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Starzenie siĊ spoáeczeĔstwa a wzrost gospodarczy w krajach
Unii Europejskiej
Demographical Ageing and Economic Growth in the UE
Countries
Synopsis. Z uwagi na wciąĪ pogáĊbiający siĊ proces demograficznego starzenia siĊ ludnoĞci
i znaczenie skutków tego procesu dla gospodarki, w artykule poddano analizie relacjĊ pomiĊdzy
starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa krajów Unii Europejskiej a wzrostem gospodarczym. Celem podjĊtych
badaĔ byáa próba okreĞlenia wpáywu starzenia siĊ spoáeczeĔstwa na dynamikĊ wzrostu gospodarczego
w krajach UE 27. Okres badaĔ obejmowaá lata 1996-2016, dane pochodziáy z bazy Eurostatu oraz
Banku ĝwiatowego. Na potrzeby badaĔ uwzglĊdniono podziaá na kraje „starej” Unii i „nowej” Unii.
Za miarĊ wzrostu gospodarczego przyjĊto tempo wzrostu PKB, natomiast uwzglĊdnionymi miarami
staroĞci demograficznej byáy stopa staroĞci (odsetek osób w wieku 65+ w populacji) oraz
wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci (odsetek osób w wieku 80+ w populacji). Wykorzystano modele
panelowe. Stwierdzono, Īe demograficzne starzenie siĊ spoáeczeĔstwa ujemnie koreluje z dynamiką
wzrostu gospodarczego. W skonstruowanych modelach panelowych dla krajów „starej” Unii
wspóáczynniki regresji odpowiadające stopie staroĞci i wspóáczynnikowi sĊdziwej staroĞci wynosiáy
odpowiednio: –0,446 oraz –1,521, podczas gdy dla krajów „nowej” Unii byáy równe: –0,153 (dla
stopy staroĞci) oraz –0,980 (dla wspóáczynnika sĊdziwej staroĞci). Oznacza to, Īe negatywny wpáyw
starzenia siĊ ludnoĞci na tempo wzrostu PKB jest silniejszy w krajach „starej” Unii w porównaniu
z krajami „nowej” Unii.
Sáowa kluczowe: starzenie siĊ ludnoĞci, wzrost gospodarczy, Unia Europejska, modele panelowe
Abstract. Due to the still growing demographic aging process and the significance of this process
on the economy, the article analyzes relationship between the demographic aging of the European
Union countries and economic growth. The aim of the research was to determine the impact
of demographic aging on the rate of economic growth in the EU27. The research period covered the
years 2000-2015. Data from the Eurostat and the World Bank databases were used. The study adopted
a division into the “old” and “new” EU Member States. The rate of GDP growth was taken as the
measure of economic growth, while the measures of demographic aging included the old-age rate
(percentage of population aged 65 or over) and the venerable senility rate (share of the population
at the age of 80 or more in the general number of population). Panel models were used. It was found
that the demographical aging of society negatively correlates with the dynamics of economic growth.
In panel models constructed for countries of the "old" Union, regression coefficients for the old-age
rate and the venerable senility rate were respectively: –0,446 and –1,521, while for the "new" EU
countries were equal to: –0,153 (for the old-age rate) and –0,980 (for the venerable senility rate). This
means that the negative impact of demographic aging on the GDP growth rate is more strongly
observed in the countries of the "old" Union in comparison with the countries of the "new" Union.
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Wprowadzenie
Demografia, jako nauka o zjawiskach ludnoĞciowych w oczywisty sposób związana
jest z ekonomią. PrawidáowoĞci w rozwoju gospodarczym kraju czy regionu zawsze
bowiem wynikają z okreĞlonych decyzji i zachowaĔ czáowieka (ĝleszyĔski, 2010). Wpáyw
procesów ludnoĞciowych na Īycie gospodarcze dostrzegano juĪ w staroĪytnoĞci. Platon
i Arystoteles wskazywali, Īe problemy gospodarcze Grecji wynikaáy z nadmiaru ludnoĞci
w stosunku do obszaru i maáej urodzajnoĞci gleby. Platon byá zwolennikiem ograniczenia
liczby ludnoĞci, Arystoteles dowodziá, Īe nadmierny wzrost liczby ludnoĞci moĪe
doprowadziü do zmniejszenia potĊgi kraju i sprowadziü choroby spoáeczne. W staroĪytnym
Rzymie natomiast propagowano szybki wzrost liczby ludnoĞci, jako Ĩródáo potĊgi paĔstwa
(Zając, 2007). W XVI w. francuski uczony Jean Bodin formuáowaá tezĊ, Īe ludnoĞü jest
Ĩródáem siáy i bogactwa paĔstwa, gdyĪ liczba mieszkaĔców oznacza w prosty sposób
zwiĊkszenie potencjaáu gospodarczego i militarnego (ĝleszyĔski, 2010). KorzyĞci z duĪej
i rosnącej liczby ludnoĞci podnoszone byáy teĪ na gruncie teorii merkantylizmu (XVI-XVII
w.). Wskazywano na korzyĞci gospodarcze z duĪej i rosnącej liczby ludnoĞci, propagowano
politykĊ popierającą zawieranie związków maáĪeĔskich, duĪe rodziny, poprawĊ zdrowia
publicznego, kontrolowaną emigracjĊ i imigracjĊ (Podstawowe…, 2013). LudnoĞü byáa
