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Wprowadzenie
Proces starzenia się ludności postrzegany w wymiarze jednostkowym i społecznym w wielu krajach stawia trudne wyzwania o wielopłaszczyznowym wymiarze,
a więc nie tylko w sferze ekonomicznej, lecz również psychologicznej, medycznej,
socjalnej i kulturalnej (Avramov, Maskova, 2003; Walker, 1999). Rysujące się od pewnego czasu wyraźne dysproporcje i zachwianie liczebnej równowagi w poszczególnych grupach wieku ludności budzą niepokój na naszym kontynencie. Zjawisko to
nieuchronnie prowadzi do starości demograﬁcznej w wielu krajach (World Population Ageing, 2002), szczególnie, choć nie tylko, w Europie Zachodniej (Długosz, 1996,
2002; Długosz, Kurek, 2006). Według danych World Population Prospects z 2008 r.
zrównanie odsetków ludności młodej (0–14 lat) i grupy w starszym wieku (powyżej
65 lat) w Europie nastąpiło w 2005 r. i, mimo pewnych wahnięć, będących złożoną
zaszłością demograﬁczną w wielu krajach, dysproporcje w tym względzie na naszym
kontynencie będą się pogłębiać (ryc. 1). Zjawisko starzenia się ludności, a więc dysproporcji głównie pomiędzy skrajnymi grupami wieku, jest bezpośrednio wypadkową składowych ruchu naturalnego – przede wszystkim dynamiki poziomu urodzeń
i umieralności w grupie najmłodszych (szczególnie niemowląt) oraz bilansu migracji
ludności. O ile na podstawie długoletnich trendów poziom urodzeń i zgonów łatwiej
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Ryc. 1. Zmiany udziałów ludności Europy w wieku 0–14 oraz 65 lat i więcej w okresie 1950–2005
i według prognozy na lata 2010–2045
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects, 2008.

da się przewidzieć (ryc. 2), o tyle znacznie trudniej wyrokować w zakresie migracji,
których prognozy mogą być mocno wątpliwe, gdyż przemieszczenia ludności są procesem bardziej złożonym i żywiołowym, stąd często nieprzewidywalnym.
O zjawisku starzenia się ludności na świecie i w krajach Unii Europejskiej napisano wiele prac (Andrews, Phillips, 2005; Grundy, 1996; Jackson, 2000; Kinsella, Phillips, 2005), dlatego autorzy pominęli tę kwestię, przywołując jedynie obszerną bibliograﬁę z tego zakresu w pracach S. Kurka (2001, 2008). Chcąc jednak zaprezentować
w miarę aktualną sytuację demograﬁczną, w niniejszym opracowaniu podjęli próbę
przybliżenia stanu i perspektyw badanego procesu. Uwzględniono przy tym różne
skale przestrzenne – od globalnej, pokazując sytuację w Europie, poprzez krajową
i regionalną, analizując zjawisko starzenia się ludności w Polsce na poziomie powiatów, oraz lokalną w małych miastach. Za podstawę analizy wzięto średni wariant prog-nostyczny prezentowany przez ONZ: World Population Prospects z kwietnia 2009 r.
oraz dane statystyczne GUS.

Proces starzenia się ludności w Europie
Spośród krajów europejskich ze szczegółowej analizy zostały wyłączone samodzielne politycznie minipaństwa, tj. Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino, Watykan, oraz terytoria niesamodzielne (w tym autonomiczne), gdyż sytuacja demogra-
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Ryc. 2. Zmiany współczynników urodzeń i zgonów w Europie w okresie 1950–2005 i według
prognozy na lata 2010–2045
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects, 2008.

