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 Oceniając rozwój  danego kraju badania nasze koncentrujemy zwykle na 

dwóch podstawowych problemach, a mianowicie rozważamy rozwój społeczno-

gospodarczy i kształtowanie się zjawisk demograficznych w ujęciu czasowym 

lub przestrzennym. 

 Nasuwa się pytanie, jaki związek zachodzi między tymi dwoma 

aspektami rozwoju? Należy podkreślić, że odkąd w końcu XVIII w. nastąpił 

rozbrat ekonomi z filozofią społeczną – naukami społecznymi w szczególności z 

demografią, ekonomia pozostaje w stanie kryzysu (Kurt Dopfer). Demografia 

nie może ograniczyć się tylko do dyskusji i badań z zakresu przyrostu 

naturalnego, ruchu wędrówkowego ludności, lecz wymaga rozszerzenia 

przedmiotu rozważań w świetle zjawisk ekonomicznych. 

 Istnieją liczne teorie i doktryny na temat związków między liczbą 

ludności a jej dobrobytem, których celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie 

czy kraje, w których  liczba ludności ciągle rośnie są biedniejsze od tych, w 

których przyrost naturalny jest bardzo niewielki. Zdania na ten temat są 

podzielone. J. R. Hicks uważa nawet, że wzrost dobrobytu jest wprost 

proporcjonalny do wzrostu liczby ludności (do pewnej granicy). Bardzo niski 

poziom życia wywiera wpływ na produkcyjność i nie wolno pominąć tego 
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zjawisk w rzetelnej analizie ekonomicznej dotyczącej zacofania i rozwoju. Dla 

przykładu można przytoczyć wyniki badań, odnoszących się do lat (1959 – 

1969) przeprowadzonych w 35 słabo rozwiniętych krajach. Przedmiotem 

analizy była zależność między wzrostem liczby ludności, a dochodem 

narodowym podzielonym Obliczony współczynnik korelacji  wynosił (r=-0,10), 

a dla okresu wcześniejszego był równy (+0,10). 

 Kleer stwierdza,  że wciąż za mało jest prac, w których problemy 

demograficzne byłyby rozpatrywane jako integralna część rozwoju. M. Kalecki 

uważa, że przyjmuje  się często, iż przyrost liczby ludności stanowi ważny 

bodziec rozwoju gospodarczego. Jest faktem, że przy stałej ludności produkcja 

może wzrastać tylko dzięki podnoszącej się wydajności pracy lub zatrudnieniu 

bezrobotnych. 

 Należy zauważyć, że wszystkie rozważania słynnego ekonomisty J.M. 

Keynesa na temat ogólnej polityki ekonomicznej i teorii wzrostu gospodarczego 

są prowadzone z uwzględnieniem czynników demograficznych. 

 L. Wolski (1819-1885) dowodził, że ludność jest najważniejszym 

elementem kraju. Dobrze urządzona jest jego duszą, jego potęgą, chwałą. 

 Z drugiej strony, czysto ekonomiczny stosunek do problemu musi 

prowadzić na manowce. (G. Myrdal). Umiejętne usadzenie badań zwłaszcza w 

realnym świecie – tak pod względem formalnych uogólnień jak i przydatności 

praktycznej – stanowi właściwe badania naukowe (G.Myrdal). Przyłączając się 

do zaprezentowanych opinii, podjęto temat w celu zweryfikowania hipotezy 

wyrażającej pogląd, że czynniki demograficzne warunkują rozwój społeczno-

gospodarczy. 

 J.Fierich stwierdza, że dla rozważania pewnych zapatrywań w dziedzinie 

systematycznej nauki ekonomii, w której problematyka ludnościowa odgrywa 

podstawowa rolę, koniecznym jest zapoznanie się z historią doktryn 

ekonomicznych. A Arystoteles mówi, jeśli chcesz coś zbadać, badaj jego 
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początki. Toteż w tym miejscu zasygnalizujemy niektóre poglądy na problemy 

ludnościowe. 

