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Не су ця шаль ныя 
пра гно зы

Дэ ма гра фіч ны кры зіс — ад на 

з най больш сур' ёз ных праб лем, 

з якой су тык ну ла ся ў апош ні час 

Поль шча. Усе пра гно зы сы хо дзяц-

ца на тым, што коль касць на сель-

ніц тва бу дзе зні жац ца, а гра мад-

ства пра цяг не «ста рэць». З на го ды 

агуль на га ад моў на га трэн ду ілю зій 

у экс пер таў ня ма, ад роз ні ва юц ца 

толь кі ацэн кі ў да чы нен ні да хут-

 ка сці гэ тых пра цэ саў, ад зна чае 

Do Rzeczy.

Апуб лі ка ва ныя вы ні кі да сле-

да ван няў Еў рас та та вы гля да юць 

вель мі не су ця шаль ны мі. Па вод-

ле пра гно зу, ма ла та го, што ўжо 

да 2100 го да па ля каў за ста нец ца 

менш чым 30 міль ё наў — да гэ та га 

ча су до ля пен сі я не раў ад нос на

коль кас ці гра ма дзян пра ца здоль-

на га ўзрос ту ў Поль шчы бу дзе са-

мая вы со кая ў Еў ро пе, па ве да мі ла 

Do Rzeczy.

А ў ар ты ку ле, апуб лі ка ва ным 

уплы во вым ме ды цын скім ча со пі-

сам The Lancet, пра гно зы вы гля да-

юць яшчэ больш апа ка ліп тыч ны мі: 

экс пер ты прад каз ва юць, што да 

2100 го да на сель ніц тва Поль шчы 

ска ро ціц ца ледзь не ўтрая — да 

13—15 міль ё наў ча лавек. «Гэ та 

тра ге дыя, кан цэп цый па пра ду хі-

лен ні якой ня ма ні ў ад ной па лі тыч-

най сі лы. Так ад бы ва ец ца та му, 

што ўсе прад стаў ні кі па лі тыч на га 

кла са на ле жаць ужо да су час на га 

све ту, у цэнт ры яко га зна хо дзіц ца 

не сям'я, а вы зва ле ны ін ды від. Да 

та ко га све ту на ле жыць і поль скае

гра мад ства», — пад крэс лі вае 

Do Rzeczy.

Як ад зна ча юць экс пер ты, ко-

рань праб ле мы за клю ча ец ца ва 

ўста ноў ках і нор мах су час на га гра-

мад ства. Ста тыс тыч ныя да ныя вы-

гля да юць не су ця шаль ны мі: ня гле-

дзя чы на ка рот ка ча со выя ва ган ні, 

у цэ лым на ту раль ны пры рост на-

сель ніц тва ў Поль шчы па каз вае 

ад моў ныя зна чэн ні. Do Rzeczy

на гад вае, што пры ня тыя поль скі мі 

ўла да мі кро кі па змя нен ні дэ-

 ма гра фіч най сі ту а цыі ў кра і не не 

пры нес лі ста ноў чых вы ні каў. «Ка лі 

«Гра ма дзян ская плат фор ма» (PO), 

як зда ец ца, цал кам іг на ра ва ла гэ-

тую праб ле му, то пар тыя «Пра ва 

і спра вяд лі васць» (PіS), прый шоў-

шы да ўла ды ў 2015 го дзе, пра-

па на ва ла ў якас ці пра дэ ма гра-

фіч най іні цы я ты вы пра гра му 500+ 

(што ме сяч ная да па мо га ў па ме ры 

500 зло тых на дру гое і кож нае на-

ступ нае дзі ця, а з 2019 го да — на 

ўсіх дзя цей — Рэд.), — ад зна ча ец-

ца ў ар ты ку ле Do Rzeczy. — Тэ зі сы 

аб «ма раль най рэ ва лю цыі» пры-

ду ма лі ўжо пост фак тум. З во пы ту 

мі ну лых га доў ві да воч на тое, пра 

што шмат хто ўжо даў но ка заў: 

са цы яль ныя вы пла ты да па ма га-

юць пе ра маг чы на вы ба рах, але 

не га ран ту юць вы ра шэн ня са май 

сур' ёз най праб ле мы, з якой су тык-

ну ла ся Поль шча».