uwaĪana za waĪny czynnik bogactwa narodowego, toteĪ popieranie przyrostu ludnoĞci byáo
jednym z najwaĪniejszych celów polityki merkantylistycznej (Zając, 2007).
Pierwszą próbĊ sformuáowania zwartej teorii rozwoju ludnoĞci w powiązaniu
z rozwojem ekonomicznym podjąá na przeáomie XVIII i XIX w. ekonomista angielski
T.R. Malthus. Wedáug T.R. Malthusa liczba ludnoĞci wzrasta w postĊpie geometrycznym
(1,2,4,8,16,...) i podwaja siĊ co 25 lat, a produkcja Ğrodków ĪywnoĞciowych – w postĊpie
arytmetycznym (1,2,3,4,5,...), co grozi katastrofą (Podstawowe…, 2013).
Zainteresowanie ekonomistów kwestiami demograficznymi początkowo sprowadzaáo
siĊ jedynie do analiz wpáywu wielkoĞci populacji oraz tempa jej wzrostu na procesy
gospodarcze. Dopiero w póĨniejszym okresie dostrzeĪono, iĪ obok liczby ludnoĞci
znaczenie ma równieĪ jej wewnĊtrzna struktura. Gdy w drugiej poáowie XX w. populacje
zaczĊáy siĊ intensywnie starzeü, pojawiáa siĊ potrzeba gáĊbszej refleksji naukowej nad
nastĊpstwami procesu starzenia siĊ spoáeczeĔstwa (Jurek, 2012).
Starzenie siĊ spoáeczeĔstwa, tj. wzrost udziaáu ludnoĞci w starszym wieku (65 lat
i wiĊcej) wĞród ogóáu mieszkaĔców, jest skutkiem przemian demograficznych
polegających na przejĞciu od wysokich do niskich wskaĨników umieralnoĞci oraz
wskaĨników páodnoĞci (Bloom i in., 2003). Podstawową konsekwencją zachodzącej
transformacji demograficznej jest istotny spadek zasobów pracy, co musi przekáadaü siĊ
niekorzystnie na perspektywy wzrostu gospodarczego. Zmniejsza siĊ bowiem grupa
ludnoĞci mająca najistotniejszy wpáyw w kreowaniu PKB, a wzrasta znacząco grupa
Ğwiadczeniobiorców (Strzelecki, 2012).
NaleĪy jednak wskazaü, Īe zarazem to wáaĞnie wzrost gospodarczy jest jednym
z waĪniejszych czynników determinujących procesy demograficzne. Tak wiĊc miĊdzy
demografią a wzrostem gospodarczym wystĊpują záoĪone sprzĊĪenia zwrotne, które nie
áatwo jest skwantyfikowaü. Rezultaty tych wzajemnych powiązaĔ zaleĪą bowiem od wielu
czynników, zarówno iloĞciowych, jak i jakoĞciowych (MączyĔska, 2010). Jednym
z czynników iloĞciowych jest struktura wiekowa ludnoĞci, a ta z kolei okreĞla poziom
staroĞci spoáeczeĔstwa.
W. Florczak i M. PrzybyliĔski (2016) wskazują na wzajemne powiązania procesów
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ekonomicznych i demograficznych uzasadniając, iĪ moĪna przyjąü, Īe uwarunkowania
ekonomiczne są endogeniczne wzglĊdem rozwoju demograficznego. Autorzy wyjaĞniają,
Īe uwarunkowania ekonomiczne wpáywają jedynie na strumienie procesów
demograficznych i przyczyniają siĊ do zmian w oczekiwanej dáugoĞci Īycia, co w krótkim
okresie nieznacznie wpáywa na poziom zasobów demograficznych. Natomiast
oddziaáywanie zasobów demograficznych na procesy ekonomiczne jest natychmiastowe
i kluczowe, co wyraĪa siĊ np. w podaĪy pracy.
Zmniejszające siĊ zasoby pracy spowodowane starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa stają siĊ
ogromnym wyzwaniem dla tworzenia PKB (Strzelecki, 2012). Siáa robocza jest kluczowym
czynnikiem produkcji, a zatem jej ubytek, bĊdący nastĊpstwem spadku liczby ludnoĞci
w wieku produkcyjnym, przekáada siĊ bezpoĞrednio na zmniejszenie siĊ produkcji/PKB
ogóáem (Florczak, PrzybyliĔski, 2016).
W literaturze przedmiotu badania podejmujące związek procesów demograficznych
ze wzrostem gospodarczym są bardzo skromne. Ograniczają siĊ na ogóá do analiz wpáywu
zmian liczebnoĞci populacji na tempo wzrostu gospodarczego (w ujĊciu globalnym i per
capita). Kompleksowa, przejrzysta teoria áącząca wzrost gospodarczy z liczbą oraz
strukturą ludnoĞci nie zostaáa dotychczas wypracowana. Jak podaje ĝleszyĔski (2010,
s. 57): „najczĊĞciej wymieniana w podrĊcznikach demografii i ekonomii teoria (wáaĞciwie
quasi-teoria) rozwoju transformacji demograficznej nie jest explicite rozwiązaniem
wiąĪącym ĞciĞle wzrost, stagnacjĊ lub spadek gospodarczy z odpowiednimi iloĞciowymi
procesami demograficznymi w przestrzeni”.
Wobec wciąĪ pogáĊbiającego siĊ procesu starzenia siĊ ludnoĞci oraz znaczenia
skutków tego procesu dla rozwoju gospodarczego istotne jest prowadzenie analiz
w zestawieniu: procesy demograficzne-wzrost gospodarczy. Celem podjĊtych badaĔ byáa
próba kwantyfikacji wpáywu starzenia siĊ spoáeczeĔstwa na dynamikĊ wzrostu
gospodarczego w krajach Unii Europejskiej (UE 27). Jednostką badawczą byá kraj, przy
czym z badaĔ wyáączona zostaáa Chorwacja ze wzglĊdu na brak danych. W opracowaniu
przyjĊto za Florczakiem i PrzybyliĔskim (2016), Īe procesy gospodarcze są endogeniczne
wzglĊdem procesów demograficznych.
Analizą objĊto okres 1996-2016. Materiaá empiryczny stanowiáy dane publikowane
przez Eurostat oraz Bank ĝwiatowy. Do wykonania niezbĊdnych obliczeĔ wykorzystano
program GRETL.