 Pierwszymi ważnymi problemami gospodarczymi w Grecji były m.in. 

nadmiar ludności w stosunku do obszaru i małej urodzajności gleby. 

 Platon był zwolennikiem ograniczenia liczby ludności. Arystoteles 

dowodził, że nadmierny wzrost liczby ludności może doprowadzić do 

zmniejszenia potęgi kraju i  sprowadzić choroby społeczne. 

 U Rzymian podstawowe idee ludnościowe dotyczyły propagowania 

szybkiego wzrostu liczby ludności. Między innymi  dawano przywileje dla 

żonatych i posiadających dzieci. 

 Problemy ludnościowe pojawiły się też w niektórych teoriach 

ekonomicznych. Merkantylizm zakładał, że zwiększenie produkcji wymaga 

odpowiedniej ilości i jakości robotników. Toteż popieranie przyrostu ludności 

było jednym z najważniejszych celów polityki merkantylistycznej. Ludność była 

uważana za ważny czynnik bogactwa narodowego. 

 Fizjokraci nie podzielili zapału merkantylistów do gęstej ludności. 

Owszem uważali ją za korzystną, ale raczej jako skutek pomyślności, aniżeli za 

przyczynę. 

 Szkoła klasyczna – Smith uważał, że wzrost liczby ludności powoduje 

rozszerzenie rynku, wzmożenie inwestycji, wpływa na podział pracy, co w 

konsekwencji prowadzi do wzrostu wydajności pracy i szybszego niż wzrost 

ludności – wzrostu środków żywności. 

 Bastiat – (Optymizm francusko-amerykański) uważa, że moralna 

powściągliwość rozwija się ze wzrostem cywilizacji i dobrobytu, wskutek czego 

ludność przystosowuje się do istniejących warunków i stan jej nie prowadzi do 

przeludnienia. Zresztą ze wzrostem ludności wzrasta również produkcja. 

 J.S. Mill uwzględnia prawo ludności, w wersji Malthusa, nieco tylko w 

złagodzonej formie. 
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 W Polsce Skarbek nie podziela teorii ludnościowej Mathausa. Zwraca 

uwagę przy omawianiu rozdziału dochodu, między innymi, na liczbę ludności 

wydającej dochód, bo gdy ich jest mało, to istnieje koncentracja własności, 

wówczas nie ma dobrobytu. 

 Szkoła historyczna w XVIII wieku wskazywała również na dążenie do 

życia ludności w luksusie, jako element prowadzący do ograniczenia liczby 

ludności. W tym też wieku zrodziła się idea walki ze śmiercią. 

 Szkoła neoklasyczna sadziła, że postęp techniczny, postęp społeczny jak 

wzrost kwalifikacji doprowadzą do wzrostu bogactwa. 

 Po pierwszej wojnie światowej, pojawia się w wielu krajach bezrobocie, 

które jest interpretowane jako nadmiar ludności. 

 Sauvy  podaje, że istnieją trzy źródła osłabienia tego rodzaju poglądów. 

Nasycenie nie jest wynikiem niedostatku środowiska naturalnego. Przeciwnie, 

postęp ekonomiczny zatrzymał się, ponieważ znikły trzy jego źródła: 

 ·•  zmniejszenie wzrostu liczby ludności, 

   ograniczenie ekspansji geograficznej, •

   mniejsza akumulacja kapitału. •

Jak wykazały późniejsze badania i obserwacje empiryczne zamiast stagnacji 

wkroczono w fazę przyspieszenia zarówno gospodarczego jak i 

demograficznego. 

 Po zakończeniu II wojny obawiano się braku ludzi. Okres 25 lat po wojnie 

widocznie zaprzeczył teoriom przedwojennym. Po pierwsze postęp techniczny 

był większy niż kiedykolwiek. Poziom życia wzrósł dwu lub trzykrotnie, wzrósł 

poziom wykształcenia ludności, przedłużyło się przeciętne trwanie życia 

(największe osiągnięcie świata). 