Як па ве дам ля юць СМІ, Мі ніс-

тэр ства сям'і, пра цы і са цы яль най 

па лі ты кі кра і ны мае на мер на кі ра-

ваць 600 ты сяч зло тых (пры клад-

на 135 ты сяч еў ра) на тое, каб 

ра за брац ца, ча му, ня гле дзя чы 

на за пуск пра гра мы 500+, дэ ма-

гра фіч ная сі ту а цыя ў Поль шчы не 

па леп шы ла ся. Але той факт, што 

ўла ды гля дзяць на кры зіс толь кі 

праз прыз му са цы яль ных вы год, 

дэ ман струе поў нае не ра зу мен не 

тэ мы, пад крэс лі вае Do Rzeczy. 

З пунк ту гле джан ня вы дан ня, фі-

нан са вая і са цы яль ная пад трым ка, 

без умоў на, так са ма важ ныя, ад нак 

ка ра ні праб ле мы ў ін шым.

Жан чы ны і міг ран ты
Гэ тыя не га тыў ныя зме ны звя за-

ныя, у пер шую чар гу, з жан чы на мі. 

Ця пер, асаб лі ва ў вя лі кіх га ра дах, 

ма ця рын ства ста ла лі чыц ца функ-

цы яй, што су пя рэ чыць ідэа лу моц-

най, эман сі па ва най жан чы ны, якая 

імк нец ца да са ма рэа лі за цыі, ад-

зна ча ец ца ў ар ты ку ле Do Rzeczy. 

Без умоў на, іс ну юць і вы клю чэн-

ні. Ад нак у Поль шчы на ме ці ла ся 

агуль ная вы раз ная тэн дэн цыя: 

жан чы ны на ра джа юць усё менш 

дзя цей і ва ўсё больш ста лым 

уз рос це, кан ста туе Do Rzeczy.

Пры чым та кая тэн дэн цыя на-

зі ра ец ца не толь кі ў Поль шчы — 

яна мае гла баль ны ха рак тар, пад-

крэс лі вае вы дан не: «За хад ста рэе, 

Еў ро па вы мі рае. Па па Фран цыск, 

ма быць, цал кам спра вяд лі ва на-

зваў наш кан ты нент бяс плод най, 

стом ле най і па збаў ле най жыц цё-

вых сіл па жы лой жан чы най». Пры-

рост на сель ніц тва мож на на зі раць 

толь кі ў тых кра і нах, якія вы ра шы лі 

аб за вес ці ся но вы мі жы ха ра мі з

лі ку міг ран таў. Ад нак гэ та «шлях 

най мен ша га су пра ціў лен ня», які 

дзейс ны толь кі на пер шы по гляд, 

па пя рэдж вае Do Rzeczy.

Прык лад ін шых кра ін па каз вае, 

што не па збеж ным след ствам на-

плы ву міг ран таў ста но віц ца дэ-

ста бі лі за цыя агуль най аб ста ноў кі. 

У пры ват нас ці, доў гі час аме ры-

кан цаў лі чы лі «ўзор ным пры кла-

дам па лі тыч най на цыі» — ад нак 

апош нія па дзеі ў ЗША вы раз на 

па ка за лі, якую важ ную ро лю там 

пра цяг ва юць ады гра ваць ра са выя 

і эт ніч ныя пры кме ты, ад зна ча ец-

ца ў ар ты ку ле Do Rzeczy. Праб-

ле мы, якія, зда ва ла ся б, уда ло ся 

вы ра шыць шмат дзе ся ці год дзяў 

на зад, рап тоў на зноў паў ста лі з 

па двое най сі лай, пад ры ва ю чы 

асно вы дзяр жа вы, пад крэс лі вае 

што тыд нё вік: «А пра Фран цыю ці 

Гер ма нію мож на, ма быць, на ват і 

не згад ваць». Між тым поль скае 

гра мад ства ўжо і так рас ко ла тае, 

а ідэя аб тым, што па ра тун кам 

ад дэ ма гра фіч на га кры зі су ста не 

ства рэн не но ва га бло ка, прос та 

аб сурд ная, пе ра ка на ны Do Rzeczy: 

«Міль ё ны міг ран таў не ўваль юц ца 

ў шэ ра гі па ля каў».

Пен сія за ле жыць 
ад дзя цей?