Metoda badaĔ
Z uwagi na charakter danych (dane panelowe), do realizacji przyjĊtego celu
wykorzystane zostaáy modele panelowe. Terminem „dane panelowe” okreĞla siĊ dane,
powstające z poáączenia szeregów czasowych obserwacji dla jednostek przekrojowych.
Modele panelowe (ang. panel data models) to modele ekonometryczne szacowane na
podstawie danych panelowych. W przypadku takich modeli zakáada siĊ, Īe na
ksztaátowanie siĊ zmiennej objaĞnianej wpáywają, oprócz zmiennych objaĞniających,
pewne niemierzalne, staáe w czasie i okreĞlone dla danego obiektu czynniki, zwane
efektami indywidualnymi (lub grupowymi) (DaĔska-Borsiak, 2009).
Badania przeprowadzone z zastosowaniem modeli panelowych do analiz
ekonometrycznych prezentują L. Mátyás, P. Sevestr (2008). WagĊ stosowania modeli
panelowych podkreĞlają takĪe m.in. H.-J. Andreß, K. Golsch oraz A. Schmidt-Catran
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(2013). Modele te z powodzeniem mogą byü stosowane w analizie zjawisk ekonomicznych,
w szczególnoĞci dla realizacji celu sygnalizowanego w niniejszym opracowaniu.
Ze wzglĊdu na coraz wiĊksze zainteresowanie modelami panelowymi w objaĞnianiu
ksztaátowania siĊ zjawisk ekonomicznych, w literaturze przedmiotu dokonano podziaáu
danych panelowych na mikropanele i makropanele. Mikropanele to dane, które
charakteryzują siĊ duĪą liczbą obserwacji przekrojowych oraz niewielka liczbą obserwacji
opisujących poszczególne obiekty w czasie (jako przykáad moĪna tutaj wymieniü dane
dotyczące gospodarstw indywidualnych). Makropanele natomiast są to zbiory danych,
które cechuje mniejsza liczba obserwacji przekrojowych oraz dáuĪszy szereg czasowy,
siĊgający kilkudziesiĊciu okresów (jako przykáady moĪna tutaj wymieniü dane
makroekonomiczne dotyczące paĔstw Unii Europejskiej) (DaĔska-Borsiak, 2011).
Najprostszym sposobem estymacji parametrów strukturalnych modelu panelowego
jest estymator panelowy MNK. JednakĪe w przypadku wykorzystania tego estymatora
naleĪy przyjąü dosyü restrykcyjne zaáoĪenia mówiące o homogenicznoĞci populacji oraz
tym, Īe róĪnice zachodzące pomiĊdzy rzeczywistymi wartoĞciami zmiennej zaleĪnej,
a wartoĞciami teoretycznymi są jedynie nastĊpstwem wystĊpowania skáadnika losowego
(Geise, 2013). W praktyce zaáoĪenia te są trudne do speánienia ze wzglĊdu na
niejednorodnoĞü badanych populacji. Koniecznym jest zatem uwzglĊdnienie w modelu
róĪniü pomiĊdzy poszczególnymi obiektami w postaci efektów staáych lub losowych.
W związku z tym wprowadzono rozróĪnienie i wyodrĊbniono (Maddala, 2008; Dougherty,
2011):
 modele z efektami staáymi (ustalonymi) (ang. fixed effects regression models), które
stosuje siĊ w przypadku stwierdzenia wystĊpowania efektów indywidualnych. Zakáada
siĊ przy tym wystĊpowanie nieznanych (nieobserwowalnych), ale staáych w czasie róĪnic
pomiĊdzy obiektami. Model taki ma postaü:
ݕ௧ ൌ ݔ௧ ߚ  ߤ  ߝ௧ ,

