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Gospodarcze skutki starzenia się chińskiego 

społeczeństwa  

 

Po ponad 35 latach surowego egzekwowania polityki jednego dziecka w obliczu szybko 

starzejącego się społeczeństwa oraz widma kurczącej się populacji i kryzysu 

demograficznego kierownictwo Komunistycznej Partii Chin dokonało gwałtownego 

zwrotu w polityce demograficznej wprowadzając w 2015 r. politykę dwojga dzieci  

i ogłaszając w czerwcu br. plany zmian w prawie zachęcające do posiadania trzeciego 

dziecka. Z możliwości posiadania więcej niż jednego potomka po 2015 r. skorzystała 

tylko niewielka część chińskich małżeństw, co wynika z wysokich kosztów związanych  

z utrzymaniem i wychowaniem dzieci, wysokich cen mieszkań, stosunkowo niskiemu 

poziomowi stabilności zatrudnienia, szczególnie w słabiej opłacanych grupach 

zawodowych. Istotnym czynnikiem jest również przywiązywanie przez kobiety większej 

wagi do kariery zawodowej i osobistego rozwoju zamiast do posiadania dzieci.  

Wdrożone w 2015 r. zmiany nie były osadzone w systemowych rozwiązaniach 

ekonomicznych i prawnych wspierających młode małżeństwa w wychowaniu dzieci  

i pogodzeniu tego z pracą zawodową. Bez wprowadzenia tych rozwiązań obecne 

planowane zwiększenie dozwolonej liczby dzieci nie przyniesie pozytywnych skutków. 

Kierownictwo KPCh zapowiada środki wspierające, ale w pierwszej kolejności prowadzi 
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typowe dla partii leninowskiej działania propagandowe i korzystanie z metod 

administracyjnych do nakłonienia Chińczyków do posiadania dzieci.  

Jeśli kolejne luzowanie ograniczeń nie będzie poparte rozwiązaniami wspierającymi, to 

efekty będą również znikome, a starzenie się społeczeństwa i kurczenie zasobów 

chińskiej siły roboczej będzie postępowało. Będzie to skutkowało coraz większą presją 

ze strony pracowników na wzrost płac. W rezultacie obserwowany od lat odpływ 

produkcji z Chin np. w branży produkcji odzieży, obuwia, zabawek do innych państw 

nadal trwa, a zakres branż nim objętych rozszerza się na przemysł motoryzacyjny, 

produkcję sprzętu elektrycznego i elektronicznego i inne. Chińskie władze próbują 

przeciwdziałać odpływowi produkcji otwierając szerzej rynek dla zagranicznych 

inwestycji oraz wymuszając w sposób formalny i nieformalny lokalizację produkcji  

w Chinach w pożądanych przez KPCh branżach. Starzenie się społeczeństwa wywiera 

również silną presję na system emerytalny i pozostałe elementy systemu ubezpieczeń 

społecznych oraz na system ubezpieczeń zdrowotnych. Może mieć również dodatkowy 

negatywny wpływ na dynamikę wzrostu konsumpcji i jej znaczenia dla wzrostu 

gospodarczego.  

Chińskie władze próbują ograniczyć negatywne skutki zmian demograficznych poprzez 

zwiększenie poziomu partycypacji w sile roboczej. Planowane jest podwyższenie wieku 

emerytalnego oraz dalsze ułatwianie przepływu ludności ze wsi do miast poprzez 

reformę systemu meldunkowego. Jednak tak już wdrożone jak i zapowiadane 

rozwiązania są i będą ograniczone. Chiny dążą również do zwiększenia produktywności, 

żeby zastąpić ubytki w sile roboczej. Kluczowym elementem w tym obszarze będzie 

wzrost automatyzacji zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym.  

