzyja także procesom starzenia się mieszkańców. W terenach o dużej emi-
gracji wewnętrznej jak i zagranicznej notowany jest jednocześnie bardzo mały napływ 
ludności. Obszary te zazwyczaj nie tylko nie dysponują odpowiednią liczbą miejsc 
pracy, ale również posiadają słabe zagospodarowanie infrastrukturalne; w efekcie przy 
małym napływie ludności i znacznym stałym jej odpływie wyróżniają się trwałym, 
dużym, ujemnym saldem migracji. Zachowania migracyjne prowadzą bezpośrednio do 
obniżenia stopy małżeństw, spadku poziomu urodzeń oraz pośrednio do wzrostu stopy 
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Ryc. 1. Łańcuch regresu demograficznego

Źródło: opracowanie własne
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zgonów. Reprodukcja ludności jest dodatkowo hamowana przez powszechne obniżanie 
się dzietności kobiet. Nie służą też podniesieniu poziomu urodzeń wzrastająca liczba 
rozwodów i separacji w terenach o dużej liczbie osób emigrujących za granicę na pobyt 
czasowy. Wszystkie te czynniki prowadzą do znacznego obniżenia stopy urodzeń i 
utrzymującego się przez wiele lat z rzędu ujemnego przyrostu naturalnego. Wieloletni 
ubytek naturalny oraz ujemne saldo migracji prowadzą do trwałej depopulacji terenu.

W związku z zaproponowaną koncepcją „łańcucha regresu demograficznego” 
można by zadać pytanie: w jakim stopniu regres ten dotyczy województwa małopol-
skiego, wyróżniającego się dobrą sytuacją demograficzną, w porównaniu z kondycją 
ludnościową Polski? Rzeczywiście, porównując dzisiejsze województwa pod względem 
podstawowych parametrów ludnościowych z cechami demograficznymi omawianego 
regionu wydaje się on „potentatem demograficznym” na skalę ogólnopolską. Należy 
jednak zauważyć, że badane województwo jest wyraźnie zróżnicowane ludnościowo 
(tab. 1). Obok terenów ciągle jeszcze cechujących się młodością demograficzną i 
względnie dużym przyrostem rzeczywistym ludności (powiaty: limanowski, nowosądec-
ki), występują obszary o dużym, wieloletnim ubytku naturalnym, stare demograficznie 
(powiaty: miechowski, proszowicki, dąbrowski). Mało korzystnymi wskaźnikami i 
strukturami ludnościowymi odznacza się również Kraków, w którym notuje się od 
wielu lat bardzo niski poziom urodzeń i ujemny przyrost naturalny. Jest on jednak 
rekompensowany dodatnim saldem migracji. Jak w większości dużych miast zwraca 
uwagę bardzo wysoki współczynnik feminizacji oraz mały udział wśród mieszkańców 
dzieci i młodzieży. Kraków wybija się natomiast wysokim poziomem wykształcenia 
ludności. Stosunkowo dobrą sytuację społeczno−demograficzną posiadają powiaty 
dobrze rozwinięte gospodarczo, nie obarczone restrukturyzującym się górnictwem i 
hutnictwem (powiaty: oświęcimski, wadowicki, krakowski, wielicki, bocheński). Co 
prawda odbiegają one znacznie od pogórskiej części województwa małopolskiego 
poziomem reprodukcji ludności, lecz posiadają za to, dzięki procesom suburbanizacji, 
zrównoważone bilanse migracyjne; wyróżniają się też przeciętnie wyższym poziomem 
wykształcenia ludności od notowanego w pozostałych powiatach omawianego regionu. 

Zaprezentowane powyżej podstawowe cechy ludnościowe województwa 
małopolskiego wskazują na wybitne zróżnicowanie tego terenu pod względem spo-
łeczno−demograficznym. Poziom natężenia tych cech jak również układ struktur 
demograficznych mogą wręcz sugerować istnienie całych sekwencji niekorzystnych 
zjawisk demograficznych, zagrażających podstawom rozwoju społeczno−gospodarczego 
wybranych subregionów omawianego województwa. Dlatego też zasadniczą kwestią 
jest zidentyfikowanie tych obszarów i ustalenie poziomu zagrożeń demograficzno−
społecznych.