(1)

gdzie ߤ jest to staáy w czasie efekt indywidualny i-tego obiektu, ߝ௧ – czysty báąd losowy
dla i-tego obiektu w czasie t;
 modele z efektami losowymi (modele z dekompozycją skáadnika losowego) (ang.
random effects regression models), w których kaĪdej jednostce przypisuje siĊ pewną
zmienną losową, której realizacja odpowiada za efekt indywidualny ߤ w danym okresie.
àączny báąd losowy skáada siĊ wtedy z efektu indywidualnego (efektu losowego ߤ ) oraz
czystego báĊdu losowego ߝ௧ . koniecznym staje siĊ wtedy zastosowanie uogólnionego
estymatora najmniejszych kwadratów (UMNK).
Ze wzglĊdu na moĪliwoĞü wystĊpowania efektów indywidualnych, modele panelowe
powinny zostaü podawane testom statystycznym weryfikującym zasadnoĞü ich
zastosowania. Celem tych testów jest wskazanie najbardziej odpowiedniej metody
estymacji parametrów strukturalnych modeli. W literaturze podaje siĊ trzy najczĊĞciej
stosowane testy weryfikujące. Pierwszym z nich jest test Walda, który stosuje siĊ do
testowania istotnoĞci efektów ustalonych (Geise, 2013). Na podstawie testu Hausmana
dokonuje siĊ wyboru miĊdzy estymatorem efektów staáych a estymatorem losowych
efektów indywidualnych (Hausman, 1978). Testowanie efektów losowych odbywa siĊ
natomiast przy wykorzystaniu testu Breuscha-Pagana (Breusch, Pagan, 1980).
W modelach panelowych skonstruowanych w ramach prezentowanych badaĔ
za zmienną objaĞnianą przyjĊto podstawową miarĊ wzrostu gospodarczego, jaką jest tempo
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wzrostu PKB mierzone procentowymi zmianami PKB wzglĊdem roku poprzedniego.
Zmiennymi objaĞniającymi byáy zmienne opisujące poziom staroĞci demograficznej
w poszczególnych paĔstwach UE. StopieĔ zaawansowania staroĞci demograficznej moĪe
byü oceniony przy wykorzystaniu wielu róĪnych miar. Najpopularniejsze z nich
przedstawiają relacje miĊdzy liczbą osób w okreĞlonych grupach wieku (Podogrodzka,
2016). W niniejszym opracowaniu jako zmienne objaĞniające przyjĊto stopĊ staroĞci (udziaá
ludnoĞci w wieku 65 lat i powyĪej, tj. 65+, w ogólnej liczbie ludnoĞci) oraz miarĊ bĊdącą
jej uzupeánieniem, tj. wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci (odsetek osób w wieku 80 lat
i powyĪej, tj. 80+, w populacji ogóáem). Autorzy mają ĞwiadomoĞü, Īe przyjĊte do badaĔ
mierniki nie wyczerpują katalogu miar charakteryzujących proces starzenia siĊ ludnoĞci.
Ograniczono siĊ jednak do dwóch wskazanych miar, jako jednych z podstawowych
opisujących zmiany demograficzne w spoáeczeĔstwie.
WyodrĊbniono trzy grupy modeli: dla 27 krajów UE áącznie (UE 27), dla krajów
„starej” Unii (UE 15) oraz dla krajów „nowej” Unii (EĝW), tj. nowych paĔstw
czáonkowskich, które wstąpiáy do UE w 2004 r. bądĨ póĨniej.

Wyniki badaĔ
Poziom staroĞci demograficznej w najprostszy sposób moĪna okreĞliü wyznaczając
udziaá osób starszych w ogólnej liczbie ludnoĞci. Przyjmując za próg staroĞci wiek 65 lat
(Król, 2014) wyznacza siĊ stopĊ staroĞci (wspóáczynnik staroĞci), czyli udziaá osób
w wieku 65 lat i wiĊcej w populacji ogóáem. Uzupeánieniem stopy staroĞci jest
wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci obrazujący udziaá osób najstarszych (w wieku 80 lat
i wiĊcej) w liczbie ludnoĞci ogóáem. Zmiany tych udziaáów, obserwowane w latach 19962016 wskazują na wyraĨnie postĊpujący proces starzenia siĊ spoáeczeĔstw w krajach Unii
Europejskiej (rys. 1).
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Rys. 1. Udziaá osób starszych i dzieci w ogólnej liczbie ludnoĞci (%) w krajach UE w latach 1996-2016
Fig. 1. Percentage share of older people and children in the total population in EU countries in 1996-2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.
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W badanym okresie 1996-2016, udziaá osób starszych (65+) wzrósá o 5,6 p.p.,
osiągając w 2016 r. poziom 23%. Oznacza to, Īe juĪ w 2016 r. blisko co czwarty
mieszkaniec Unii Europejskiej osiągnąá wiek co najmniej 65 lat, a prognozy demograficzne
wskazują, Īe w ciągu kolejnych dziesiĊcioleci sytuacja bĊdzie siĊ pogarszaü. JednoczeĞnie
obserwuje siĊ wzrostu udziaá osób sĊdziwych (80+). Udziaá ten zwiĊkszyá siĊ w badanym
okresie o 1,9 p.p. Zaobserwowanym zmianom udziaáów osób starszych i najstarszych
towarzyszyá spadek udziaáu dzieci (w wieku 0-14 lat) w populacji ogóáem o 2,5 p.p.
PostĊpujące przemiany demograficzne są tym bardziej niepokojące, Īe prowadzą do
systematycznego kurczenia siĊ zasobów siáy roboczej oraz wzrostu liczby osób
pobierających Ğwiadczenia emerytalne, przy zmniejszającej siĊ liczbie osób finansujących
te Ğwiadczenia.
Wzrost udziaáu osób starszych (65+) oraz sĊdziwych (80+) w populacji ogóáem
zaobserwowano w badanym okresie nie tylko globalnie – w caáej Unii – ale równieĪ
w kaĪdym kraju czáonkowskim (rys. 2 i 3). Przy tym moĪna zauwaĪyü róĪnicĊ w poziomie
staroĞci w podziale na kraje „starej” Unii i „nowej” Unii. MieszkaĔcy UE 15 są Ğrednio
starsi niĪ mieszkaĔcy nowych krajów czáonkowskich, jednak ta róĪnica maleje w czasie.
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Rys. 2. Udziaá osób w wieku 65 lat i wiĊcej w ogólnej liczbie ludnoĞci (%) w krajach UE w 1996 r. i 2016 r.
Fig. 2. Percentage share of people aged 65 and more in the total population in the EU countries in 1996 and 2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.