Wobec postępującej automatyzacji produkcji w Chinach konieczne jest zwiększenia 

wsparcie ze strony państwa w procesach automatyzacji polskiej bazy produkcyjnej, 

która pozwoli na skuteczne konkurowanie z chińskimi producentami. Rozwój 

automatyzacji produkcji powinien być odpowiednio wkomponowany w przeobrażenia 

kształtu gospodarki, żeby jednocześnie uniknąć lub możliwie zminimalizować 

niekorzystne społeczne skutki.  
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Kurczenie się zasobów siły roboczej w Chinach i zmniejszanie się różnicy w wysokości 

płac między Polską a Chinami, mogą być czynnikami zachęcającymi chińskie firmy do 

przenoszenia produkcji do Europy. Ten proces może być dodatkowo wzmocniony 

innymi czynnikami jak zaburzenia w procesach logistycznych oraz dążenia części 

chińskich przedsiębiorstw do przenoszenia procesów produkcyjnych bliżej rynków 

zbytu. Również pewne znaczenie mogą mieć działania władz UE mające na celu ochronę 

rynku unijnego przed nieuczciwą chińską konkurencją. Polskie władze oraz 

odpowiednie agencje rządowe powinny zintensyfikować działania mające na celu 

przyciągnięcie chińskich inwestorów. Zwiększenie chińskich inwestycji w Polsce 

powinno służyć zmniejszeniu zależności od importu z Chin i być skoncentrowane przede 

wszystkim w tych branżach, w których Polska nie ma jeszcze wystarczająco silnej 

własnej bazy produkcyjnej, żeby ograniczyć efekt wypychania z rynku już działających 

rodzimych polskich przedsiębiorstw. 

 

W końcu maja po posiedzeniu Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin, któremu 

przewodniczył Xi Jinping do publicznej wiadomości podano informację o planowanym 

dalszym rozluźnianiu ograniczeń dotyczących liczby posiadanych dzieci i zwiększeniu 

ogólnego limitu do trzech. Decyzja KPCh podyktowana jest pogłębiającym się procesem 

starzenia się chińskiego społeczeństwa, który jest czynnikiem wpływającym niekorzystanie 

na bezpieczeństwo państwa i stabilność społeczną1. 18 czerwca na posiedzeniu Rady 

Państwa przyjęty został projekt zmian w prawie i skierowany do dalszego procedowania2. 

Na korzyści z wprowadzenia rozwiązań zachęcających do posiadania trzeciego dziecka 

chińskiego wskazywały chińskie media partyjno-państwowe jeszcze w 2020 r. powołując 

się na raport Evergrande Research Institute (ERI)3.  

 

Tempo starzenia się chińskiego społeczeństwa 
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Dyrektor ERI oraz przedstawiciele rządowych ośrodków analitycznych jak np. Chinese 

Academy of Social Sciences i China Population Association wskazywali, że chińska 

populacja wkrótce wejdzie w etap negatywnego wzrostu4. Starzenie się społeczeństwa 

będzie się dość dynamicznie pogłębiało. Do roku 2049 liczba osób powyżej 65 r. życia ma 

wzrosnąć do ponad 400 mln, w tym 150 mln osób powyżej 85 r. życia5.  

Chiny zaczynają odczuwać skutki bezwzględnie egzekwowanej przez ponad trzy dekady 

polityki jednego dziecka. W latach osiemdziesiątych dzietność spadła z 3,5 w 1976 r. do 

poziomu ok. 2,5-2,66. Efekt tej polityki został wzmocniony masowymi migracjami 

ludności, jakie nastąpiły w latach dziewięćdziesiątych r. oraz zmianami we wzorcach 

kulturowych. Od końca lat dziewięćdziesiątych wskaźnik dzietności utrzymywał się na 

dość stabilnym poziomie i wynosił między 1,6 a 1,77. W 2020 r. spadł do 1,38. Dla 

porównania, w Polsce wynosi on nieco ponad 1,4, natomiast średnia unijna to ponad 1,59. 

