Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISSN 2083-8611
Nr 290 · 2016

Zbigniew Strzelecki

Małgorzata Kucińska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Rozwoju Regionalnego
Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
m.kucinska@um.warszawa.pl

WYZWANIA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN
DEMOGRAFICZNYCH W REGIONIE
Streszczenie: Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące zmian demograficznych w województwie mazowieckim. Sytuacja demograficzna Mazowsza jest powiązana
z polaryzacją jego rozwoju powodującą zróżnicowania przestrzenne problemów społecznych. Dlatego w pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe cechy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego oraz wskazano główne
trendy w rozwoju demograficznym regionu tj.: a) spadek zachowań promałżeńskich
i prokreacyjnych, b) depopulację obszarów peryferyjnych, c) starzenie się ludności.
Odwrócenie tych zjawisk wymaga zdecydowanej reakcji rządu i władz województwa mazowieckiego. W drugiej części zaprezentowano przewidziane w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze” oraz w „Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” działania na
rzecz powstrzymania i zapobiegania negatywnym trendom rozwoju społecznego.
Słowa kluczowe: demografia, region, rozwój regionu, strategia.

Wprowadzenie
Polska jest krajem o dużej dynamice zmian sytuacji ludnościowej (tendencji
w zakresie rozwoju ludności). Miały na to wpływ zarówno uwarunkowania historyczne, jak i procesy przemian społeczno-gospodarczych. W pierwszym
przypadku należy mieć na myśli wydarzenia i konsekwencje drugiej wojny
światowej oraz proces szybkiej odnowy biologicznej społeczeństwa polskiego
w okresie kilku lat po wyzwoleniu ziem polskich. Z kolei w drugim przypadku –
lata 90. XX w., kiedy Polska wkroczyła na drogę zasadniczej przebudowy sys-
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temu politycznego, społecznego i gospodarczego. Tej przebudowie systemowej
towarzyszyło wiele zjawisk, które były konsekwencją głębokiego kryzysu gospodarczego na początku lat 90., między innymi pogarszająca się sytuacja na
rynku pracy z masowym bezrobociem, zmniejszenie poziomu konsumpcji gospodarstw domowych, nasilenie się zróżnicowania dochodów ludności czy poszerzenia się zasięgu niedostatku i ubóstwa. Te zjawiska i procesy nie pozostały
bez wpływu na postawy i zachowania demograficzne ludności i znalazły odzwierciedlenie w przebiegu procesów demograficznych tego okresu. Należy
podkreślić, że najważniejsze problemy rozwoju ludnościowego w kolejnych
latach i okresach są omawiane i komentowane w corocznych raportach demograficznych przygotowywanych przez Rządową Radę Ludnościową. Zawierają
one charakterystykę i ocenę bieżącej sytuacji demograficznej, omówienie podstawowych tendencji w zakresie rozwoju ludności z wyeksponowaniem pozytywnych i negatywnych zjawisk, a także podejmują w sposób pogłębiony wybrane (aktualne) aspekty rozwoju demograficznego Polski. Raporty stanowią
więc kompendium wiedzy o prawidłowościach rozwoju demograficznego Polski
w okresie powojennym. Procesom tym podlegały i podlegają obszary obecnego
województwa mazowieckiego. Jednakże w wielu elementach rozwoju demograficznego tendencje tego regionu różnią się od tendencji ogólnokrajowych. Podkreślić jednak należy, że ludność, a ściślej kapitał ludzki, którego ludność jest
podstawą, stanowi główny zasób endogeniczny zarówno kraju, jak i regionu
[Strzelecki, 2008].
Celem tego opracowania jest wskazanie głównych trendów w rozwoju demograficznym i wynikających z tego wyzwań dla prowadzenia przez władze
województwa polityki rozwoju.