 Do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego przyczynił się 

wzrost zjawisk demograficznych.  
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 Wydaje się, że nowym spojrzeniem i oświetleniem rozważań wzajemnych 

powiązań rozwoju – demograficznego i społeczno-ekonomicznego – wymagają 

obecnie prowadzone badania teoretyczno-empiryczne. 

 Zasadniczy wzrost tego rodzaju badań znalazł wielu zwolenników od 

momentu, kiedy do analiz ekonomicznych i demograficznych zaczęto stosować 

nowe metody badawcze – jak analiza wariancyjna,  analiza czynnikowa, a 

zwłaszcza metody taksonomiczne, które to – pozwoliły na szeroko rozumianą 

analizę zarówno czasową jak i przestrzenną, a przez to wzbogaciły 

wnioskowanie statystyczne. 

 Stąd dopiero w latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia zaczęto 

żywo interesować się analizą wieloczynnikową, która doskonale nadawała się 

do wszelkiego rodzaju porównań, a w tym  przypadku wykrywanie relacji 

między poziomem rozwoju demograficznego a gospodarczego. 

 Powstało wiele prac z tego zakresu. Pierwsza taka inicjatywa została 

zaprezentowana przez środowisko krakowskie w latach siedemdziesiątych. 

Chodziło tu o bardziej zaawansowane metody badawcze, które by ten trudny 

temat mogły rozwijać i wszechstronnie przeanalizować, gdyż stosowane 

klasyczne metody ilościowe nie dawały zadowalających wyników (rezultatów). 

 Celem, zatem pracy jest przedstawienie krótkiej  historii rozwoju tego 

zagadnienia w oparciu o niektóre prace z tego zakresu środowiska 

krakowskiego. 

 Pierwsza praca z tego zakresu została przedstawiona w referacie 

wygłoszonym na ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce 

demograficznej zorganizowanej przez ośrodek krakowski, na temat: „Rozwój 

demograficzny w oświetleniu zjawisk społeczno-ekonomicznych”, po czym 

zaczęto się tym tematem interesować i powstawały liczne prace z tego zakresu. 

 Wielkie uznanie zyskał referat zgłoszony na Światowym 3-Kongresie 

Ekonometryków w Toronto T.Grabińskiego i K. Zająca pt: „On a Certain 
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Problem of Analysis of Multimentional Stochastic Processes” (Materiały na 3-

World Econometric Congress, Toronto 1975). 

 Z kolei została opublikowana praca na temat: “Metody badania zgodności 

poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego” (w) Statystyka społeczno-

ekonomiczna w Polsce. Stan i perspektywy (B.PodoleC, A.Sokołowski, 

M.Woźniak, K.Zając) PWE, Warszawa 1978., w której nie tylko przedstawiono 

metody taksonomiczne, ale przeprowadzono badania empiryczne w oparciu o 

dane GUS-owskie. W dalszej kolejności opublikowana została praca pt: 

„Taksonomiczne metody określania faz rozwojowych procesów 

demograficznych. Studia Demograficzne 1977 nr 31. Chodziło o wyodrębnienie 

faz rozwoju demograficznego i gospodarczego, co można było wykonać przez 

dalszy rozwój metod taksonomicznych. 

W roku 1987 została wydana praca w formie książki przez PWE –

Warszawa, A Sokołowski, K.Zając pt: „Rozwój demograficzny a rozwój 

gospodarczy”, w której przeprowadzono szczegółową analizę metod 

aksonometrycznych. 

 Następnie ukazała się praca na temat „Porównanie poziomu rozwoju 

demograficznego i społewczno-gospodarczego na przykładzie województw w 

latach 1975-1981. Studia demograficzne 1984, nr 4 (K.Zająca). 

 J.Pociecha opublikował pracę nt.: „Wielowymiarowa analiza 

porównawcza rozwoju demograficznego krajów europejskich. Studia 

Demograficzne 1990 nr 1. 