Od lat choć z pewnymi wahaniami spada również przyrost naturalny w Chinach. W 2019 r. 

spadł do poziomu zaledwie 3,57 promila, ciągnięty w dół przede wszystkim przez spadek 

urodzin. W Polsce w 2019 r. odnotowano nieznaczny ujemny przyrost naturalny, a dla UE 

wzrost – 1,8 promila10. W 2020 r. wzrost populacji w Chinach był rekordowo niski  

z wartością 1,45 promila11. Te dane wskazują, że Chiny ustępując jeszcze pod względem 

rozwoju gospodarczego państwom UE tracą jednocześnie atuty wynikające z tzw. 

„dywidendy demograficznej”. 

Wartość jednego z kluczowych wskaźników pozwalających zmierzyć skutki starzenia się 

społeczeństwa, czyli tzw. współczynnik obciążenia demograficznego, dynamicznie rosła  

w ostatnich latach. Według oficjalnych danych w 2019 r. wynosił on już 41,5 proc., co jest 

wartością znacznie wyższą niż 34,2 proc. w 2010 r., kiedy była ona najniższa od początku 

stulecia. Problemem dla Chin nie jest sama wartość tego wskaźnika, tylko jego struktura. 

W związku ze spadającą dzietnością kobiet współczynnik obciążenia ze względu na osoby 

małoletnie wyniósł 23,8 proc. w porównaniu do 32 w 2001 r. Wzrósł natomiast wskaźnik 

obciążenia ze względu na osoby starsze z 10,1 do 17,8 proc., co oznacza, że na 10 osób  

w wieku produkcyjnym przypadają blisko dwie osoby w wieku powyżej 65 r. życia. 

Wartości dla obu tych wskaźników znacznie wzrosły w 2020 r., co mogło być efektem 

pandemii. 
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Przyczyny  

 

Oficjalnie jako przyczyny pogłębiającego się procesu starzenia, mimo luzowania w 2015 r. 

podaje się: spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym, coraz późniejsze zawieranie 

związków małżeńskich, znaczny ciężar ekonomiczny posiadania i wychowania potomstwa 

(koszty edukacji, zakupu mieszkania), problemy związane z zapewnieniem dziecku opieki  

i obawy o zachowanie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym12.  

Wysokie koszty edukacji są jednym z istotnych czynników ekonomicznych 

zniechęcających do posiadania dzieci w ogóle, a jeśli już to najwyżej jednego. Od 2011 r. 

przychody chińskich szkół i uczelni rosły średnio o blisko 8 proc. rocznie. W 2018 r. wzrost 

wyniósł według oficjalnych danych ponad 11,2 proc., a w 2019 r. o 12,7 proc. Rośnie nie 

tylko czesne, ale również wszelkie opłaty dodatkowe, a w przypadku studentów koszty 

utrzymania13.. Koszty wychowania dziecka w jednej z centralnych dzielnic Szanghaju 

wynoszą ponad 840 tys. RMB, z czego czesne to ponad 510 tys. RMB. Dla gorzej 

sytuowanych rodzin oznacza to przeznaczenie ponad 70 proc. dochodu rozporządzalnego 

na edukację i wychowanie dziecka14. 

Kolejnym problemem jest posiadanie odpowiedniego dla rodziny mieszkania. W Chinach 

dominujący jest model własności indywidualnej mieszkania. 87 proc. gospodarstw 

domowych w mieście i 96 proc. na wsiach jest właścicielami domów lub mieszkań,  

w których żyją. Wzrosła również znacząco powierzchnia mieszkań na osobę do 40 m2  

w 2018 r. z 22 m2 w 2000 r. Za tymi bardzo dobrymi zagregowanymi danymi, w które 

wlicza się również właścicieli wielu mieszkań, kryją się jednak poważne nierówności  

w możliwościach zakupu mieszkań, szczególnie przez ludzi młodych wchodzących dopiero 

na rynek pracy. Przy braku dotacji państwowych muszą oni liczyć w znacznym stopniu na 

wsparcie ze strony rodziców i pozostałych członków rodziny, co przy zróżnicowanym 

poziomie dochodów stawia w szczególnie trudnej pozycji osoby ze wsi i mniejszych miast, 