Podstawową jednostką badawczą były gminy miejskie i wiejskie województwa 
małopolskiego, dla których zebrano odpowiednie dane demograficzne. Podstawę do-
boru zmiennych ludnościowych stanowiła przedstawiona powyżej koncepcja łańcucha 
regresu demograficznego (ryc. 1). Starano się tak dobrać poszczególne zmienne, aby 
każda z wyróżnionych w omawianej koncepcji faz regresu demograficznego była re-
prezentowana przynajmniej przez jeden miernik−reprezentant. Z braku odpowiednich 
danych, nie zawsze było możliwe wybranie do analizy najbardziej diagnostycznych 
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mierników. W opracowaniu zastosowano ostatecznie siedem cech: 1) stopa bezrobocia, 
liczona w procentach czynnych zawodowo, 2) utrzymujący się z pracy w rolnictwie, 
wśród ogółu ludności, 3) współczynnik salda migracji ogółem, na 1000 mieszkań-
ców, 4) procent emigrantów zagranicznych udających się na pobyt stały wśród ogółu 
emigrantów, 5) procent ludności w wieku powyżej 60 lat wśród ludności ogółem, 6) 
współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców, 7) wskaźnik dynamiki lud-
ności w latach 1988−1998. Większość zmiennych liczono według stanu na 31.12.2000, 

Tab. 1. Wybrane mierniki demograficzne dla województwa małopolskiego – stan 2000 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS



500 Andrzej Zborowski

współczynniki migracyjne i ruchu naturalnego obliczono jako średnie z lat 1997−2000. 
Jedynie dane o utrzymujących się z pracy w rolnictwie pochodziły z NSP z 1988 r. 
Uznano, że pomimo istotnych zmian na rynku pracy zmienna ta jest znacznie bardziej 
przydatna do badania, niż np. podawana przez GUS liczba pracujących w rolnictwie. 

Ustalenia poziomu zagrożeń demograficzno−społecznych województwa małopol-
skiego dokonano przy pomocy techniki zwanej tabelą znaków. Klasyczna tabela znaków 
została dla celów niniejszego badania zmodyfikowana zarówno co do liczby przyjętych 
cech jak i klasyfikacji zmiennych według wartości granicznej. Tabelą znaków objęto 
siedem wymienionych uprzednio zmiennych. Dla każdej z tych zmiennych przyjęto 
wartości graniczne w postaci średniej arytmetycznej. Wartości te umożliwiły przepro-
wadzenie klasyfikacji dychotomicznej analizowanych zmiennych przy pomocy znaków 
(+) i (–). Każdej ze zmiennych nadano charakter stymulanty lub destymulanty (podob-
nie jak w taksonomicznej metodzie wzorca rozwoju), ze względu na poziom zagrożeń 
demograficzno−społecznych (tab. 2). Zmienne: współczynnik salda migracji ogółem, 
współczynnik przyrostu naturalnego oraz wskaźnik dynamiki ludności 1988−1998 
zostały uznane za stymulanty; a zatem im była wyższa wartość tych zmiennych, tym 
stanowiły mniejszy poziom zagrożeń demograficzno−społecznych. Gminy, w których te 
zmienne wykazywały się wartościami powyżej średniej dla województwa otrzymywały 
znak (+), a poniżej znak (–). Pozostałe zmienne określono jako destymulanty, a więc 
im wyższe były wartości cech (np. stopy bezrobocia, wskaźnika starości demograficz-
nej), tym występował większy stopień zagrożeń demograficznych. Gminy, w których 
zmienne przybierały wartości powyżej średniej wojewódzkiej opatrywano znakiem 
(–), a poniżej średniej znakiem (+). 

Ponieważ wydzielenie wszystkich kombinacji znaków byłoby przy siedmiu 
cechach zadaniem bardzo złożonym i wręcz niecelowym, klasy zagrożeń opisane 
jako poziom zagrożeń społeczno−demograficznych ustalono według następującego 

Tab. 2. Charakter zmiennych i układ znaków ze względu na przyjęte wartości graniczne  
dla gmin o najwyższym poziomie zagrożeń demograficzno−społecznych

Źródło: opracowanie własne
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klucza: poziom zagrożeń „bardzo wysoki” – charakteryzował gminy, w których 7 cech 
wykazywało znaczący poziom zagrożeń demograficzno−społecznych, tzn. plasowało się 
powyżej średniej dla destymulant, znak (+), a poniżej średniej dla stymulant, znak (–), 
(tab. 2). Do klasy tej zakwalifikowano też gminy posiadające 6 lub 5 cech o znaczącym 
poziomie zagrożeń. W klasie o „wysokim” poziomie zagrożeń znalazły się gminy o 4 
cechach ze znaczącym poziomem zagrożeń. Klasa gmin o „umiarkowanym” poziomie 
zagrożeń wyróżniała się 3 cechami „znaczącymi”. Kolejna klasa gmin posiadających 
„niski„ poziom zagrożeń cechowała się 2 cechami „znaczącymi”. W klasie zagrożeń 
„bardzo niskich” lokowano gminy z 1 cechą „znaczącą” lub gminy, które były takich 
cech pozbawione. 