ﬁczna na tych obszarach dla przemian na kontynencie nie ma większego znaczenia.
W układzie przestrzennym Europy uwzględniono więc 40 jednostek terytorialnych,
a prezentowane mierniki w celach porównawczych zostały obliczone dla przekrojów
co 20 lat, tj. 2005, 2025 i 2045.
(1)
gdzie:
Ws – indeks starości demograﬁcznej
L (+65) – ludność w wieku powyżej 64 lat
L (0–14) – ludność w wieku 0–14 lat
C – stała (=100)
Podstawową, a zarazem syntetyczną miarą w zakresie poziomu starości społeczeństwa jest indeks starości demograﬁcznej (Ws), prezentujący relacje między najstarszą a najmłodszą grupą wieku (w tym przypadku 0–14 i +65 lat). Jak już wcześniej
wspomniano, rok 2005 dla Europy był ważną cezurą, wtedy to udział tych dwóch
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grup się wyrównał, jednak między poszczególnymi krajami nadal znacznie się różnił
(ryc. 3a). Współczynnik ten wahał się od 33 w Albanii do ponad 120 w Bułgarii (126),
Grecji (125), Niemczech (132) i Włoszech (138). O ile prognozy do 2025 r. wskazują, iż jeszcze w niektórych krajach (Albania, Czarnogóra, Irlandia, Islandia, Luksemburg i Mołdawia) notowana będzie przewaga młodszej grupy ludności nad starszą
(ryc. 3b), o tyle w 2045 r. we wszystkich krajach Europy współczynnik ten przekroczy
wartość 100, co oznaczać będzie powszechną przewagę udziału ludności w wieku powyżej 65 lat nad grupą w wieku 0–14 lat. Co więcej, o ile jeszcze prognozy dla 2025 r.
tylko w Niemczech przewidywały dwukrotną przewagę starszej generacji nad młod-

Ryc. 3. Poziom starości demograﬁcznej według indeksu starości (Ws) w państwach Europy
w latach 2005, 2025 i 2045
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects, 2008.
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szą, o tyle w 2045 r. spośród badanych 40 państw już w 12 wartości te przekroczą 200
(ryc. 3c), przy czym najwyższymi, jak się wydaje, parametrami charakteryzować się
będą Niemcy (261), Włochy (251) oraz Bośnia i Hercegowina (243).
Na taki stan rzeczy będzie bezpośrednio oddziaływać nie tylko spowolnione tempo poziomu urodzeń i ewentualne migracje, ale w znacznym stopniu wydłużający się
okres życia (tab. 1). Podczas gdy w latach 2000–2005 tylko w czterech krajach kształtował się on dla obu płci łącznie poniżej 70 lat, a w dalszych czterech przekroczył
80 lat, to według prognoz w latach 2040–2045 już tylko w 15 krajach nie przekroczy
granicy 80 lat.
Tab. 1. Przeciętna długość trwania życia w krajach Europy – stan w latach 2000–2005 i perspektywy do roku 2045

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects, 2008.

Jak wynika z danych prognostycznych, w latach 2005–2025 (ryc. 4a) najwyższym
tempem starzenia się ludności charakteryzować się będą Malta, Bośnia i Hercegowina,
Niemcy, Polska i Portugalia, natomiast najniższym – Łotwa, Ukraina, Estonia i Rosja,
a więc kraje wschodniej części kontynentu. Z kolei w latach 2025–2045 (ryc. 4b) do
grupy państw o najwyższym tempie tego procesu (Bośni i Hercegowiny, Portugalii
i Polski) dołączą Hiszpania, Słowacja oraz Rumunia. Relatywnie najsłabiej dynamika ta zaznaczy się w Finlandii, Danii i Szwecji, a więc w krajach skandynawskich,
gdzie notabene najwcześniej dał się zauważyć proces starzenia się ludności, a w których wyraźnie nastąpiło jego spowolnienie także w ostatnich latach. Porównując
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Ryc. 4. Zmiany w poziomie starości demograﬁcznej państw Europy (według różnic punktowych wskaźnika Ws) dla dwudziestoleci 2005–2025 i 2025–2045
Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects, 2008.