które chcą przenieść się do większych i tam zakupić mieszkanie. Dodatkową barierą jest 

system meldunkowy, który szczególnie w dużych metropoliach utrudnia zakup mieszkania 
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przybyszom z zewnątrz15. Przeciętna cena metra kwadratowego mieszkań w skali kraju 

wynosiła 9287 RMB w 2019 r. Przeciętny roczny dochód rozporządzalny ludności miejskiej 

wynosił natomiast nieco ponad 42 359 RMB, a wiejskiej – 16021 RMB16. Ceny mieszkań  

w metropoliach są znacznie wyższe od średniej krajowej. W Szanghaju obecnie cena za 

metr kwadratowy mieszkań na rynku wtórnym wynosi ok. 60 tys. (z największym udziałem 

mieszkań o wartości 40-50 tys.), na rynku pierwotnym ok. 50 tys. Na podobnym poziomie 

kształtują się ceny w innych metropoliach17. Poziom zadłużenia gospodarstw domowych, 

wynikający w znacznym stopniu z inwestycji w nieruchomości, wzrósł między 2015 i 2019  

o 128 proc. do 56 proc. wartości PKB18. Tak wysokie zadłużenie ogranicza możliwości 

zaciągania nowych kredytów.  

Chiny borykają się z kurczeniem siły roboczej. Jednak pomimo tego chińscy pracownicy 

wciąż działają w stosunkowo dynamicznym otoczeniu, w którym jest ograniczona 

stabilność pracy, zwłaszcza tej podejmowanej na innej podstawie niż umowa o pracę. 

Odsetek mężczyzn zatrudnionych na etat lub w innych formach, z których otrzymują 

regularne wynagrodzenie wynosi ponad 56 proc, kobiet ponad 54 proc. W Polsce ten 

wskaźnik wynosi odpowiednio 76 proc. i 84 proc. W ostatnich latach spadał co prawda 

wskaźnik niepewności zatrudnienia dla kobiet z ponad 65 proc. w latach 90-ych do 45 

obecnie i dla mężczyzn do 41 proc., jednak wciąż jest on wysoki. Dla porównania ten 

wskaźnik dla Polski wynosi niespełna 13 proc. dla kobiet i ponad 18 proc. dla mężczyzn19. 

Dotyczy to szczególnie pracowników słabiej wykształconych i o niższych kwalifikacjach 

zawodowych.  

Zmieniają się również wzorce kulturowe. Młode Chinki coraz częściej nie widzą swojej roli 

przede wszystkim jako żony i matki. Są coraz bardziej zainteresowane karierą zawodową  

i samorozwojem aniżeli małżeństwem20. Współczynnik zawierania małżeństw spada 

systematycznie od 2013 r., kiedy wynosił blisko 10 na 1000 osób do 6,6 w 2019 r. Wskaźnik 

rozwodów natomiast rósł dynamicznie z 1,5 na 1000 mieszkańców w 2005 r. do 3,4 w 2019 

r.21 Kwestia zmian w postrzeganiu przez kobiety ich roli w społeczeństwie jest również 

prezentowana przez media partyjno-państwowe22. Problem ten dotyczy również regionów 

wiejskich, gdzie teoretycznie tradycyjny model kobiety jest silniejszy. Młodzi mężczyźni 

mają coraz większe trudności ze znalezieniem partnerek23. 
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Skutki gospodarcze 

 

Wskaźnik osób zatrudnionych do ogółu populacji powyżej 15 roku życia wynosił w 2020 r. 