1. Podstawowe cechy rozwoju województwa mazowieckiego
Województwo mazowieckie jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo regionem w Polsce. Charakterystyczne jest dla niego wysokie tempo wzrostu oraz
najwyższy udział w tworzeniu krajowego PKB w porównaniu do pozostałych
polskich województw. To również region, który najszybciej pokonuje dystans
rozwojowy względem najbardziej rozwiniętych regionów europejskich. Dowodem na to jest fakt, że województwo mazowieckie jako jedyne w Polsce zostało
zaliczone do grona regionów lepiej rozwiniętych [Polityka spójności..., 2014].
Województwo mazowieckie wykazuje cechy regionu metropolitalnego.
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Rys. 1. Podział polskich regionów ze względu na kwalifikowalność w latach 2014-2020 –
fundusze strukturalne (EFRR i EFS)
Źródło: Na podstawie [Polityka spójności…, 2014, s. 1].

Powstanie pojęcia regionu metropolitalnego oraz rozwój związanych z tym
pojęciem koncepcji badawczych powiązany jest ściśle z procesem przestrzennej
organizacji społeczeństwa i gospodarki, wynikającym z rozwoju sektora usług
oraz ich postępującej specjalizacji poszczególnych ośrodków. Charakterystyczny
dla regionów metropolitalnych jest proces składający się z następujących etapów: a) koncentracja sieci osadniczej, b) skupianie się ludności i działalności
gospodarczej, c) rozwój nowych funkcji wysokiego rzędu, d) kształtowanie się
ośrodków metropolitalnych uzyskujących dominującą pozycję w strukturze prze-
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strzennej i funkcjonalnej regionu, e) przestrzenna dekoncentracja miast, procesy
suburbanizacji, kształtowanie się obszarów metropolitalnych f) wykształcenie się
podziału na obszary metropolitalne i pozametropolitalne (obszary peryferyjne)
[Korcelli-Olejniczak, 2012, s. 119-120]. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
procesy globalizacji oraz kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego powodują zmiany w relacjach między metropolią a otaczającym ją regionem. Narasta wzajemna współzależność i powiązania między metropoliami na poziomie
międzynarodowych sieci miast [Korcelli-Olejniczak, 2012, s. 123]. Potwierdza
to wiązana z Floridą koncepcja tzw. świata spiczastego, mówiąca o tym, że „powstanie gęstszej sieci powiązań postawi w uprzywilejowanej pozycji dotychczasowe duże miasta skupiające przepływy w globalnej gospodarce. Ponadto metropolie, które obecnie stanowią koncentrację najbardziej innowacyjnych rodzajów
działalności, będą się nadal umacniać w stosunku do mniejszych miast znajdujących
się na niższych szczeblach hierarchii”. Poświadczeniem tego są analizy procesów
urbanizacji w skali świata, krajów i regionów. W Polsce w 5 miastach o charakterze
metropolitalnym (w tym w Warszawie), gdzie zamieszkuje niemal co piąty
mieszkaniec kraju, obserwowana jest najwyższa w skali kraju dynamika rozwojowa [Strzelecki, Wysocka, 2015].
Województwo mazowieckie charakteryzuje polaryzacyjny model rozwoju.
Przejawia się to zróżnicowaniem przestrzennym rozwoju gospodarczego, między metropolitalnym centrum regionu a jego, w dużej mierze rolniczymi, peryferiami. OECD zaklasyfikowało Mazowsze jako drugi najbardziej zróżnicowany
wewnętrznie region w Europie [Przegląd terytorialny…, 2008]. Wartość PKB na
1 mieszkańca w 2010 r. w Warszawie była trzykrotnie wyższa niż średnia krajowa. Wartości wyższe od średniej odnotowano również w podregionie warszawskim zachodnim – 123,8% oraz ciechanowsko-płockim – 117,1% (głównie ze
względu na Płock). Poniżej średniej krajowej PKB znalazły się podregiony radomski – 74,7%, ostrołęcko-siedlecki – 76,1% i warszawski wschodni – 84,2%
[Strategia rozwoju…, 2013, s. 4-5]. W 2012 r. produkt krajowy brutto województwa mazowieckiego wynosił 353,3 mld zł, co stanowiło 21,9% PKB Polski.
Znamienne jest jednak to, że 59,1% PKB województwa wytwarza sama Warszawa [Rocznik Statystyczny Województw, 2014]. Pozostałe gminy Mazowsza
charakteryzują się niższą konkurencyjnością niż przeciętna gmina w Polsce. Co
więcej, w 2011 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych w systemie
REGON było 675 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z czego w stolicy 341 tys.
(50,5% podmiotów zarejestrowanych na Mazowszu) [Strategia rozwoju…,
2013, s. 4-5].
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Rys. 2. Zróżnicowanie przestrzenne wielkości PKB na 1 mieszkańca wg subregionów
Źródło: Na podstawie [Strategia rozwoju…, 2013].
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Warszawa charakteryzuje się również dostępem do najlepiej rozwiniętej infrastruktury technicznej i społecznej w regionie. Stolica i jej obszar metropolitalny
są także wyjątkowo atrakcyjnym w skali kraju rynkiem edukacji i pracy w regionie, który przyciąga najbardziej przedsiębiorczych mieszkańców województwa (por. [Komornicki i in., 2012; Śleszyński, 2012; Komornicki i in., 2013;
Czapiewski, Janc, 2013]).
W efekcie obserwuje się „zasysanie” czynnika rozwojowego, jakim jest kapitał ludzki, z obszarów pozametropolitalnych do obszaru metropolitalnego Warszawy. W szczególności dotyczy to osób młodych (głównie w wieku do 35 lat),
które migrują z obszarów peryferyjnych do centrum regionu. Warszawa i otaczające ją powiaty notują najwyższy poziom wzrostu liczby mieszkańców poprzez
napływ ludności z zewnątrz, najczęściej z obszaru pozametropolitalnego województwa [Strzelecki, Wysocka, 2015].