z kolei tendencje w zmianach współczynnika obu dwudziestoleci, widzimy (ryc. 4c),
że mimo spowolnienia tego procesu w wielu krajach (największe w Finlandii, Holandii i Danii), nadal w większości państw proces ten będzie się pogłębiał – najbardziej
w Hiszpanii, na Łotwie i Białorusi.
(2)
gdzie:
WMW – współczynnik wsparcia międzypokoleniowego
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L (+85) – ludność w wieku 85 lat i więcej
L (50–64) – ludność w wieku 50–64 lat
C – wartość stała (=100)
Istotną miarą starzenia się ludności jest współczynnik wsparcia międzypokoleniowego (WWM), będący stosunkiem pomiędzy ludnością w wieku powyżej 85.
roku życia a grupą 50–64 lat, którą tworzy pokolenie, „teoretycznie ich dzieci”. O ile
w krajach wysoko rozwiniętych, bogatszych, opieka społeczna oraz medyczna stoją na
wysokim poziomie i osoby w wieku starczym mają właściwie zabezpieczony los, o tyle
w państwach uboższych, o słabiej rozwiniętej infrastrukturze społecznej, niesłychanie
ważny stanie się fakt, jak liczna grupa „teoretycznych dzieci” będzie musiała (mogła)
sprawować opiekę nad „teoretycznymi rodzicami”. Tam, gdzie tradycje w tym względzie są większe, gdzie rodziny wielopokoleniowe są na porządku dziennym, problem
spokojnego schyłku życia osób starszych będzie się rysował bardziej optymistycznie.
A zatem, jakie perspektywy rysują się w tym względzie? Oczywiście decydować
w dużej mierze będzie długość trwania życia, gdyż wieku starczego (powyżej 85 lat)
jak na razie dożywa stosunkowo nieliczna (ok. 2%) część społeczeństwa Europy. Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że o ile w 2005 r. współczynnik wsparcia międzypokoleniowego dla całego kontynentu kształtował się na poziomie 8, co
oznacza, że tyle starców przypadać będzie na 100 ludności w wieku 50–64 lat, o tyle
według omawianych prognoz struktury wieku w 2025 r. liczba ta wzrośnie do poziomu 13, a dwadzieścia lat później do 23. Jednak te średnie wartości tylko uogólniają zjawisko, które w poszczególnych regionach Europy jest znacznie zróżnicowane.
W 2005 r. najwyższymi współczynnikami w tym przypadku charakteryzowały się Bułgaria (16,0), Szwecja (12,6) i Włochy (11,7), natomiast najniższymi Mołdawia (2,1)
i Macedonia (2,7). Z kolei w perspektywie dalszych 20 lat najwyższe parametry w tym
względzie odnotują Estonia (28,0) i Cypr (21,9), a najniższe – nadal Mołdawia (5,2)
i Słowacja (6,5). Według szacunków dla 2045 r., państwami o najwyższych wartościach tego miernika będą Francja (37,3) i Włochy (35,9), natomiast o najniższych
znowu Mołdawia (8,6) i Białoruś (11,4). Porównując dane z trzech przekrojów czasu,
widzimy, iż współczynnik wsparcia międzypokoleniowego w latach 2005–2025 najszybciej będzie rósł w Estonii i na Cyprze, a także w Finlandii, Chorwacji i Francji,
natomiast w latach 2025–2045 we Francji, Włoszech, Holandii i Szwajcarii. Tempo
wzrostu (mierzone różnicą wartości miernika) między porównywanymi dwudziestoleciami spadnie tylko w kilku krajach (najbardziej w Estonii i na Cyprze), jednak
w większości państw proces ten będzie się nasilał, w najwyższym stopniu w Bułgarii,
Islandii i Holandii.
(3)
gdzie:
WPW – współczynnik potencjalnego wsparcia
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L (20–64) – ludność w wieku 20–64 lat