 Następna praca z tego zakresu powstała w 1980 r. K. Zająca pt.: „Główne 

tendencje rozwoju demograficznego w Polsce w latach 1918-1978. Zeszyty 

Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1980 r. n 122. (Studia 

z zakresu rozwoju gospodarczego Polski w 60-leciu 1918-1978. W pracy tej 

dokonano rejonizacji zarówno przestrzennej jak i czasowej procesów  

demograficznych i społeczno-ekonomicznych. 
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 Dalsze prace dotyczyły  badań z tego zakresu w oparciu o dane 

zagraniczne. Na ten temat opublikowano pracę  pt.: „Numeryczne metody 

periodyzacji i prognozowania ruchu naturalnego ludności  CSRS w latach 1944-

1972”. (w) Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii 

demografii i socjologii, nr 40 PAN Oddział w Krakowie T. Grabiński i K.Zając, 

Kraków 1977. Druga praca z tego zakresu T. Grabiński i K. Zając pt. „niektóre 

nowe metody badania struktury i dynamiki procesów demograficznych 

Niemieckiej Republiki Demograficznej (w) Ruch roku 2006 opublikowano 

pracę K.Zająca pt. „Czynniki demograficzne warunkujące rozwój społeczno-

gospodarczy” AE w Krakowie 2006 r. (w) Rektor’s Lectures nr 63, w której 

zastosowano najnowocześniejsze osiągnięcia metodyczne. 

 W analizie w pierwszym rzędzie rozważano zróżnicowanie sytuacji 

demograficznej w Polsce, w roku 2002 w ujęciu województw. Dane statystyczne 

pochodzą z publikacji GUS. Do budowy wskaźnika wykorzystano następujące 

cechy statystyczne: 

- urodzenia, zgony, przyrost naturalny małżeństwa, saldo migracji, zgony 

niemowląt, ludność miejska, bezrobocie. 

 Jako destymulanty przyjęto zgony niemowląt i bezrobocie. 

 Zmienne zostały poddane normalizacji według wzorów: 
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 Zauważmy, że przyrost naturalny jest w większym stopniu kształtowany 
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przez urodzenia niż zgony.  Ciekawie przedstawia się związek  między 

małżeństwami a saldem migracji. Z badań wynika  wyraźnie, że obiektem 

odstającym jest województwo łódzkie (mało urodzeń, dużo zgonów i w efekcie 

stosunkowo  duży ujemny przyrost naturalny. Rozkład ilustrowanych cech 

daleki jest od normalności. Dlatego też dokonano obliczenia współczynnika 

korelacji rang Spearmana, co zawiera tabela 1. 

 

Tabela 1 

Macierz korelacji rang Spearmana 
 

Korelacja porządku rang Spearmena (WojPol2002 
 

Zmienne Urodzenia Zgony Przyrost 
naturalny 

Małżeństwa Saldo  
migracji 

Zgony 
niemowląt 

Procent 
Ludności 
miejskiej 

Urodzenia 1,000 -0,498 0,8576 0,736 0,351 -0,185 -0,316 

Zgony -0,498 1,000 -0,849 0,011 0,048 0,086 0,065 

Przyrost 

naturalny 

0,857 -0,849 1,0000 0,383 0,159 -0,226 -0,194 

Małżeństwa 0,736 0,011 0,383 1,000 0,436 -0,282 -0,490 

Saldo  

migracji 

0,351 0,048 0,159 0,436 1,000 -0,080 0,212 

Zgony 

niemowląt 

-0,185 0,086 -0,226 -0,282 -0,080 1,000 1,492 

Procent 

Ludności 

miejskiej 

-0,316 -0,065 -0,194 -0,490 0,212 0,492 1,000 

 

Źródło: obliczenia własne 

 