Rys. 3. Średnioroczne ogólne saldo migracji w okresie 2002-2012 – według powiatów
(średniorocznie na 1000 mieszkańców)
Źródło: Na podstawie [Strzelecki, 2013].
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2. Wybrane trendy rozwoju demograficznego
województwa mazowieckiego
Województwo mazowieckie zamieszkuje ok. 5,3 mln osób. Przyrost naturalny w województwie jest dodatni i w 2011 r. wynosił 0,8‰ [Strategia rozwoju…,
2013, s. 18]. W 2013 r. spadł on do 0,2‰. Przy czym w miastach wynosił 0,4‰,
a na terenach wiejskich -0,2‰ [Rocznik Statystyczny Województw, 2014]. Niepokojący jest trend związany ze spadkiem zawieranych małżeństw. W 2009 r. zawarto
ponad 33 tys. małżeństw, w 2011 r. – ok. 27,5 tys., a w 2013 r. – ok. 24 tys. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wskaźnik zawartych małżeństw w województwie
mazowieckim kształtuje się następująco: 2009 r. – 6,4, 2011 r. – 5,2, 2013 r. –
4,5 [www 1]. Prawdopodobnie przyczyną takiego stanu rzeczy jest po pierwsze
przyjęcie przez część mieszkańców Mazowsza nowego, bardziej konsumpcyjnego i skupionego na jednostce stylu życia, a po drugie zjawisko silnej maskulinizacji obszarów peryferyjnych w kategorii osób w wieku 20-39 lat z jednoczesną
feminizacją na obszarach zurbanizowanych [Śleszyński, 2014, s. 41-45].
Nieco ponad 64% całkowitej ludności regionu to mieszkańcy miast. Przy
czym silną koncentracją ludności charakteryzuje się Warszawa i jej strefa podmiejska (jako wynik procesów suburbanizacyjnych) [Strzelecki, Kucińska, 2006;
Śleszyński, 2012, s. 23-31]. Jednocześnie na obszarach peryferyjnych województwa uwidacznia się silny proces depopulacji, gdzie zauważalny jest ubytek
ludności zarówno w małych miastach, jak i na obszarach wiejskich. Do obszarów o największym odpływie ludności wiejskiej należą: nadbużański, mławskożuromiński, ostrołęcki i radomski (z wyjątkiem gmin ościennych Ostrołęki
i Radomia). Dodatnie saldo migracji charakteryzuje obszary wiejskie stref podmiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy oraz miast regionalnych i subregionalnych [Strategia rozwoju…, 2013, s. 18].
Odpływ osób w młodszym wieku produkcyjnym (wiek matrymonialny)
skutkuje brakiem naturalnej bazy młodszych roczników umożliwiających wymianę pokoleniową. Prowadzi to do zjawiska tzw. starości demograficznej, rozumianej jako udział w populacji wysokiego odsetka osób w starszym wieku.
Zgodnie z prognozą GUS z 2014 r. liczba ludności województwa do 2035 r. ma
wzrosnąć o ok. 2%, tj. do 5,4 mln osób. Przy czym najwyższy wzrost przewiduje
się w powiatach sąsiadujących ze stolicą: piaseczyńskim i grodziskim, a ponadto
warszawskim zachodnim i legionowskim. Towarzyszyć temu będzie dalsze wyludnianie się regionów peryferyjnych, szczególnie w części północnej województwa [Śleszyński, 2014, s. 106]. Co więcej, po 2035 r. przewidywane są poważne
spadki liczby ludności, co skutkować będzie tym, że w 2050 r. Mazowsze będzie
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zamieszkiwać tylko o 1,9 tys. osób więcej niż w 2013 r. Przewiduje się również
zmiany w strukturze wieku. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym ma wzrosnąć
o blisko 400 tys. Skutkować to będzie tym, że w niektórych powiatach udział liczby
mieszkańców w tym wieku zbliży się lub nawet przekroczy poziom 30% (powiat
lipski), przy średniej dla regionu wynoszącej 24,2% [Śleszyński, 2014, s. 106].
Przedstawione powyżej kierunki zmian znajdują swoje potwierdzenie w wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”1, w szczególności w ramach tematu badawczego „Społeczno-demograficzne
uwarunkowania rozwoju Mazowsza”2. Najważniejsze trendy demograficzne
zidentyfikowane podczas prowadzonych analiz zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1. Trendy rozwoju demograficznego województwa mazowieckiego
Lp.
1
1