niespełna 64 proc. w porównaniu do ponad 77 proc. na początku lat dziewięćdziesiątych  

i trend jest opadający. W Polsce jest to obecnie niespełna 55 proc., przy czym jest to 

wartość znacznie powyżej poziomu z 2004, kiedy wynosił on nieco ponad 44 proc.24 Udział 

kobiet w sile roboczej w Chinach nieznacznie acz systematycznie spadał i wyniósł 43,7 

proc. w 2019 r. Spadek liczby zawieranych małżeństw nie wpłynął więc pozytywnie na 

wzrost udziału kobiet w sile roboczej, gdyż jest to udział znacznie mniejszy niż wynikałoby 

to z rozbieżności między stosunkiem kobiet do mężczyzn w całej populacji. Udział kobiet 

czynnych zawodowo w łącznej populacji kobiet wskutek systematycznego spadku wynosi 

ok. 61 proc. Kurczenie się siły roboczej bardzo mocno wpływa na pozycję konkurencyjną 

chińskich przedsiębiorstw, szczególnie w branżach pracochłonnych. Niedobory 

pracowników, z którymi już teraz borykają się chińskie przedsiębiorstwa powoduje i będzie 

powodował w przyszłości rosnącą presję na wzrost płac. W rezultacie obserwowany od 

wielu lat odpływ produkcji z Chin np. w branży produkcji odzieży, obuwia, zabawek do 

innych państw trwa25, a zakres branż nim objętych rozszerza się na sektor motoryzacyjny, 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego i inne. Przewidywana jest możliwość relokacji  

z Chin również wskutek rosnących płac produkcji wyrobów farmaceutycznych26. Zjawisko 

odpływu produkcji z Chin zostało wzmocnione takimi czynnikami jak polityka, szczególnie 

celna, Stanów Zjednoczonych, oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane 

pandemią koronawirusa. Chińskie władze próbują przeciwdziałać odpływowi produkcji 

otwierając szerzej rynek dla zagranicznych inwestycji oraz wymuszając w sposób formalny 

i nieformalny lokalizację produkcji w Chinach.  

Kurczenie się w populacji liczby osób czynnych zawodowo w porównaniu do liczby osób 

pobierających świadczenia emerytalne, którego odzwierciedleniem w znacznym stopniu 

jest wspomniany wcześniej wskaźnik obciążenia demograficznego pod względem osób 

starszych, jest poważnym problemem dla systemu ubezpieczeń społecznych. Chińska 
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Akademia Nauk Społecznych szacuje, że środki z funduszu emerytalnego wyczerpią się do 

ok. 2035 r.27 Rosnąca liczba emerytów wywiera presję nie tylko na stabilność wypłat  

z systemu emerytalnego, ale na pozostałe elementy szeroko rozumianego systemu 

zabezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Pomimo znacznego udziału środków 

prywatnych w pokrywaniu kosztów leczenia udział wpływów z funduszy publicznych, czyli 

funduszu ubezpieczeń zdrowotnych utrzymywanych ze składek osób pracujących oraz 

wpływów z budżetu państwa wynosi blisko 60 proc. Udział funduszy pochodzących  

z budżetu rządowego w wydatkach na opiekę zdrowotną rósł systematycznie od niespełna 

1 proc. w 2000 r. do ponad 3 proc. w 201828. W obecnym systemie powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego wciąż jednak, szczególnie jeśli chodzi o choroby nieuleczalne 

lub przewlekłe, pokrycie kosztów lub ich refundacja przez publiczne ubezpieczenia nie są 

całkowite, a część kosztów muszą w całości lub w części ponosić sami pacjenci. W 2018 r. 

ponad 35,75 proc. wszystkich wydatków bieżących na opiekę zdrowotną były płaconych 

bezpośrednio przez pacjentów29. Zwiększenie zakresu i wysokości pokrycia kosztów  

z systemów powszechnego ubezpieczenia wpłynęłoby pozytywnie na skłonność 

Chińczyków do konsumpcji i ułatwiłoby dalsze zwiększanie jej udziału we wzroście 

gospodarczym, co jest celem władz chińskich. Wobec zmniejszającej się liczby osób 

pracujących będzie spadała wysokość wpływów z wpłacanych składek, co zwiększy 

uzależnienie systemu od transferów z budżetu państwa i jednocześnie utrudni pokrycie 

dodatkowych kategorii schorzeń lub zwiększenie udziału wypłat z ubezpieczeń  

w kategoriach już nim objętych.  