O ile w 1996 r. wspóáczynnik staroĞci demograficznej w krajach „starej” Unii wahaá
siĊ w przedziale od 13,7% (w Irlandii) do 21,2% (w Szwecji), to w krajach „nowej” Unii
zamykaá siĊ w przedziale od 12,5% (w Sáowacji) do 17,4% (w Buágarii), przy czym
w Īadnym kraju „nowej” Unii nie przekroczyá Ğredniej unijnej wynoszącej 17,4%. NaleĪy
jednak zauwaĪyü, Īe w 2016 r. róĪnice w poziomie staroĞci obu grup krajów nie byáy juĪ
tak znaczne. Cztery kraje „nowej” Unii (Buágaria, àotwa, Estonia, Litwa) miaáy juĪ,
w 2016 r., stopĊ staroĞci na poziomie wyĪszym niĪ Ğrednia unijna równa 23,0%.
Podobne tendencje zaobserwowano w odniesieniu do wspóáczynnika sĊdziwej
staroĞci. JednakĪe w tym przypadku udziaá osób w wieku 80 lat i wiĊcej w krajach „nowej”
Unii utrzymaá siĊ na niĪszym poziomie niĪ w krajach „starej” Unii w caáym badanym
okresie. W Īadnym kraju „nowej” Unii wspóáczynnik ten nie przekroczyá ani nie osiągnąá
Ğredniej unijnej i w 2016 r. zamknąá siĊ w przedziale od 3,2% (Sáowacja) do 5,3% (Litwa),
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podczas gdy wĞród krajów UE 15 wahaá siĊ od 3,1% (Irlandia) do 6,7% (Wáochy), przy
Ğredniej unijnej wynoszącej 5,4%. PogáĊbione badania w tym zakresie, potwierdzające
zaobserwowane tendencje przeprowadziáa E. Wasilewska (2017) konstruując rankingi
krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia zaawansowania staroĞci demograficznej.
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Rys. 3. Udziaá osób w wieku 80 lat i wiĊcej w ogólnej liczbie ludnoĞci (%) w krajach UE w 1996 r. i 2016 r.
Fig. 3. Percentage share of people aged 80 and more in the total population in the EU countries in 1996 and 2016
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Eurostat.