2

Trend
2
Koncentracja na obszarach
aglomeracji i zespołów miejskich, zwłaszcza
w rejonie Warszawy
Dekoncentracja lokalnych
zurbanizowanych układów
osadniczych (suburbanizacja
o podłożu rezydencjalnym)
Koncentracja wiejskiej sieci
osadniczej

Przyczyna
3
Atrakcyjność stolicy jako
miejsca pracy i zamieszkania

Skutek
4
Wzrost zasobów ludzkich
o wysokim kapitale intelektualnym

Poszukiwanie miejsc zamieszkania o lepszych warunkach
życia, w tym wyższym standardzie mieszkań
Relatywnie większa depopulacja w mniejszych wsiach
wskutek emigracji i ubytku
naturalnego

Rozpraszanie zabudowy,
trudności komunikacyjne ze
względu na dojazdy (kongestie)

Depopulacja obszarów peryferyjnych

Odpływ migracyjny o podłożu
ekonomiczno-bytowym oraz
ujemne saldo urodzeń i zgonów (ubytek naturalny)

Starzenie się ludności

Jak wyżej, tj. odpływ migracyjny oraz ujemne saldo
urodzeń i zgonów

Wzrost przeciętnej długości
życia

Poprawa profilaktyki i opieki
zdrowotnej, stylu życia (dbałość o zdrowie i higienę, odżywianie się, aktywność fizyczna
itd.), stanu środowiska
Częstszy odpływ migracyjny
kobiet w młodym wieku

3

4

5

6

7

1
2

Maskulinizacja obszarów
peryferyjnych w młodszych
kategoriach wieku

„Zamieranie” małych wsi, ale
też poprawa efektywności
transportowo-osadniczej
i możliwości lepszego obsłużenia mieszkańców
Pogarszanie się struktury
ludności, w tym zwłaszcza
starzenie się oraz miejscami
silne wyludnianie się wsi
i mniejszych miast
Wzrost obciążeń demograficznych, istotny m.in. dla rynku
pracy, wzrost udziału jednoosobowych gospodarstw
domowych
Poprawa sprawności psychofizycznej i wzrost faktycznych
zasobów pracy, przyrost
ludności w wieku poprodukcyjnym
Niedopasowanie struktury płci,
skutkujące zmniejszaniem
szans na zawarcie małżeństwa
oraz dzietność