L (+65) – ludność w wieku powyżej 64 lat
Zmiennie w nie tak odległej przyszłości kształtować się będzie w krajach Europy
także współczynnik potencjalnego wsparcia (WPW). Dla potrzeb tego opracowania
przyjęto relację grupy ludności w wieku 20–64 lat (teoretycznie aktywnych zawodowo) względem populacji społeczeństwa w wieku 65 i więcej lat (teoretycznie będących
na emeryturze). W skali całego kontynentu współczynnik ten będzie się sukcesywnie
zmniejszać od poziomu 4,2 w 2005 r., do 3,0 w 2025 r. i do 2,2 w 2045 r. Oznacza to,
że coraz mniejsza grupa wypracowywać będzie środki na utrzymanie osób w wieku
poprodukcyjnym. Z układu przestrzennego wynika, że podczas gdy w 2005 r. najwyższe wartości współczynnika sięgały nawet powyżej 6 (Albania), a najniższe nie spadły
poniżej 3 (najniższe we Włoszech – 3,1), to w 2025 r. wartości te wahać się będą od 4,1
(Albania) do 2,3 (Finlandia, Niemcy), a w 2045 r. od 2,8 (Albania) do 1,5 (Włochy).
Szczegółowa analiza dynamiki tego współczynnika wskazuje, że w latach 2005–2025
najwyższy wzrost odnotują Albania, Malta i Słowacja, a najsłabszy Ukraina, Łotwa
i Luksemburg. W latach 2025–2045 obszarami o najwyższej dynamice wzrostu współczynników charakteryzować się będzie Irlandia (1,5 pkt wartości miernika) oraz Macedonia, Albania, Hiszpania, Islandia (po 1,3 pkt), a najniższymi – Finlandia (0,3 pkt)
i Szwecja (0,4 pkt). Oznaczać to będzie, że w ciągu 40 lat w większości państw naszego
kontynentu zaznaczy się spadek dynamiki (mierzony różnicą wartości w sąsiednich
analizowanych przekrojach) tego parametru (najwyższy na Malcie, Finlandii, Holandii i Polsce), natomiast wzrost odnotuje niewielka liczba państw, w tym najbardziej
odczuwalny – Białoruś, Hiszpania i Luksemburg.
O ile współczynnik wsparcia międzypokoleniowego prezentuje sytuację bardziej
o charakterze społecznym (opieka socjalna, medyczna), o tyle w prognozowaniu demograﬁcznym miara potencjalnego wsparcia jest bardzo istotna ze względów ekonomicznych (emerytury, renty).
Na podstawie uzyskanych wartości odnośnie do kształtowania się poziomu współczynnika (indeksu starości) oraz jego zmian w kolejnych dwóch dwudziestoleciach
(2005–2025, 2025–2045) i zmienności dynamiki pomiędzy nimi, w celu syntetycznej oceny dokonano ich rangowania, przyjmując za korzystne (niski poziom starości
i niskie tempo zmian w tym kierunku) – najmniejszą liczbę punktów, za niekorzystne
(sytuacja odwrotna). Ekstremalne wartości zatem mogły się wahać od 6 (najkorzystniej) do 240 pkt – najmniej korzystnie (tab. 2).
Jak wynika z powyższego, pod względem stanu i dynamiki starzenia się społeczeństw na naszym kontynencie najkorzystniej sytuacja kształtować się będzie w Albanii, na Cyprze, w Czarnogórze oraz Islandii i Irlandii, a więc w państwach biegunowo położonych w Europie, natomiast bardzo pesymistyczne są prognozy dla takich
państw, jak Węgry, Słowenia czy Portugalia i Włochy. Także dla Polski prognozy są
złe. Zarówno wielkości przyjętych parametrów starzenia się ludności, jak i ich tendencje wskazują, że proces ten pogłębia się i jest nieodwracalny. Dlatego należy szu-
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Tab. 2. Ranking państw Europy wg indeksu starości i dynamiki jego zmian w dwudziestoleciach 2005–2025 i 2025–2045