 

Działania mitygujące skutki spadku populacji 

 

Chińskie władze wprowadzają kolejne luzowanie ograniczeń liczby posiadanych dzieci, 

choć wprowadzona w 2015 r. polityka „drugiego dziecka”30 nie przyniosła spodziewanych 

rezultatów. Samo poluzowanie obostrzeń i zezwolenie na posiadanie kolejnych dzieci bez 

idącego za nimi wsparcia dla młodych małżeństw nie zmieni sytuacji. Konieczne jest 

obniżenie kosztów wychowania dziecka i ułatwienie małżonkom szczególnie kobietom 
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równoczesne wychowanie dzieci i pracę zawodową. Obok wdrożenia bliżej 

niesprecyzowanych środków wspierających rodziny, które zdecydują się na posiadanie 

dzieci, KPCh planuje jednak jak na razie prowadzenie działań propagandowych oraz 

wykorzystanie metod administracyjnych do zwalczania trendów społecznych 

wpływających negatywnie na chęć posiadania dzieci31. Chińskie władze próbują ograniczyć 

liczbę rozwodów utrudniając ich przeprowadzenie metodami administracyjnymi przez 

wprowadzenie przymusowej mediacji32.  

Nie należy jednak traktować kurczenia się chińskiej populacji jako jedynego kluczowego 

czynnika determinującego trajektorię chińskiego rozwoju gospodarczego. Wzrost 

gospodarczy w Chinach w długim terminie zależy do wielu elementów i trafny wydaje się 

pogląd, że obok wzrostu populacji istotną rolę odgrywają wzrost partycypacji  

i produktywności33. 

W celu zwiększenia poziomu partycypacji możliwe jest podwyższenie wieku emerytalnego 

oraz przyspieszenie procesu migracji ze wsi do miast. Rezultatem tych dwóch działań 

miałoby być zwiększenie zasobu siły roboczej w miastach o ok. 150 mln34. Podwyższanie 

wieku emerytalnego zostało zapowiedziane w br. w XIV Planie Pięcioletnim i ma się 

odbywać w sposób stopniowy, z uwzględnieniem sytuacji różnych grup społecznych35. 

System meldunkowy jest kluczowym elementem blokującym migrację ludności do miast  

i zwiększenie liczby pracowników stałych, co wpłynęłoby pozytywnie na stabilność  

i wielkość produkcji zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym. Wprowadzona  

w 2014 r. reforma znosiła część barier i spowodowała wzrost liczby ludności w miastach  

o 80 mln. Jednocześnie jednak w latach 2013-2017 nastąpił wzrost liczby pracowników 

zamiejscowych z 270 do 286 mln, co oznacza, że zakres zmian był niewystarczający36.  

W najnowszym Narodowym Planie Rozwoju Gospodarczego i Społecznego również 

wskazywane są planowane reformy systemu meldunkowego w celu wsparcia procesu 

urbanizacji i przenoszenia się mieszkańców do miast37. Powszechne zniesienie barier wciąż 

jeszcze dotyczy mniejszych miast (poniżej 3 mln), w miastach 305 mln objęte są nim tylko 

niektóre grupy mieszkańców napływowych, więc skutki tych działań będą ograniczone38. 

Chiński rozwój gospodarczy i zachowanie przewag konkurencyjnych w wielu branżach  

w sytuacji kurczącej się populacji będą zależały od wzrostu produktywności. W 2018 
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produktywność chińskich pracowników stanowiła 40 proc. produktywności ich 

odpowiedników w Japonii, 33 proc. w Niemczech i 26 proc. w USA39. Od kryzysu 

finansowego wskaźnik produktywności czynników produkcji rośnie znacznie wolniej,  

w latach 2015-2019 w tempie zaledwie 0,2 proc. rocznie40. Chiny będą dążyły do 

zwiększenia produktywności, żeby zastąpić ubytki w sile roboczej. Kluczowym elementem 

w tym obszarze będzie wzrost automatyzacji zarówno w sektorze produkcyjnym, jak  

i usługowym. Chiny bardzo szybko zwiększają liczbę robotów przemysłowych41. W 2018 r. 