Projekt współfinasowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Badania „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza” zostało wykonane na
zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przez zespół z IGiPZ PAN
pod kierownictwem dr. hab. P. Śleszyńskiego, Warszawa 2010-2011.
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cd. tabeli 1
1

2
Spadek zachowań promałżeńskich i prokreacyjnych

8

9

Przyrost liczby i udziału
jednoosobowych gospodarstw
domowych

3
Drugie przejście demograficzne, związane ze wzrostem
postaw indywidualistycznych
i konsumpcyjnych kosztem
tradycyjnych wartości rodzinnych, trudna sytuacja ekonomiczno-zawodowa i mieszkaniowa osób młodych
Starzenie się ludności (dłuższe
przeciętne trwanie życia
kobiet) oraz osłabianie zachowań promałżeńskich

4
Spadek dzietności i negatywny
wpływ na przyrost naturalny

Spadek znaczenia rodziny,
problemy opieki nad osobami
samotnymi

Źródło: Na podstawie wyników badania „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”
wyk. przez zespół z IGiPZ PAN pod kierownictwem dr hab. P. Śleszyńskiego, Warszawa 2011.

Scharakteryzowane powyżej najważniejsze trendy w rozwoju demograficznym województwa mazowieckiego mają swoje wskazane w tabeli 1 uwarunkowania, ale powodują oczywiście poważne skutki dla przyszłego rozwoju demograficznego regionu (są już zresztą odczuwane dzisiaj). Możemy przyjąć, że
skutki te stanowią wyzwania dla władz województwa w prowadzeniu polityki
rozwoju. Po analizie sformułowano dziewięć takich głównych wyzwań. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: a) spadek dzietności w wyniku osłabienia
zachowań promałżeńskich i prokreacyjnych, b) pogarszanie się struktury osadniczej w wyniku migracji i depopulacji obszarów peryferyjnych, c) starzenie się
ludności, szczególnie obszarów pozametropolitalnych.