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Population Prospects, 2008.

kać środków zaradczych celem, jeśli nie odwrócenia, to przynajmniej zahamowania
niekorzystnych trendów. W zakresie trendu poziomu urodzeń, co mogłoby osłabić
choćby częściowo i okresowo proces, należy szukać odpowiednich mechanizmów
w polityce rodzinnej i pronatalnej.

Proces starzenia się ludności w Polsce w ujęciu regionalnym
i lokalnym
Starzenie się ludności to proces o silnym zróżnicowaniu regionalnym. W obrębie
poszczególnych krajów inny jest jego stan na obszarach wiejskich, a inny w miastach,
odmiennie też może przebiegać w centrum niż na obszarach peryferyjnych. Zróżnicowanie regionalne może być ponadto spowodowane czynnikami historycznymi oraz
różnymi funkcjami obszarów (w tym o funkcjach przemysłowych, poprzemysłowych
czy rolniczych). Polska jest dobrym przykładem występowania wszystkich powyższych przyczyn zróżnicowania regionalnego wynikających z czasów zaborów, dwóch
wojen światowych, powojennych migracji, komunizmu i w końcu społeczno-gospodarczej transformacji do gospodarki rynkowej, a także akcesji do Unii Europejskiej.
W Polsce gwałtowne podwyższenie współczynnika starości demograﬁcznej obserwuje się od lat 90., w latach 1990–2008 udział ludności w wieku 65 lat i więcej
wzrósł z 10,2 do 13,5%, a udział dzieci (poniżej 15. roku życia) zmniejszył się z 24,4
do 15,3%. Indeks starości demograﬁcznej podwoił swoją wartość z 41,8 do 88,2.
W okresie transformacji gospodarczej Polski proces starzenia się społeczeństwa wykazywał większą dynamikę w miastach niż na obszarach wiejskich i dlatego od 1995 r.
indeks starości demograﬁcznej miał wyższe wartości w miastach – w 2008 r. 98,6, gdy
na obszarach wiejskich – 75,4. Sytuacja ta była wynikiem znacznego spadku urodzeń
w miastach, zmniejszenia roli migracji ze wsi do miast, jak również zmiany dominu-
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jących kierunków migracji ludności (obecnie w wyniku procesów suburbanizacji dominującym jest kierunek miasto-wieś, strefa podmiejska). W 1999 r. tylko w czterech
powiatach udział ludności w wieku 65 lat i więcej przekroczył odsetek dzieci, podczas
gdy w 2008 r. było już 78 takich jednostek administracyjnych. Powiaty wykazujące
najwyższe wartości indeksu starzenia zasadniczo zlokalizowane były peryferyjnie,
lecz były to także powiaty o funkcjach uzdrowiskowych, duże miasta, powiaty rolnicze oraz dawne powiaty górnicze Górnego Śląska. Najniższe udziały indeksu starości odnotowano w powiatach, dla których charakterystyczny był intensywny rozwój
przemysłu w latach 70. i 80., w powiatach zlokalizowanych w północnej części kraju,
jak również w strefach podmiejskich. Demograﬁczny podział kraju na młodszą (północno-zachodnią) oraz starszą (centralną i wschodnią) część był konsekwencją powojennych migracji młodej ludności na tak zwane Ziemie Odzyskane (ryc. 5).
Starość demograﬁczna stanowi również ważny problem w skali lokalnej, jako że
dotyka tam bezpośrednio „zwykłych ludzi”. Małe miasta są dobrymi przykładami
miejscowości położonych pomiędzy dużym miastem z jednej i obszarami wiejskimi z drugiej strony (Kwiatek-Sołtys, 2004a). Okres ostatnich dziesięciu lat przyniósł
w zakresie starzenia się ludności tych miejscowości istotne zmiany, polegające na silnym pogłębianiu procesu starzenia (ryc. 6). W roku 1998 niewiele było jeszcze małych
miast, w których udział ludności w wieku 65 lat i więcej był wyższy od udziału dzieci,
a zatem wartość indeksu starości przekraczała 100. Najwyższą wartość osiągnął ten
indeks w mieście Kleszczele położonym w województwie podlaskim (175,8); gmina
Kleszczele była już w 2002 r. najstarszą gminą w Polsce o wartości indeksu starości
400 (Kurek, 2008). Wśród miast najstarszych demograﬁcznie znalazły się ponadto
dwa miasta z województwa lubelskiego (Kazimierz Dolny i Frampol), z województwa
śląskiego – Koziegłowy, z dolnośląskiego – Szczawno-Zdrój, oraz aż trzy miasta położone w województwie świętokrzyskim (Wąchock, Ćmielów i Skalbmierz). Zaledwie
9 lat później miast z indeksem starości powyżej 100 odnotowano już 83, położonych
głównie na obszarze województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego (ryc. 7). Trzeba jednocześnie w tym miejscu zaznaczyć, iż dla większości miast
małych wartość indeksu starości wzrosła, jedynie dla 29 ośrodków ujemna jego wartość za rok 2007 informuje o odmłodzeniu miejscowego społeczeństwa. Znaczące
odmłodzenie nastąpiło w kilku miastach z grupy wcześniej demograﬁcznie najstarszych (Koziegłowy, Kleszczele, Kazimierz Dolny), co potwierdza wartość wskaźnika
starzenia demograﬁcznego. Badania z ostatnich lat potwierdzają, iż różnice pomiędzy
ziemiami zachodnimi a środkowo-wschodnimi zanikają, a zjawisko starzenia charakterystyczne staje się dla większości miast, w tym i najmniejszych (Kwiatek-Sołtys,
2004b, 2006).
Konsekwencje procesu starzenia są więc szczególnie widoczne w ośrodkach małych. Należy się spodziewać, iż miasta te będą się do tych procesów musiały przystosować, przede wszystkim w zakresie rozbudowy odpowiedniej infrastruktury społecznej
i technicznej. Na obecnym etapie rozwoju najczęściej w pierwszej kolejności nadrabiane są jednak zaległości odnośnie do placówek oświatowo-wychowawczych (budo-
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Ryc. 5. Poziom starości demograﬁcznej i jego zmiany w Polsce (według indeksu starości Ws)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

wa czy rozbudowa szkół i przedszkoli, placów zabaw czy ośrodków sportowych). Jak
wykazały badania prowadzone w małych ośrodkach (np. w Miechowie), absurdalna
sytuacja, że na miejsce w domu opieki osoby w starszym wieku muszą czekać 15 lat,
nie należy do wyjątkowych. Nie dotyczy to tylko rozwoju usług medycznych, wyposa-
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Ryc. 6. Indeks starości demograﬁcznej w małych miastach Polski w 1998 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