Як за ўва жы ла Gazeta Wyborcza, 

Поль шчы на са мрэч па гра жае дэ-

ма гра фіч ная ка та стро фа, па коль кі 

дзя цей на ра джа ец ца ма ла. Ка э-

фі цы ент на ра джаль нас ці ў гэ тай 

кра і не ця пер скла дае 1,43 — што-

год з'яў ля ец ца на свет 380 ты сяч 

ча ла век. Па сло вах кі раў ні ка Поль-

ска га фон ду раз віц ця Паў ла Бо ры-

са, не аб ход на, каб гэ ты па каз чык 

быў не менш чым 2,1 — 600 ты сяч 

ча ла век. «Мы па він ны біць тры во-

гу! З на ступ на га дзе ся ці год дзя ў 

Поль шчы па чы на ец ца дэ ма гра фіч-

ная ка та стро фа. Гра мад ства моц-

на ста рэе», — па пя рэ дзіў поль скі 

экс перт, спа сы ла ю чы ся на да ныя 

ААН.

Ад ным з маг чы мых ра шэн няў 

Фонд раз віц ця лі чыць су ад ня сен-

не функ цы я на ван ня пен сій най 

сіс тэ мы з коль кас цю дзя цей. Гэ-

та зна чыць, чым больш іх у вас, 

тым боль шую пен сію вы мо жа це 

атры маць. Па вод ле ад ной з ідэй 

ура да вых спе цы я ліс таў па дэ ма-

 гра фіі, дзе ці, якія пра цу юць, маг лі б 

ах вя ра ваць 1 пра цэнт за роб ку 

сва ім баць кам.

Па куль у Поль шчы толь кі аб-

мяр коў ва юць маг чы мыя шля хі вы-

ра шэн ня най важ ней ша га пы тан ня, 

але мер ка ван ні экс пер таў ужо па-

дзя лі лі ся. На прык лад, дэ мог раф 

Ло дзін ска га ўні вер сі тэ та пра фе сар 

Пётр Шу каль скі лі чыць, што для 

баць коў па жа да ная лю бая пад-

трым ка. Та му пе ра вод уз но саў ці 

ін шыя ра шэн ні, якія па вя ліч ва юць 

пен сію, мо гуць раз гля дац ца як па-

дзя ка баць кам і сіг нал аб тым, што 

вар та мець дзя цей, та му што гэ та 

бу дзе ўзна га ро джа на.

Але спрэч ная ідэя ўра да вы-

клі кае і рэз кую кры ты ку. «Мы не 

мо жам ства рыць адзі ны кры тэ рый 

для вы зна чэн ня пен сій ных пра воў і 

ўзроў няў для ўсіх лю дзей, якія ма-

юць або не ма юць дзя цей. Мно гія 

лю дзі, якія жа да юць стаць баць ка-

мі, не мо гуць мець дзя цей. Ча му 

яны па він ны быць па ка ра ныя?» — 

за ўва жы ла пра фе сар Ірэ на Ка-

тоў ская, дэ мог раф з Вар шаў скай 

шко лы эка но мі кі.

Поль скія спе цы я ліс ты па дэ ма-

гра фіі ад зна ча юць, што коль касць 

на сель ніц тва кра і ны па дае сё мы 

год за пар. Па каз чы кі смя рот нас-

ці — ка ля 11 ча ла век на ты ся чу —

лі чыц ца рэ корд ны мі. У апош ні 

раз та кая сум ная ста тыс ты ка ў 

Поль шчы ад зна ча ла ся з 1946 па 

1952-гі год, ка лі вы со кую смя рот-

насць на зы ва лі «рэ хам вай ны».

На мя жы ка лап су
Тым ча сам Поль шчу за хіс ну ла 

дру гая хва ля пан дэ міі ка ра на ві-

ру са. Хут касць рас паў сюдж ван ня 

ін фек цыі ўста на ві ла ся на вель-

мі вы со кім для кра і ны ўзроў ні ў

3-5 ты сяч хво рых у дзень. Урад

Поль шчы не вы клю чае маг чы мас-

ці ўвя дзен ня ў рэс пуб лі цы рэ жы му 

над звы чай най сі ту а цыі з-за эпі-

дэ міі ка ра на ві ру са. Пра гэ та па-

ве да мі ла ТАСС са спа сыл кай на 

прэм' ер-мі ніст ра Поль шчы Ма тэ у -

ша Ма ра вец ка га. «Ка лі сі ту а цыя

бу дзе аб васт рац ца, спат рэ бяц ца 

но выя ме ры, мы не вы клю ча ем 

та кіх маг чы мас цяў», — ад зна чыў 

кі раў нік поль ска га ўра да.

«Мы ба чым, што га лоў ным вы-

клі кам, які ча кае нас во сен ню, 

з'яў ля ец ца эс ка ла цыя коль кас ці 

за хва рэ лых. Не су мнен на, за ха ван-

не гэ тай тэн дэн цыі азна чае экс па-

нент ны рост коль кас ці за хвор ван-

няў, ча го мы хо чам па збег нуць», — 

за явіў мі ністр зда роўя Поль шчы 

Адам Ня дзель ські. Ён ад зна чыў, 

што поль скі ўрад мя няе стра тэ гію 

ба раць бы з пан дэ мі яй ка ра на ві ру-

са, па ве да мі ла Поль скае ра дыё. 