Aby zrealizowaü cel sformuáowany we wstĊpie, przeprowadzono analizĊ empiryczną
z wykorzystaniem danych panelowych. Ze wzglĊdu na charakter danych rozwaĪono trzy
typy estymatorów: panelowy MNK, fixed effects (FE) oraz random effects (RE). Wyboru
najwáaĞciwszego z nich dokonano drogą analizy heteroskedastycznoĞci skáadnika
losowego, z wykorzystaniem testów opisanych w czĊĞci metodycznej. W pierwszym kroku
za pomocą testu Walda badano, czy wprowadzenie zróĪnicowanych wyrazów wolnych dla
i-tych obiektów daje dokáadniejsze oszacowania parametrów modelu danych panelowych.
NastĊpnie, badano zaáoĪenia o staáoĞci wariancji skáadnika losowego dla obiektów (test
Breuscha-Pagana) oraz wáasnoĞci estymatorów FE oraz RE, po czym dokonywano wyboru
nieobciąĪonego
estymatora
(test
Hausmana).
Wyniki
testów,
wskazujące
najodpowiedniejszą postaü modelu panelowego zaprezentowano w tabeli 1.
W przypadku wszystkich krajów UE zarówno w modelu, w którym zmienną
objaĞniającą byáa stopa staroĞci, jaki i odsetek osób 80+, w testach Walda oraz BreuschaPagana odrzucono hipotezĊ zerową o braku zróĪnicowania efektów indywidualnych na
korzyĞü hipotezy alternatywnej, uznając tym samym estymator FE, jako najbardziej
odpowiedni w przypadku testu Walda oraz estymator RE, w przypadku testu BreuschaPagana. RozstrzygniĊcie problemu polegającego na wyborze najlepszego estymatora
stanowiá w tym przypadku test Hausmana, którego wynik wskazaá na brak podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej o wystĊpowaniu zgodnoĞci obu estymatorów – dla efektów
ustalonych i efektów losowych, przy czym estymator efektów losowych byá bardziej
efektywny. Tak wiĊc w Ğwietle testu Hausmana, modelem efektywniejszym i tym samym
najlepiej opisującym zmiennoĞü tempa wzrostu PKB w grupie wszystkich krajów UE byá
model z efektami losowymi RE.
UwzglĊdnienie w badaniu krajów jedynie „starej” UE spowodowaáo zmianĊ
w wyborze estymatora do oszacowania parametrów modelu, w którym zmienną
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objaĞniającą byáa stopa staroĞci. W wyniku przeprowadzenia testu Walda stwierdzono brak
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o barku zróĪnicowania efektów indywidualnych.
Dodanie wiĊc tych efektów jest zbyteczne, a estymator MNK, w przypadku modelu,
w którym zmienną objaĞniającą byáa stopa staroĞci, jest najbardziej odpowiedni.
W przypadku modeli dla krajów „nowej” UE, zarówno gdy zmienną objaĞniającą byáa
stopa staroĞci jak i odsetek osób w wieku 80+, wykonane testy wskazaáy wybór estymatora
MNK. Oznacza to, Īe w Ğwietle testu Walda, modelami efektywniejszymi i tym samym
najlepiej opisującymi zmiennoĞü tempa wzrostu PKB byáy w tym przypadku modele
zakáadające brak efektów indywidualnych (zbiorowoĞü krajów „nowej” Unii byáa
homogeniczna).
Tabela 1. Testy heteroskedastycznoĞci dla modeli panelowych
Table 1. Heteroscadasticity tests for panel models
Testy

Zmienna objaĞniająca – stopa staroĞci
wszystkie kraje UE

kraje „starej” UE

kraje „nowej” UE

Test Walda

F(26; 539) = 1,713
wartoĞü p = 0,016

F(14; 299) = 1,048
wartoĞü p = 0,405

F(11; 239) = 1,383
wartoĞü p = 0,182

Test Breuscha-Pagana

LM = 5,063
wartoĞü p = 0,024

LM = 0,004
wartoĞü p = 0,952

LM = 0,018
wartoĞü p = 0,892

Test Hausmana

H = 0,173
wartoĞü p = 0,678

H = 0,075
wartoĞü p = 0,784

H = 4,785
wartoĞü p = 0,029

RE

MNK

MNK

Estymator:
Testy

Zmienna objaĞniająca – wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci
wszystkie kraje UE

kraje „starej” UE

kraje „nowej” UE

Test Walda

F(26; 539) = 1,581
wartoĞü p = 0,035

F(14; 299) = 1,931
wartoĞü p = 0,023

F(11; 239) = 1,279
wartoĞü p = 0,237

Test Breuscha-Pagana

LM = 3,189
wartoĞü p = 0,074

LM = 4,322
wartoĞü p = 0,038

LM = 0,089
wartoĞü p = 0,765

Test Hausmana

H = 0,543
wartoĞü p = 0,461

H = 0,007
wartoĞü p = 0,933

H = 3,265
wartoĞü p = 0,071

RE

RE

MNK

Estymator:

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych Banku ĝwiatowego.

Wyniki oszacowaĔ parametrów modeli panelowych uzyskanych przy zastosowaniu
odpowiednich estymatorów przedstawiono w tabeli 2. RozwaĪając modele dla wszystkich
krajów UE, krajów „starej” UE jak i „nowej” UE, we wszystkich przypadkach stwierdza siĊ
istotną zaleĪnoĞü miĊdzy zmiennymi objaĞniającymi a tempem wzrostu PKB. Zarówno
stopa staroĞci (odsetek osób w wieku 65+ w populacji ogóáem), jak i wspóáczynnik
sĊdziwej staroĞci (odsetek osób w wieku 80+ w populacji ogóáem) są ujemnie skorelowane
z dynamiką PKB.
Najsilniejszą ujemną zaleĪnoĞü miĊdzy tempem wzrostu PKB a zmiennymi
demograficznymi zaobserwowano w przypadku krajów „starej” Unii. Otrzymano tu dla
stopy staroĞci i wspóáczynnika sĊdziwej staroĞci oceny parametrów równe odpowiednio:
-0,446 oraz -1,521. Oznacza to, Īe wraz ze wzrostem stopy staroĞci o 1 p.p. tempo wzrostu
PKB spada przeciĊtnie o 0,446 p.p., natomiast w przypadku zwiĊkszenia o 1 p.p odsetka
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osób w wieku 80+, moĪna oczekiwaü spadku tempa wzrostu PKB o 1,521 p.p. Wynik taki
jest merytorycznie uzasadniony, gdyĪ osoby máodsze w grupie 65+ czĊsto jeszcze pracują,
nie stanowią, wiĊc tak duĪego obciąĪenia dla wydatków publicznych jak osoby w wieku
80+.
Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów modeli panelowych
Table 2. Results for the estimation of parameters in panel models
Wyszczególnienie
WartoĞü parametru
IstotnoĞü
WielkoĞü panelu
Wyszczególnienie
WartoĞü parametru
IstotnoĞü
WielkoĞü panelu

Zmienna objaĞniająca – stopa staroĞci
wszystkie kraje UE

kraje „starej” UE

kraje „nowej” UE

-0,351

-0,446

-0,153

0,000

0,000

0,073

567 obserwacji

315 obserwacji

252 obserwacji

Zmienna objaĞniająca – wspóáczynnik sĊdziwej staroĞci
wszystkie kraje UE

kraje „starej” UE

kraje „nowej” UE

-1,265

-1,521

-0,980

0,000

0,000

0,001

567 obserwacji

315 obserwacji

252 obserwacji

ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie danych Banku ĝwiatowego.