żenia i infrastruktury dostosowanej tak dla osób starszych, jak i niepełnosprawnych,
lecz np. również Uniwersytetów Trzeciego Wieku itp.
Według prognoz (Kurek, 2008) obraz ten będzie się pogłębiał, ponieważ obszary
Polski, dotychczas uważane były za młode demograﬁcznie, obecnie gwałtownie się
starzeją (ryc. 8). Prognozy demograﬁczne dla Polski nie są korzystne. Zarówno wielkość parametrów demograﬁcznego starzenia, jak i kierunek ich zmian wskazują, że
proces starzenia pogłębia się i jest nieodwracalny. Z tego właśnie powodu trzeba znaleźć rozwiązania zmierzające, jeśli nie do odwrócenia, to przynajmniej do zatrzymania tych niekorzystnych tendencji. Pozytywne zmiany we wskaźniku urodzeń mogą
spowodować osłabienie tempa procesu starzenia. Rozwiązań należy szukać w prorodzinnej polityce. W zakresie wsparcia międzypokoleniowego efekty starzenia będą
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Ryc. 7. Indeks starości demograﬁcznej w małych miastach Polski w 2007 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

w dużej mierze uzależnione od znalezienia zastosowania rozwiązań systemowych.
Z jednej strony takie rozwiązania mogą pomóc w utrzymaniu więzi międzypokoleniowej, z drugiej zaś – stworzą dla osób niepełnosprawnych dogodne warunki do
aktywnego życia, a dla ciężko chorych godnego życia. W aspekcie ekonomicznym
to zastępcze migracje uważa się za rozwiązanie mogące zapewnić odpowiedni poziom świadczeń emerytalnych. Migracje zastępcze pomagają w utrzymaniu stałego
współczynnika pracujących w relacji do osób w wieku poprodukcyjnym. Dlatego, aby
skutecznie łagodzić negatywne skutki starzenia się społeczeństwa – w sytuacji ciągłego wydłużania średniej długości trwania życia – konieczne są prawdziwe polityczne
rozwiązania, jak również szeroka gama rozwiązań społecznych, ekonomicznych i ﬁnansowych.
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Ryc. 8. Prognoza poziomu starości demograﬁcznej (według indeksu starości Ws) w miastach i gminach Polski na rok 2030 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wnioski
Proces starzenia się społeczeństwa może być rozpatrywany na różnych płaszczyznach – od globalnej poprzez narodową i regionalną, po lokalną. W Europie obszary
o wysokim stopniu zaawansowania tego procesu widoczne są w regionie śródziemnomorskim, w Niemczech oraz Skandynawii. Jeśli chodzi o dynamikę procesu starzenia,
największa obserwowana jest w Europie Środkowej. Z drugiej strony w niektórych
zachodnioeuropejskich krajach tempo procesu starzenia osłabło.
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W Polsce regionalne zróżnicowanie starzenia się jest ciągle konsekwencją wielu
historycznych czynników, niemniej zmiany spowodowane współczesną sytuacją polityczną i społeczno-gospodarczą zaburzają tradycyjny demograﬁczny podział kraju
na młodszy północny-zachód oraz starszą Polskę Środkową i Wschodnią. Małe miasta podlegają tym samym regułom, jednakże dodatkowe czynniki, takie jak położenie
w zasięgu oddziaływania dużej aglomeracji oraz procesy suburbanizacji stają się kolejnymi czynnikami wpływającymi na pogłębienie zróżnicowań regionalnych.
W rozwiniętych bogatszych krajach, o rozbudowanym systemie opieki społecznej
i zdrowotnej, ludzie starsi spotkają się z wystarczającą pomocą. Staje się szczególnie ważne, aby władze biedniejszych krajów, ze słabiej rozwiniętym systemem opieki
społecznej i zdrowotnej, wiedziały, jak duża grupa „teoretycznych dzieci” będzie musiała i będzie w stanie troszczyć się o swoich „teoretycznych rodziców”. W tej sytuacji wydaje się, iż ludzie starsi będą mieli większe szanse na spokojne życie w krajach
z lepiej rozwiniętymi tradycjami życia rodzinnego, gdzie rodziny wielopokoleniowe
są częścią codziennego życia.
Zróżnicowana polityka, w tym ekonomiczna, rodzinna i migracyjna, która pozwoli na osłabienie negatywnych konsekwencji demograﬁcznego starzenia, powinna
być wprowadzona nie tylko na szczeblu krajowym, lecz również regionalnym i lokalnym.
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