На дум ку Ня дзель ска га, гэ та па-

він на пра ду хі ліць ка лапс сіс тэ мы 

ахо вы зда роўя.

У кра і не па він на быць па вя лі-

ча на коль касць баль ніч ных лож-

 каў, апа ра таў штуч най вен ты ля-

цыі лёг кіх і пер са на лу, які бу дзе 

зай мац ца ін фі цы ра ва ны мі па цы-

ен та мі. «Са мо аб ста ля ван не не 

ле чыць, кой кі не ле чаць, апа ра ты 

штуч най вен ты ля цыі лёг кіх са мі не 

дзей ні ча юць. Та му мы так са ма бу-

дзем пра ца ваць над тым, каб ме-

ды цын скі пер са нал у знач на боль-

шай сту пе ні ўклю чыў ся ў ба раць бу 

з пан дэ мі яй, пе ра вод зя чы част ку 

гэ та га пер са на лу з яго ця пе раш-

ніх за дач на за да чы, звя за ныя з 

ба раць бой з COVІD-19», — ад зна-

чыў Ня дзель скі.

Ра ней прэс-сак ра тар Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя Вой цэх Анд ру-

се віч за яў ляў, што ў блі жэй шыя дні 

«мы бу дзем мець спра ву з да стат-

ко ва вя лі кай коль кас цю смер цяў». 

На дум ку ге не ра ла Гжэ га жа Ге ле-

ра ка, ды рэк та ра Ва ен на-ме ды цын-

ска га ін сты ту та ў Вар ша ве, іс нуе 

рэ аль ная ры зы ка ка лап су сіс тэ мы 

ахо вы зда роўя ў Поль шчы. Та кое 

раз віц цё па дзей ча кае рэс пуб лі ку 

пры знач ным па ве лі чэн ні коль кас-

ці за ра жэн няў ка ра на ві ру сам, пра 

што па пя рэдж ва юць пра гно зы, па-

ве да міў Dzіennіk.

«Ка лі пра гно зы аб знач ным па-

шы рэн ні рас паў сюдж ван ня ка ра-

на ві ру са спраў дзяц ца, я апа са юся, 

што з улі кам сён няш ніх праб лем з 

на яў нас цю баль ніч ных лож каў сіс-

тэ ма ахо вы зда роўя ста не не эфек-

тыў ная», — за ўва жыў ге не рал Ге-

ле рак. Экс перт так са ма за явіў, 

што рэ аль ная кар ці на эпі дэ міі не 

су па дае з той, якая прад стаў ле на 

ста тыс ты кай. «Аб са лют на згод ны 

з тым, што на зва ную ў ста тыс ты-

цы Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

коль касць ін фі цы ра ва ных вар та 

па мно жыць на дзе сяць. Гэ та на-

блі зіць нас да рэ аль ных маш та баў 

праб ле мы, з якой мы ма ем спра ву 

ся род на сель ніц тва», — ад зна чыў 

ге не рал. Па вод ле яго слоў, ды-

на мі ка за ра жэн няў свед чыць пра 

тое, што ўжо ў най блі жэй шы час 

у Поль шчы за су ткі хво рых бу дзе

фік са вац ца ў паў та ра-два ра зы 

больш.

На дум ку га лоў на га ўра ча ўні-

вер сі тэц кай клі ні кі ў Кра ка ве Кан-

стан ці на Шулд шын ска га, сіс тэ ма 

ахо вы зда роўя Поль шчы зна хо дзі-

ла ся на мя жы сва іх маг чы мас цяў 

яшчэ да пан дэ міі. «Ка лі мы пры-

све цім усе на шы рэ сур сы і час ка-

ра на ві ру са, па ўста не но вая праб-

ле ма — сіс тэ ма пе ра ста не ля чыць 

ін шых па цы ен таў», — пад крэс ліў 

Шулд шын скі.