3. Wyzwania demograficzne ważną podstawą polityki rozwoju
województwa mazowieckiego
Kierunki prowadzonej polityki rozwoju Mazowsza zostały określone w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze
[Strategia rozwoju…, 2013]. Jest to dokument wskazujący główne wyzwania
i cele rozwojowe. Stanowi punkt odniesienia dla pozostałych regionalnych dokumentów programowych i planistycznych, w tym dla Strategii polityki społecznej województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 [Strategia polityki…, 2014].
Strategia rozwoju konstytuuje działania podejmowane przez władze województwa, a jej zakres w zasadniczy sposób określa procesy rozwojowe [Strzelecki,
2014]. W obu wymienionych dokumentach zostały określone działania stanowiące
odpowiedź na zidentyfikowane w niniejszym artykule wyzwania demograficzne.
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3.1. Planowane działania w Strategii rozwoju województwa
mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze
W Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne
Mazowsze wyróżniono 5 obszarów tematycznych kierunków działań: a) gospodarka (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu i produkcji), b) przestrzeń
i transport, c) społeczeństwo, d) środowisko i energetyka oraz e) kultura i dziedzictwo. Główne działania będące odpowiedzią na demograficzne wyzwania
rozwojowe znalazły się w obszarze tematycznym „społeczeństwo”. Zdefiniowano w nim następujący cel rozwojowy: „Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki”.
[Strategia rozwoju…, 2013]. Realizacja tego celu w odniesieniu do zidentyfikowanych wyzwań będzie następować poprzez wdrażanie działań w kierunku:
a) aktywizacji rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej (poprzez: aktywizację zawodową osób w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, w tym osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych oraz absolwentów i osób w wieku 50+, upowszechnianie opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego, wspieranie rodzin wielodzietnych),
b) wzrost wykorzystania zasobów ludzkich poprzez zwiększenie mobilności
zawodowej i przestrzennej (poprzez: wspieranie reorientacji zawodowej osób
odchodzących z rolnictwa, wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia),
c) przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integrację społeczną (poprzez: przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, starszych oraz
w trudnej sytuacji życiowej, wspomaganie zadań mających na celu włączenie
społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu),
d) wyrównanie szans edukacyjnych (poprzez: zwiększenie dostępności usług oświatowych na obszarach wiejskich, tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej) i
e) podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego (poprzez: budowę i rozwój infrastruktury społecznej, w tym o zasięgu regionalnym,
kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej mieszkańców,
profilaktykę i ochronę zdrowia, poprawę bezpieczeństwa publicznego).
Należy podkreślić, że dla przeciwdziałania wyzwaniom związanym z depopulacją obszarów peryferyjnych równie istotne są działania z obszaru gospodarka/przemysł i produkcja, kwestii, które określono jako:
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a) tworzenie warunków do generowania i absorpcji innowacji (poprzez: podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw, szczególnie MŚP),
b) rozwój produkcji dzięki tworzeniu warunków przyjaznych dla inwestorów
i przedsiębiorców (poprzez: działania na rzecz rozwoju usług okołobiznesowych
dla przedsiębiorców oraz rozwój systemów poręczeń kredytowych i pożyczek,
szczególnie dla przedsięwzięć innowacyjnych, wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i terenów inwestycyjnych zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego),
c) wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych (poprzez: wsparcie dla firm produkcyjnych inwestujących w nowe miejsca pracy, w tym tworzących i rozwijających jednostki B+R),
d) tworzenie warunków do zwiększenia inwestycji pozarolniczych – głównie
w przemyśle rolno-spożywczym (poprzez: rozwój specjalizacji regionalnych
przemysłu rolno-spożywczego),
e) wykorzystanie i wzmacnianie specjalizacji regionalnych (poprzez: wspieranie
lokalnych specjalizacji gospodarczych, powstawania i rozwoju klastrów oraz
sieci współpracy między przedsiębiorstwami),
f) wspieranie rozwoju miast regionalnych i subregionalnych (poprzez: wzmocnienie znaczenia miast regionalnych i subregionalnych jako centrów społeczno-gospodarczych),
g) wzmacnianie potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów wiejskich
(poprzez: tworzenie sieci współpracy i klastrów wiejskich rozwijających specjalizacje branżowe, poprawę efektywności ekonomicznej i innowacyjności
sektora rolnego, wspieranie inwestycji w infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy),
h) zwiększanie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług (poprzez:
wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich,
wsparcie informatyzacji sektora usług społecznych w celu zwiększenia ich
dostępności).
Władze województwa określiły również kierunki przeciwdziałania negatywnym skutkom rozwoju demograficznego bardziej szczegółowo w Strategii
polityki społecznej województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 [Strategia
polityki…, 2014].
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3.2. Strategia polityki społecznej województwa mazowieckiego
na lata 2014-2020
Jest to istotny dokument ze względu na wyzwania demograficzne zidentyfikowane w niniejszym artykule, szczególnie w odniesieniu do problematyki
spadku zachowań promałżeńskich i prokreacyjnych oraz starzenia się ludności.
W dokumencie tym jako cel strategiczny uznano wzmocnienie kapitału
ludzkiego w kierunku wzrostu aktywności, samodzielności i integracji społecznej. W mazowieckiej strategii polityki społecznej wyróżniono trzy obszary działań, a dla każdego z nich określono cele główne. Obszar pierwszy dotyczy polityk publicznych, dla których opracowywane są programy wojewódzkie dla
zidentyfikowanych problemów społecznych. Obszar ten obejmuje 13 różnych
problemów społecznych, dla których sformułowano cele główne. Z punktu widzenia zdiagnozowanych wyzwań najbardziej istotny wydaje się ten dotyczący
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności (cel: rozwój wspierania
rodziny i ochrony macierzyństwa). Istotne jest to, że cele wskazane w tym obszarze są rekomendowane do włączenia do aktualizowanych programów wojewódzkich. Pozwoli to na zachowanie spójności działań w wielu dziedzinach
polityki rozwojowej [Strzelecki, 2014].
Obszar drugi odnosi się do polityk publicznych, dla których nie są opracowywane programy wojewódzkie. Obejmuje on dwa cele dotyczące problemu
ubóstwa i bezdomności. W ich ramach przewidziano przeciwdziałanie ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu oraz rozwój sieci współpracy w zakresie przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem działań międzysektorowych.
Trzeci obszar dotyczy tzw. nowych regionalnych polityk publicznych. Kluczowe dla zdiagnozowanych wyzwań wydają się sformułowane cele w zakresie
polityki rodzinnej (rozwój działań profilaktycznych i specjalistycznych na rzecz
ochrony dziecka i wzmocnienia rodziny), polityki senioralnej (rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierającej samodzielność i aktywność
osób starszych) oraz polityki deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych
(rozwój zintegrowanego systemu usług społecznych w regionie, deinstytucjonalizacja usług).