Zaobserwowane poprzednio współczynniki korelacji potwierdzają się – 

występują niewielki różnice w istotności statystycznej współczynników 

korelacji. 
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 Z kolei zastosowano analizę czynnikową. Dla szczegółowej analizy warto 

jest zastosować analizę czynnikową, która pozwala w sumaryczny sposób 

ocenić związki cech miedzy sobą. Warto przyjąć wstępnie dużą (w porównaniu 

z liczbą cech) liczbę czynników, pozostawiając kryteriom wartości własnej 

równej, co najmniej 1. Ten warunek zapewnia, że żaden z wyróżnionych 

czynników nie będzie „gorszy” niż pojedyncza zmienna. Wynik obliczeń 

zawiera tabela 2. 

 

Tabela 2 

Współrzędne czynników 
Ładunki czynnikowe 

Wyodrębniono składowe główne 
Oznaczone ładunki są powyżej 0,70000 

Czynnik 

 

 

Zmienne 
1 2 3 

Urodzenia 0,631216 0,649697 -0,346243 

Zgony 0,169832 -0,964790 -0,0714 

Przyrost naturalny 0,217023 0,966771 -0,133188 

Małżeństwa 0,822380 0,113582 -0,418122 

Saldo migracji 0,901375 -0,053519 0,195198 

Zgony niemowląt -0,111568 -0,029975 0,792018 

Przyrost liczby 
ludności miejskiej 

0,008009 -0,073491 0,910974 

Wartości wyjściowe 1,975673 2,309635 1,812826 

Udział 0,282239 0,329948 0,258975 

Źródło: obliczenia własne 

 

 Wyróżnione zostały 3 czynniki. Przyporządkowanie cech do czynników 

jest oczywiste, poza urodzeniami, których ładunki czynnikowe wskazują na 

mniej więcej równo silny związek z czynnikami pierwszymi i drugimi. 

 Czynnik 1 – to aktywność małżeńska – wyróżniająca się liczbą nowych 

związków małżeńskich, aktywnością prokreacyjną i mobilnością przestrzenną. 

 Czynnik 2 – to przyrost naturalny 
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 Czynnik 3 – to środowisko naturalne, którego syntetyczną miarą jakości 

jest współczynnik śmiertelności niemowląt wyższy w województwach o 

wyższym procencie ludności miejskiej. 

 W kolejności w  analizie dokonano liniowego porządkowania 

województw, uzyskując interesujące wyniki. Liniowy porządek województw 

uzyskujemy wyznaczając wartości względnego współczynnika poziomu 

rozwoju demograficznego. Zatem cechy opisujące zgony uznajemy za 

destymulanty, a pozostałe za stymulanty. Dla dokonania normalizacji potrzebna 

jest znajomość najmniejszej i największej wartości cech. Korzystając z tych 

wartości tworzymy nowe cechy znormalizowane. 

 Nieważona średnia tych wartości pomnożona przez 100 daje wartość 

względnego wskaźnika poziomu rozwoju demograficznego. 

 Województwo pomorskie ma najlepszą sytuację demograficzną, które  

oddaliło się od pozostałych województw, które są rozłożone dość równomiernie. 

 Ważnym zagadnieniem przy analizie procesów demograficznych jest 

dokonanie grupowania województw. Chodzi, bowiem o poszukiwanie podgrup 

województw podobnych (bardziej jednorodnych) ze względu na sytuację 

demograficzną. 

 Otrzymamy dendrogram jest stosunkowo łatwy do interpretacji: 

 

 Grupa I – obejmuje województwa: dolnośląskie, śląskie, lubuskie, 

zachodniopomorskie, opolskie. 

 Grupę 2-gą stanowią województwa: świętokrzyskie, mazowieckie, 

podlaskie, łódzkie. 

 Grupa 3 obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-

mazurskie, małopolskie, wielkopolskie, podkarpackie. 

 Dwie pierwsze grupy wykazują dość dużą spójność terytorialną. Pierwszą 

można określić mianem „południowo-wschodniej, a drugą 
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środkowowschodnią”. Bliższą charakterystykę grup można otrzymać 

korzystając z przekrojów i prostej analizy wariancji. 