Хва ля пра тэс таў
Як за ўва жыў Ма тэ уш Ма ра вец-

кі, ця пе раш няя ды на мі ка за ра жэн-

няў азна чае тое, што коль касць 

за хва рэ лых «бу дзе па двой вац ца 

пры клад на кож ныя тры дні». Ад-

па вед на з гэ тым увод зяц ца жорст-

кія аб ме жа ван ні. Прэм' ер-мі ністр 

Поль шчы аб вяс ціў, што ўся кра і на 

з 10 каст рыч ні ка апы нец ца ў «жоў-

тай зо не». Гэ та азна чае, ся род ін-

ша га, што гра ма дзя не аба вя за ны 

на сіць ахоў ныя мас кі ў гра мад скіх 

мес цах: у кра мах, аў то бу сах і на-

ват на ву лі цы. Так са ма з 10 каст-

рыч ні ка ў «чыр во най зо не» — з 

яшчэ больш стро гі мі аб ме жа ван-

ня мі — зна хо дзяц ца 32 па ве ты і 

шэсць га ра доў.

Лак даўн па гар шае і без та го, 

мяк ка ка жу чы, скла да ную эка на-

міч ную сі ту а цыю ў кра і не. Эка но-

мі ка Поль шчы, услед за ін шы мі 

кра і на мі ЕС, па гру зі ла ся ў рэ цэ-

сію — пер шую за амаль 30 га доў. 

«Гэ тая рэ цэ сія пры хо дзіць у та кі 

мо мант, ка лі ўла да ра бі ла стаў кі на 

са цы яль ныя пра гра мы, каб вый-

граць вы ба ры. Урад па абя цаў і даў 

лю дзям вель мі шмат гро шай», — 

ад зна чыў экс-прэ зі дэнт Поль шчы 

Аляк сандр Квас неў скі.

Вя до ма, увя дзен не аб ме жа ван-

няў вы клі ка ла ма са выя пра тэс ты, 

якія прай шлі па ўсёй кра і не. Пра 

гэ та па ве да міў поль скі ін фар ма-

цый ны пар тал RMF FM. У Вар ша ве 

мі тын гоў цы, не згод ныя з уз мац-

нен нем жорст кас ці аб ме жа ван-

няў, вый шлі на Зам ка вую пло шчу. 

Дэ пу тат Кан фе дэ ра цыі сва бо ды 

і не за леж нас ці Гжэ гаж Браўн, вы-

сту па ю чы пе рад пры сут ны мі, за-

явіў, што, на яго дум ку, са ні тар-

ны рэ жым быў уве дзе ны ўра дам 

не за кон на. «За мас кай іл жы ва га 

кло па ту пра на ша зда роўе і бяс пе-

ку з мно гі мі па ля ка мі ад бы ва ец ца 

тра ге дыя, у па цы ен таў сур' ёз на аб-

ме жа ва ны до ступ да ўра чоў», — 

па скар дзіў ся адзін з пра тэс тоў цаў 

на ак цыі ў Гдань ску.

Дня мі на маш таб ную ак цыю 

пра тэс ту ў Вар ша ву з усёй Поль-

шчы з'е ха лі ся ты ся чы фер ме раў. 

Аг ра рыі ня згод ныя з за ко нам, які 

раз гля да ец ца ў пар ла мен це. Яго 

рэа лі за цыя, на дум ку фер ме раў, 

па зба віць срод каў для іс на ван ня 

ты ся чы дроб ных вы то вор цаў. Як 

тут не пра цы та ваць Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн ку: 

«Тое, што па ля кі хай пу юць сён ня 

на Бе ла ру сі — па ча кай це ты дзень 

і вы ўба чы це, што бу дзе ў Поль-

шчы».

Пётр ДУНЬ КО.

ПАН ПРА ПАЎ
Ча му вы мі рае Поль шча?

Па вод ле ацэ нак экс пер таў, у най блі жэй шае дзе ся ці год дзе 

Поль шча па зба віц ца пры клад на міль ё на сва іх жы ха роў, а да 

2100-га па ля каў ста не менш на 10 міль ё наў (з ця пе раш ніх амаль 

38 міль ё наў). Пры гэ тым не ка то рыя пра гно зы вы гля да юць яшчэ 

больш змроч ны мі, а за клі кі пры цяг ваць у кра і ну міг ран таў не 

да па мо гуць вы ра шыць праб ле му, за ўва жыў па пу ляр ны поль скі 

гра мад ска-па лі тыч ны што тыд нё вік Do Rzeczy. Спра ва ў тым, 

што поль скім жан чы нам за раз блі жэй воб раз эман сі па ва най 

кар' е рыст кі, які ім на вяз вае су час ная куль ту ра, а зу сім не шмат-

дзет най ма ці, пад крэс лі ва ец ца ў рэ дак цый ным ар ты ку ле. Ча му 

вы мі рае Поль шча?
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