było to już 140 szt. na 10 000 pracowników, czyli o ponad 40 szt. więcej niż średnia 

światowa, więcej niż w Czechach i w Polsce42. Część robotów przemysłowych jest do Chin 

importowanych. Jednocześnie chińskie władze wspierają rozwój własnego przemysłu oraz 

lokalizację w Chinach produkcji przez zagraniczne firmy. W 2019 w Chinach 

wyprodukowano 187 tys. sztuk. W pierwszej połowie ub.r. produkcja wyniosła niemal 94 

tys. szt., co miało miejsce pomimo spowolnienia gospodarczego będącego skutkiem 

pandemii koronawirusa43. Również dynamicznie wprowadzane są rozwiązania 

automatyzujące produkcję, nowoczesne technologie wykorzystujące technologię 5G, 

sztuczną inteligencję i podobne rozwiązania nie tylko w sektorze produkcyjnym, ale 

również w transporcie i innych usługach.  

Chińskie władze próbują ratować system emerytalny poprzez przekazywanie zarządu nad 

częścią aktywów przedsiębiorstw państwowych funduszom emerytalnym, które mogą je 

następnie spieniężyć. Do 2020 r. dokonano w tym celu transferu aktywów o wartości 1,68 

bln RMB44. Zastosowane rozwiązanie nie jest systemowe. Poważnym problemem jest 

również to, że emerytury powinny rosnąć, żeby przejście na emeryturę coraz większych 

rzesz społeczeństwa nie odbiło się negatywnie na popycie, co z kolei mogłoby podważyć 

proces przechodzenia Chin na drogę wzrostu przez konsumpcję. To jednak stanowi 

poważne wyzwanie dla budżetu państwa, który przy obecnej strukturze przychodów  

i wydatków może temu nie podołać45.  

 

Perspektywy 
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Postępujące zmiany demograficzne będą miały istotny wpływ na tempo i trajektorię 

rozwoju gospodarczego Chin. W celu przeciwdziałania ich skutkom kierownictwo KPCh 

wdraża lub planuje wdrożyć szereg rozwiązań, które pozwoliłyby utrzymać stosunkowo 

wysokie tempo wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjność chińskich przedsiębiorstw 

zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Z punktu widzenia polskich 

przedsiębiorstw szczególnie istotnym elementem działań kierownictwa KPCh jest 

postępująca automatyzacja produkcji oraz coraz szersze wdrażanie rozwiązań z zakresu 

sztucznej inteligencji i technologii 5G, które pozwolą chińskim firmom na zwiększenie 

produktywności i ograniczą niekorzystne skutki kurczących się zasobów siły roboczej. 

Konieczne jest wsparcie ze strony państwa w procesach automatyzacji polskiej bazy 

produkcyjnej, która pozwoli na skuteczne konkurowanie z chińskimi producentami. Jak 

rekomendował autor w jednym z artykułów: ,,[r]obotyzacja przemysłu powinna być 

odpowiednio wkomponowana w przeobrażenia kształtu gospodarki, żeby uniknąć lub 

możliwie zminimalizować niekorzystne społeczne skutki.’’46 

Kurczenie się zasobów siły roboczej w Chinach i zmniejszanie się różnicy w wysokości płac 

między Polską a Chinami, może w powiązaniu z innymi czynnikami zachęcać chińskie 

firmy do przenoszenia produkcji do Europy. Do tych czynników można zaliczyć zaburzenia 

w procesach logistycznych oraz dążenie części chińskich przedsiębiorstw do przenoszenia 

procesów produkcyjnych bliżej rynków zbytu jak również w mniejszym stopniu działania 

władz UE mające na celu ochronę rynku unijnego przed nieuczciwą chińską konkurencją.  