Dla krajów „nowej” Unii odnotowano sáabsze zaleĪnoĞci miĊdzy badanymi
zmiennymi niĪ w przypadku krajów „starej” Unii. Ocena parametru dla zmiennej stopa
staroĞci wyniosáa –0,153, co oznacza, Īe przy wzroĞcie o 1 p.p odsetka osób w wieku 65+
oczekiwany spadek tempa wzrostu PKB wynosi 0,153 p.p. Natomiast w odniesieniu do
odsetka osób najstarszych (80+), ocena parametru równa jest –0,980, tak wiĊc wzrost tego
odsetka o 1 p.p. przekáada siĊ na spadek tempa wzrostu PKB przeciĊtnie o 0,980 p.p.
Niekorzystna relacja miĊdzy wzrostem gospodarczym a starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa
moĪe byü rezultatem zarówno zmniejszenia zasobów siáy roboczej, jak i ograniczenia
moĪliwoĞci inwestycyjnych wskutek malejących oszczĊdnoĞci – cechy charakterystycznej
dla starzejącego siĊ spoáeczeĔstwa (Urbaniak i in., 2015). Jednak przede wszystkim
wzrastający udziaá osób starszych w spoáeczeĔstwie staje siĊ coraz wiĊkszym obciąĪeniem
dla finansów publicznych z uwagi na wzrastające wydatki emerytalno-rentowe, koszty
opieki zdrowotnej, koszty usáug opiekuĔczych dla osób starszych przy zmniejszającej siĊ
liczbie osób finansujących te wydatki.
Starzenie siĊ spoáeczeĔstwa moĪe przekáadaü siĊ na spadek oszczĊdnoĞci obywateli.
Ten z kolei przyczynia siĊ do spadku inwestycji i wpáywa hamująco na gospodarkĊ
(Gradzewicz, 2016). Teoretyczną relacjĊ pomiĊdzy starzeniem siĊ a skáonnoĞcią do
oszczĊdzania opisuje hipoteza cyklu Īycia (ang. the life-cycle hypothesis). Zgodnie z tą
hipotezą ludzie w podeszáym wieku oraz osoby máodsze, które ksztaácą siĊ lub osiągają
dochody na niskim poziomie, oszczĊdzając mniej, niĪ osoby w Ğrednim wieku. Analiza
literatury przedmiotu wskazuje jednakĪe, Īe kwestia empirycznej sáusznoĞci tej hipotezy
jest nadal otwartym problemem badawczym. Szczególnie brak jest empirycznych dowodów
na to, Īe ludzie mniej oszczĊdzają pod koniec swojego Īycia. Sáabszy związek pomiĊdzy
badanymi zmiennymi w krajach „nowej” Unii moĪna zatem táumaczyü tym, iĪ w krajach
tych wspóáczynnik oszczĊdzania dla osób starszych moĪe byü wyĪszy, niĪ przewidywany
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zgodnie hipotezą cyklu Īycia, ze wzglĊdu na motywacjĊ przezornoĞciową oraz wiĊkszą
gotowoĞü wspomagania dzieci w przyszáoĞci (Chawla i in., 2007).
Warto wskazaü, iĪ badania zaleĪnoĞci miĊdzy stopą staroĞci a tempem wzrostu PKB
w krajach Unii Europejskiej prowadzili teĪ Urbaniak i inni (2015, s. 63). Wedáug tych
autorów „nie obserwuje siĊ istotnego zróĪnicowania miĊdzy krajami „starej” i „nowej” UE
pod wzglĊdem oddziaáywania udziaáu osób w wieku 65+ na tempo wzrostu PKB”. NaleĪy
wskazaü, Īe badania prowadzone w ramach niniejszej pracy pozwoliáy zauwaĪyü istotne
róĪnice miĊdzy krajami „starej” i „nowej” Unii w tym zakresie. Stwierdzono, Īe negatywny
wpáyw starzenia siĊ populacji jest silniejszy w krajach „starej” Unii niĪ w nowych krajach
czáonkowskich. Warto podkreĞliü, Īe autorzy cytowanego opracowania (Urbaniak i in.,
2015) stosowali bardzo uproszczone narzĊdzia badawcze, posáugując siĊ modelami regresji
prostej konstruowanymi na podstawie danych uĞrednionych, przy czym korzystali z danych
pochodzących z krótkiego szeregu czasowego (2010-2013), co w zasadzie nie upowaĪnia
do niebudzącego wątpliwoĞci wnioskowania o wystĊpowaniu zaleĪnoĞci przyczynowoskutkowej pomiĊdzy badanymi zmiennymi. Badania zaprezentowane w niniejszej pracy
prowadzone byáy przy wykorzystaniu zaawansowanej analizy ekonometrycznej, stosowano
modele panelowe, których uĪycie byáo uzasadnione z uwagi na wystĊpowanie efektów
indywidualnych.
RozwaĪając relacje miĊdzy procesami demograficznymi a wzrostem gospodarczym
naleĪy mieü na uwadze, Īe proces starzenia siĊ spoáeczeĔstw moĪe mieü równieĪ skutki
pozytywne dla kreowania PKB. NaleĪy podkreĞliü, Īe chociaĪ prognozy zmian
demograficznych są pesymistyczne – zapowiadają moĪliwą destabilizacjĊ finansów
publicznych, to z drugiej strony zaistniaáa sytuacja ekonomiczna moĪe spowodowaü
zagospodarowanie pewnej niszy rynkowej. W opinii niektórych ekonomistów proces
starzenia siĊ spoáeczeĔstw moĪe mieü pozytywny wpáyw na gospodarkĊ, poprzez
pobudzanie zapotrzebowania na nowe produkty i usáugi dostosowane do potrzeb osób
starszych. W literaturze przedmiotu zostaáo nawet wypracowane pojĊcie tzw. srebrnej
gospodarki (ang. silver economy), czyli gospodarki, generującej usáugi skierowane gáównie
do tej grupy wiekowej (Nietupska, 2015).