Wydzielone poziomy zagrożeń stanowiły podstawę do wykonania mapy zagrożeń 
demograficzno−społecznych województwa małopolskiego (ryc. 2). Bardzo wysokim 
poziomem zagrożeń demograficzno−społecznych w analizowanym województwie 
wyróżniają się rolnicze gminy położone w części północnej. W grupie tej zaznaczają 
się szczególnie gminy powiatów: dąbrowskiego, miechowskiego i proszowickiego. 

Ryc. 2. Poziom zagrożeń demograficzno−społecznych woj. małopolskiego na przełomie XX i 
XXI w.
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W południowych partiach omawianego województwa zagrożony jest rozwój demogra-
ficzno−społeczny kilku gmin należących do powiatu gorlickiego. Tereny te posiadają 
wybitnie niekorzystne parametry migracyjne, a ubytek wędrówkowy jest od wielu lat 
bardzo duży. Tereny powiatu dąbrowskiego i gmin do niego przyległych, należących do 
powiatów: brzeskiego i tarnowskiego cechują się ponadto stosunkowo dużą, również 
wykazującą długie tradycje, emigracją ludności za granicę. W omawianych subregionach 
województwa małopolskiego występują także zaawansowane procesy starzenia się 
ludności i niemal od 10 lat notuje się tu ujemny przyrost naturalny. Zarówno ujemny 
bilans migracyjny jak i ubytek naturalny prowadzą do ubytku rzeczywistego ludności 
, co w obszarach południowej Polski jest jeszcze nadal zjawiskiem stosunkowo rzad-
kim. Ubytek ten nie byłby może tak niepokojący, gdyby nie fakt, że nie łączy się on 
z restrukturyzacją rolnictwa, w tym m.in. komasacją ziemi. 

Gminy najbardziej zagrożone pod względem demograficzno−społecznym w 
omawianym województwie przechodzą w kierunku zachodnim i południowym 
(powiaty: olkuski, bocheński, brzeski, tarnowski) w obszary o nieco lepszej sytuacji 
demograficznej, niemniej i w nich występuje przewaga gmin o „wysokim” względnie 
„umiarkowanym” stopniu zagrożeń demograficzno−społecznych. Stosunkowo dobrą 
kondycję demograficzną (poziom zagrożeń „umiarkowany” lub „niski”) posiada pas 
południowy omawianego regionu. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo wysoki 
poziom bezrobocia rejestrowanego (poza powiatem tatrzańskim) oraz duże zatrudnienie 
w rolnictwie, łączące się w tych terenach z ukrytym bezrobociem na wsi. Omawiany 
subregion „podhalańsko−nowosądecki” w przyszłości może stać się, na dużą skalę, 
dostarczycielem taniej i niskokwalifikowanej siły roboczej, zarówno w Polsce jak i w 
Europie. Będzie to groziło destabilizacją struktur demograficznych i społecznych oraz 
szybko postępującym starzeniem się społeczeństwa. 

Najlepszą sytuację demograficzno−społeczną posiada subregion składający się 
z kilku powiatów położonych w środkowej części regionu, począwszy od oświęcimskie-
go na zachodzie po wielicki na wschodzie. Większość gmin w tym subregionie cechuje 
się „bardzo niskim” poziomem zagrożeń demograficzno−społecznych. Obszar ten po-
krywa się z terenem intensywnych oddziaływań Krakowa i Bielska−Białej, znajdujących 
m.in. wyraz w krzyżujących się dojazdach do pracy do tych ośrodków oraz procesach 
suburbanizacyjnych. W omawianej strefie notuje się także dużą przedsiębiorczość 
mieszkańców, mierzoną liczbą podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON.

Zaprezentowana koncepcja łańcucha regresu demograficzno−społecznego wska-
zuje na istnienie kilku faz regresu, które kumulując się przechodzą w najbardziej 
zaawansowanej postaci w depopulację terenu. Sam ubytek rzeczywisty ludności nie 
jest jeszcze zagrożeniem dla rozwoju obszaru podlegającego procesowi depopulacji. 
Dopiero nałożenie się kilku niekorzystnych zjawisk i procesów demograficznych m.in. 
nadmierna emigracja oraz znacznie zaburzona równowaga struktur demograficznych 
i społecznych wskazują na poważny regres demograficzno−społeczny, który jest za-
zwyczaj pochodną słabości gospodarczej terenu. Zaprezentowana analiza wskazuje 
na stosunkowo wysoki poziom zagrożeń demograficzno−społecznych, którymi objęte 
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zostały znaczne połacie województwa małopolskiego. Można przypuszczać, że wraz z 
dalszym upowszechnianiem się wzorca rodziny małodzietnej, a także pogłębianiem się 
niedorozwoju społeczno−gospodarczego dużej części omawianego regionu, zagrożenia 
demograficzno−społeczne ulegną wzmocnieniu i będą obecne zarówno w północnej, 
jak i południowej części województwa.
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