Polska jest jedną z istotnych baz produkcyjnych w Europie i polskie władze oraz 

odpowiednie agencje rządowe powinny zintensyfikować działania mające na celu 

przyciągnięcie chińskich inwestorów. Zwiększenie chińskich inwestycji w Polsce powinno 

służyć zmniejszeniu zależności od importu z Chin i być skoncentrowane przede wszystkim 

w tych branżach, w których w Polska nie ma jeszcze wystarczająco silnej własnej bazy 

produkcyjnej, żeby ograniczyć efekt wypychania z rynku już działających polskich 

przedsiębiorstw.  

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Economic impact of China's aging population 

 

Łukasz Sarek 

 

After more than 35 years of strictly enforcing the one-child policy and facing a demographic 

crisis caused by a shrinking and rapidly aging population, Chinese Communist Party’s (CCP) 

leadership made a sharp turnaround in its demographic policy by introducing a two-child 

policy in 2015. Moreover, in June this year it announced plans to change the law to 

encourage families to have a third child. The opportunity to have more than one offspring 

has been taken up so far by a limited number of Chinese couples due to the high costs 

associated with raising children, high housing prices, and relatively low levels of job 

stability, especially in lower-paid occupational groups. Women place more importance on 

career and personal development rather than having children, which is an additional 

important factor affecting the falling birth rate. 

The changes implemented in 2015 were not embedded in systemic economic and legal 

solutions to support young couples in raising children. Without these solutions in place, the 

newly announced plans to increase the permitted number of children will not have  

a positive impact on the overall demographic situation. The CCP leadership announces 

supportive measures, but first conducts propaganda activities typical of the Leninist party 

and uses administrative methods to persuade Chinese people to have more children. If 

further easing of restrictions is not strongly backed up by supportive measures, the effects 

will be negligible, and the aging of the population and shrinking of the Chinese labour force 

will continue. 
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This will result in growing pressure from workers on increasing wages. As a result of 

shrinking workforce, the outflow of production from China observed for years, e.g., in the 

clothing, footwear, and toy manufacturing industries to other countries, continues, and the 

range of industries affected is expanding to include the automotive industry, electrical and 

electronic equipment manufacturing and others. The Chinese authorities are trying to fight 

the outflow of production by opening the market more widely to foreign investments and 

by forcing enterprises to locate production in China, especially in industries deemed 

important by the CCP. 

Population aging also puts strong pressure on the pension system and other elements of 

the social security and health insurance systems. It may also have an additional negative 

impact on the dynamics of consumption growth and its role in economic growth. The 

Chinese authorities are trying to limit the negative effects of demographic changes by 

increasing the level of labour force participation. They are planning to raise the retirement 

age and further facilitate the movement of people from rural to urban areas by reforming 

the household registration system. However, the already implemented and announced 

solutions are likely to be limited. 

China is also aiming to increase productivity to replace the loss of the labour force. A key 

element in this area will be increased automation in both the manufacturing and service 

sectors. Considering the fast-paced progress in automation of production in China, it is 

necessary to increase support from the state in the processes of automation of the 

production base in Poland, which will allow Polish companies to effectively compete with 

Chinese manufacturers. The development of production automation should be properly 

integrated into the reshaping of the economy to avoid or possibly minimise the adverse 

social effects. 

The shrinking labour force in China and decreasing wage gap between Poland and China 

may be factors encouraging Chinese companies to relocate production to Europe. This 

process may be additionally reinforced by other factors, such as distortions in logistics 

processes and efforts of some Chinese companies to move their production processes 

closer to the European markets. Actions taken by the EU authorities to protect the EU 

market from unfair Chinese competition can also have some impact on the inflow of 
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Chinese investments. Polish authorities and relevant government agencies should intensify 

efforts to attract Chinese investors, especially in industries where it could be helpful to 

reduce dependence on Chinese imports. Polish side should be focused primarily on those 

industries where our country does not yet have a strong enough manufacturing base of its 

own, to limit the effect of crowding out existing Polish companies from the market. 