Podsumowanie
Przy założeniu, że kapitał ludzki, którego ludność jest podstawą, stanowi
główny zasób endogeniczny regionu, można stwierdzić, iż zidentyfikowane
wyzwania demograficzne stanowią poważne zagrożenie dla przyszłego rozwoju
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społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. Niewielki przyrost
naturalny skutkować będzie zmniejszeniem naturalnej bazy młodszych roczników umożliwiających wymianę pokoleniową. Starzenie się społeczeństwa spowoduje wzrost obciążenia ekonomicznego młodszych pokoleń, jak również zwiększenie wydatków na usługi medyczne i opiekuńcze oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu czy dostosowanie szeroko rozumianej infrastruktury do potrzeb osób
starszych. Depopulacja peryferyjnie usytuowanych obszarów wiejskich wzmagać
będzie zróżnicowanie rozwojowe województwa. Odwrócenie tych zjawisk wymaga zdecydowanej reakcji rządu i władz województwa mazowieckiego.
Samorząd województwa mazowieckiego jest przygotowany do prowadzenia polityki rozwoju. Został bowiem wyposażony w dokumenty strategiczne
wyznaczające kierunki działań, w tym takich, które mogą niwelować i rozwiązywać problemy demograficzne. Oczywiście działania te nie odwrócą całkowicie negatywnych tendencji demograficznych w horyzoncie określonym w ww.
dokumentach (2014-2020), stanowią one jednak element długofalowej polityki
społecznej prowadzonej przez samorząd. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze jest także odniesieniem dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 (RPO), który jest instrumentem służącym realizacji polityki rozwoju
dzięki określeniu sposobu wykorzystania środków unijnych. Działania przewidziane w RPO, zgodne z zapisami Strategii rozwoju, stanowią ramy dla przyszłych projektów realizowanych z pieniędzy unijnych na terenie Mazowsza.
W obszarze dotyczącym społeczeństwa i gospodarki pozwoli to na wdrożenie
rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania demograficzne.
Jednocześnie należy podkreślić, że wszelkie działania regionu w kwestiach
demograficznych przyniosą zamierzony efekt, jeśli będą skoordynowane w ramach współpracy ze stroną rządową i przedstawicielami władz lokalnych.
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THE DEMOGRAPHIC CHALLENGES
FOR THE MAZOVIAN REGIONAL AUTHORITY
Summary: The article presents selected issues of demographic change in the Mazowieckie Voivodship. Demographic situation is related to the polarization of its development, resulting in spatial differentiation of social problems. Therefore, in the first part
of the article presents the basic features of the socio-economic development Mazowiec-
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kie Voivodship are presented and the main trends in the demographic development of
the region are identified, such as: a) a decrease in marital and reproductive behaviors,
b) the depopulation of peripheral areas, c) the aging of the population. These phenomena
requires a strong response from the government and the regional authority.
“The Development Strategy for the Mazowieckie Voivodship 2030. Innovative
Mazowsze” and “The Strategy of Social Policy of the Mazowieckie Voivodship 20142020” includes actions to stop and prevent the negative trends of social development.
Keywords: demographics, region, regional development, the strategy.