Podsumowanie
Analizy powiązaĔ miĊdzy demografią a ekonomią zyskują na znaczeniu z uwagi
na coraz szybciej postĊpujący proces starzenia siĊ spoáeczeĔstwa (wzrastający udziaá osób
w wieku starszym w populacji). Szczególnie istotne są badania skutków, jakie niesie ten
proces dla gospodarki. Pomimo tego, iĪ problem ten jest w literaturze oraz praktyce szeroko
dyskutowany, to nastĊpstwa procesu demograficznego starzenia siĊ ludnoĞci wciąĪ
pozostają niedostatecznie rozpoznane. Wydaje siĊ zatem celowe zbadanie procesu starzenia
siĊ spoáeczeĔstw oraz wpáywu tego procesu na rozwój gospodarczy wieloma niezaleĪnymi
od siebie metodami.
W opracowaniu poddano analizie relacjĊ pomiĊdzy starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa
krajów Unii Europejskiej a wzrostem gospodarczym przy wykorzystaniu modeli
panelowych. Zaprezentowane modele pozwoliáy wskazaü, iĪ wzrost gospodarczy jest
ujemnie skorelowany ze starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa. Stwierdzono, Īe ujemny wpáyw
zmiennych demograficznych, tj. stopy staroĞci (odsetka osób w wieku 65+ w populacji)
i wspóáczynnika sĊdziwej staroĞci (odsetka osób w wieku 80+ w populacji) jest silniejszy
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w krajach „starej” Unii w porównaniu z krajami „nowej” Unii. Otrzymane wspóáczynniki
regresji odpowiadające stopie staroĞci i wspóáczynnikowi sĊdziwej staroĞci w modelach dla
krajów „starej” Unii wynosiáy odpowiednio: -0,446 oraz -1,521, podczas gdy dla krajów
„nowej” Unii byáy równe: -0,153 (dla stopy staroĞci) oraz -0,980 (dla wspóáczynnika
sĊdziwej staroĞci).
Warto nadmieniü, Īe zaprezentowane modele nie wyczerpują katalogu zmiennych
objaĞniających dynamikĊ wzrostu gospodarczego. W celu opracowania modeli, które
w peániejszym stopniu opisywaáyby analizowany problem, naleĪaáoby wáączyü inne
zmienne makroekonomiczne, w tym zmienne opisujące w peániejszy sposób sytuacjĊ
demograficzną w poszczególnych krajach. Tak wiĊc problem zasygnalizowany
w niniejszym opracowaniu wymaga dalszych, pogáĊbionych badaĔ. Badania w tym zakresie
mogą byü pomocne w okreĞlaniu i usuwaniu negatywnych nastĊpstw starzenia siĊ
spoáeczeĔstwa oraz dostosowaniu instrumentów wspierania rozwoju spoáecznogospodarczego na szczeblu europejskim jak i krajowym.
RozwaĪając relacje miĊdzy starzeniem siĊ spoáeczeĔstwa a wzrostem gospodarczym,
naleĪy mieü na uwadze – oprócz zagroĪeĔ dla gospodarki, jakie niesie ze sobą zwiĊkszająca
siĊ liczba osób starszych – równieĪ aspekty pozytywne. W krajach rozwiniĊtych ujawnia
siĊ tzw. srebrna gospodarka, która w istotnym stopniu korzysta z doĞwiadczeĔ osób
starszych na rynku pracy. Przede wszystkim jednak postrzega te osoby jako waĪną grupĊ
konsumentów, o zwiĊkszającym siĊ znaczeniu rynkowym i o specyficznych potrzebach.
Zaspokajanie tych potrzeb pozytywnie wpáywa na kreowanie PKB, stając siĊ szansą
na rozwój gospodarczy.
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