 Porównując wartości średnie można następująco scharakteryzować 

uzyskane grupy województw. 

 Grupa 1. Najwyższy poziom rozwoju demograficznego, najniższy poziom 

małżeństw i urodzeń. 

 Grupa 2 Niewiele wyższy poziom rozwoju demograficznego. Najwyższy 

poziom zgonów, który wyraża się ujemnym przyrostem naturalnym. 

 Grupa 3. Najwyższy poziom rozwoju demograficznego. Dużo urodzeń, 

wyraźny dodatni przyrost naturalny, najwięcej małżeństw. 

Analizie poddano poziom rozwoju gospodarczego województw Polski według 

danych za rok 2002. 

Poziom ten jest opisany następującymi cechami: 

Zatrudnienie w przemyśle na 1000 ludności, zatrudnienie w budownictwie na 

1000 ludności, nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca, wartość środków 

trwałych na 1 mieszkańca, produkcja przemysłowa na 1 mieszkańca, plony zbóż 

w q/ha, plony ziemniaków q/h, plony buraków w q/h, produkcja żywca na 1 ha, 

produkcja mleka tys/ha, bydło na 100 ha, trzoda chlewna w szt/na 100 ha usługi 

rynkowe w %, sprzedaż detaliczna towarów na 1 mieszkańca, przeciętna liczba 

osób na 1 izbę, liczba lekarzy, liczba pielęgniarek, produkt globalny brutto na 1 

mieszkańca. 

 Przy podanych założeniach metodycznych jak poprzednio otrzymano pięć 

czynników. 

Oto próba interpretacji tych czynników. 

Czynnik 1.  (29,4% zmienności obejmuje – środki trwałe, produkcję i sprzedaż 

Czynnik 2.  (14,8% zmienności trzoda chlewna i ochrona zdrowia 

Czynnik 3.  (15,4% zmienności: bydło, mleko) 

Czynnik 4.  (15,1% zmienność, zboże, buraki) 

Czynnik 5  (13,7% zmienności  zatrudnienia) 
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 Spośród 19 cech gospodarczych tylko jedna jest destymulanta. Jest to 

przeciętna liczba osób przypadających na 1 izbę. Po zastosowaniu typowej 

metodologii otrzymano względny wskaźnik poziomu rozwoju gospodarczego. 

 Największy rozwój gospodarczy zauważa się w województwie 

mazowieckim 73, a najmniejszy występuje w województwie podkarpackim (18. 

Wykorzystując zmienne znormalizowane przy  pomocy metody Warda 

otrzymano następujące drzewko połączeń. 

 Wydaje się być zasadnym podział na 4 grupy: województwo mazowieckie  

samo tworzy 1 grupę. 

 Grupa 1 : mazowieckie 

 Grupa 2: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, śląskie 

 Grupa 3: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, opolskie, warmińsko-

mazurskie 

 Grupa 4: lubuskie, podlaskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie. 

Przeprowadzona analiza wariancyjna wskazuje na te cechy, które mają 

znaczenie przy grupowaniu. Średnie grupowe pozwalają zauważyć, że  Grupa 2 

to województwa o wyższym poziomie rozwoju przemysłu, natomiast Grupa 3, 

to rozwinięte województwa rolnicze, choć sumarycznie wskaźnik poziomu 

rozwoju gospodarczego jest podobny. Najniższy poziom  rozwoju 

gospodarczego reprezentują województwa grupy 4. 

 Do analizy dynamiki demograficznej wykorzystano zmienne: 

współczynnik reprodukcji, ludność, urodzenia, zgony, zgony niemowląt. 

 W tym miejscu należy nawiązać do badań wcześniejszych dotyczących 

procesów demograficznych w latach 1900-1981, dla których dokonano podziału 

na 3 okresy, a to lata 1900-1914, 1919-1939 i po II wojnie światowej 1945-

1981. Przede wszystkim rozpatrzono  dynamikę charakteryzującą rozwój 

ludności w wyróżnionych latach. Wykorzystano tu modele trendu o postaci 

 12



liniowej. Przyrost ludności zarówno przed jak i po II wojnie światowej wyniósł 

rocznie 1%. Podobne rezultaty przytacza  Kuznetz. 

 Do analizy dynamicznej wykorzystano takie zmienne jak: współczynnik 

reprodukcji, liczba ludności, urodzenia, zgony, zgony niemowląt (tabela 3) 

 
 

Tabela 3 

Zmienne demograficzne w latach 1974-2001 
Zmienna 1974-1985 1984-1994 1995-2001 

Współczynnik 

reprodukcji 

Ludność 

Urodzenia 

Zgony 

Zgony niemowląt 

Przyrost średnio o 0,007 

 

Przyrost średnio o 317000 

Przyrost średnio o 0,08 

Przyrost średnio o 0,12 

Spadek średnio o -0,60 

 

Spadek średnio o -0,025 

 

Przyrost paraboliczny 

Spadek średnio o -0,63 

Stabilizacja średnio o 10,3 

Spadek średnio o -0,73 

Spadek średnio o -0,02 

 

Stabilizacja średnio o 38,7 

Spadek średnio o -0,30 

Spadek średnio o -0,10 

Spadek średnio o -0,97 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Uzyskane wyniki wskazują na pewne podobieństwa zachodzących 

procesów demograficznych w wyróżnionych okresach. Świadczą o tym 

przeciętne współczynniki przyrostu w poszczególnych okresach, które nie 

wykazują istotnych statystycznie różnic. Przemawiałoby to za stwierdzeniem, że 

procesy ludnościowe podlegają swoistym prawom nie zawsze związanym z 

rozwojem społeczno-ekonomicznym uwarunkowanym politycznie. Problem ten 

wydaje się na pozór nierozstrzygnięty. Kryje się za tym wiele różnorodnych 

czynników, które są trudne do uchwycenia. 

 W ostatnim czwartym okresie, obejmującym lata 1981-2002, 

współczynnik przyrostu różni się istotnie statystycznie od trzeciego okresu 

 )729,1,093,209,20( 01,005,0 =>= == αα ttt

a równanie trendu ma postać: 
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)012,0()153,0(

83556,0,1644,0120,0652,36 22 ==−+= Rprzytyt ϕ)
 

 

 Z powyższych wywodów wynika, że słuszny jest pogląd jakoby wzrost 

liczby ludności wykazywał pewne określone tempo albo pewien określony 

przebieg, niezależnie od tego, co dzieje się w gospodarce kraju. Pogląd ten 

reprezentuje l.Leibenstein. 

 Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonej analizy  można 

sformułować następujące wnioski ogólne: 

 Wydaje się, że trudno jednoznacznie określić proces jednostronnych 

związków zachodzących miedzy rozwojem gospodarczym a rozwojem 

demograficznym, 

  W tej sytuacji należy każdorazowo, zależnie od badanej populacji z 

uwzględnieniem istotnych właściwości przeprowadzić wielostronne analizy, na 

podstawie, których możne  się okazać, że występują różne wzajemne zależności 

ich procesów., 

 - należałoby rozważyć związki w ujęciu dynamicznym umożliwiające 

wyodrębnienie bardziej jednorodnych faz rozwojowych zarówno dla procesów 

demograficznych jak i gospodarczych. Przy analizach w ujęciu czasowym 

należałoby dokonać opóźnień. 

 Na koniec należy - przytoczyć stwierdzenie C.R.Rao „Wszystkie nauki 

przyrodnicze, jak również społeczno-ekonomiczne są w ich najogólniejszej 

kwintesencji – matematyką – wszystkie sądy są w ich podstawowych 

uzasadnieniach statystyką (C.R.Rao sV/2). 
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