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Streszczenie: Tempo wzrostu produktywności pracy stanowi kluczowy czynnik wpływający na 
poziom dobrobytu każdego kraju. Mimo to w toku debaty publicznej, a niekiedy także wśród 
profesjonalnych ekonomistów, czynnik ten jest niedoceniany. W związku z tym celem artykułu 
jest ocena znaczenia tempa wzrostu produktywności pracy dla poziomu dobrobytu społeczne-
go. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przeanalizowane zostały zmiany tem-
pa wzrostu produktywności pracy w krajach wysoko rozwiniętych w drugiej połowie XX wieku. 
W drugiej części postawiono pytanie o prawdopodobne czynniki wpływające na przyspieszenie 
tempa wzrostu produktywności pracy w wybranych krajach wysoko rozwiniętych w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku. Cała analiza była prowadzona przez pryzmat implikacji tempa wzro-
stu produktywności dla poziomu rozwoju gospodarczego państwa, dla polityki gospodarczej 
w długim i w krótkim horyzoncie czasowym. Postawiono także pytanie o pożądane działania 
państwa, w szczególności w sferze budowania ładu instytucjonalnego, które sprzyjałyby podno-
szeniu i utrzymywaniu na wysokim poziomie tempa wzrostu produktywności pracy.
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Wprowadzenie

Produktywność pracy stanowi najważniejszą determinantę poziomu dobroby-
tu społecznego. Odnosi się to zarówno do perspektywy mikroekonomicznej, jak 
i makroekonomicznej1. Tym samym głównym priorytetem decydentów gospodar-
czych oraz kluczowym celem stawianym wobec polityki gospodarczej powinno być 
stwarzanie bodźców i warunków dla ciągłego podnoszenia produktywności pracy. 
W wypadku krajów zapóźnionych gospodarczo problem ten ma szczególne znacze-
nie, gdyż dążąc do ograniczenia swojej luki rozwojowej nie wystarczy, że skorzy-
stają one z prosto rozumianego efektu konwergencji, lecz muszą stwarzać warunki 
gospodarcze gwarantujące utrzymywanie wysokiego tempa wzrostu produktywno-
ści, przekraczającego znacząco tempo występujące w krajach wysoko rozwinię-
tych, w długim horyzoncie czasowym. Niestety, doświadczenia większości krajów 

1 Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, [red.] 
A. Krajewska, Łódź 2007.



110 ADAM P. BALCERZAK

transformacji pokazują, że z perspektywy bieżącego procesu politycznego kwestia 
wpływu określonych rozwiązań gospodarczych i systemowych na tempo wzrostu 
produktywności jest zazwyczaj wypierana przez inne krótkookresowe problemy, 
takie jak poziom bezrobocia, nierówności dochodowe czy też bieżąca koniunktura 
gospodarcza. W związku z tym celami artykułu są:

a) ocena znaczenia tempa wzrostu produktywności pracy dla kształtowania 
poziomu dobrobytu społecznego;

b) próba postawienia pytania o kluczowe priorytety państwa w sferze działań 
sprzyjających zwiększeniu tempa wzrostu produktywności pracy i utrzyma-
niu go na wysokim poziomie.

Zmiany tempa wzrostu produktywności pracy w krajach wysoko 
rozwiniętych w drugiej połowie XX wieku a poziom rozwoju 

gospodarczego

Ostanie pięćdziesięciolecie w wypadku większości krajów wysoko rozwinię-
tych można generalnie podzielić na dwa podokresy. Po drugiej wojnie światowej 
do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku większość krajów uprzemysłowionych 
osiągała stosunkowo wysokie tempo wzrostu produktywności pracy. W połowie 
lat siedemdziesiątych  obok problemów stagflacji w niemal wszystkich krajach 
rozwiniętych nastąpiło bardzo silne ograniczenie tempa wzrostu produktywności 
utrzymujące się co najmniej do połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W poło-
wie lat dziewięćdziesiątych kraje uprzemysłowione podzieliły się na te, które zdo-
łały przełamać stagnację tempa wzrostu produktywności i wróciły do wysokiego 
tempa z przed spowolnienia w latach siedemdziesiątych oraz kraje utrzymujące 
relatywnie niskie tempo wzrostu produktywności. Przykładem kraju należącego do 
pierwszej grupy były np. Stany Zjednoczone Ameryki. Analizując szeregi czasowe 
dotyczące produktywności pracy dla tego kraju po drugiej wojnie światowej można 
zauważyć dwie kluczowe zmiany. W latach 1947–1973 produktywność pracy w sek-
torach pozarolniczych rosła w tempie 2,8% rocznie, następnie w latach 1973–1979 
roczne tempo wzrostu produktywności pracy spadło o ponad 57% do poziomu 
1,2%. W okresie 1979–1990 ustabilizowało się na poziomie 1,4% rocznie, a w la-
tach 1990–1995 nieznacznie wzrosło, do 1,5%. Od roku 1995 nastąpiło niemal 
podwojenie rocznego tempa wzrostu produktywności pracy. W okresie 1995–2007 
średnie roczne tempo wzrostu produktywności pracy w sektorze pozarolniczym 
utrzymywało się na poziomie 2,5% rocznie2. Co ważniejsze, po 2007 w warunkach 
kryzysu finansowego spowodowanego pęknięciem bąbla spekulacyjnego na rynku 
nieruchomości nie uległo ono znaczącemu ograniczeniu.

2 Źródło: Bureau of Labor Statistics, http://www.bls.gov/lpc/prodybar.htm (10. 09. 2008 r.).
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Określenie przyczyn ograniczenia tempa wzrostu produktywności pracy w la-
tach siedemdziesiątych XX wieku odnoszące się do większości krajów wysoko roz-
winiętych do dzisiaj stanowi jedną z bardziej interesujących oraz cały czas nie roz-
strzygniętych kwestii współczesnej ekonomii. Obecnie dominuje pogląd wskazujący 
na ujemny szok podażowy związany z kryzysami naftowymi, jako dominującą przy-
czynę ogólnoświatowego spowolnienia tempa wzrostu produktywności. W jednym 
z nowszych badań William Nordhaus potwierdził, że ograniczenie tempa wzrostu 
produktywności szczególnie dotknęło najbardziej energochłonne sektory amery-
kańskiej gospodarki3. Jednakże coraz częściej pojawiają się badania wskazujące na 
inne hipotezy, jak na przykład spowolnienie tempa wzrostu produktywności jako 
efekt kumulatywnych negatywnych konsekwencji polityki gospodarczej związanej 
z dużym zakresem interwencjonizmu państwowego na przykład w odniesieniu do 
regulacji płac, rynków pracy i cen, co ograniczało elastyczność gospodarki w latach 
siedemdziesiątych XX wieku, a tym samym jej zdolność do absorbowania ujem-
nych szoków podażowych4. Według innej alternatywnej hipotezy przyjmuje się, że 
spowolnienie produktywności pracy stanowi efekt przyspieszonej deprecjacji kapi-
tału dostosowanego do fordowskiego systemu masowej produkcji, wynikający ze 
zmiany paradygmatu technologicznego na rzecz elastycznego sieciowego systemu 
produkcji opartego na mikroelektronice. Często spotyka się także pogląd, że lata 
siedemdziesiąte XX wieku stanowiły początek ery teleinformacyjnej zapoczątko-
wanej przez mikrokomputeryzację, natomiast lata niższego tempa wzrostu produk-
tywności pracy stanowiły okres przejściowy, który był niezbędny na dostosowanie 
się mikropodmiotów5.

Kwestia ta jest tym bardziej interesująca, iż, jak już wspomniano, ponowne 
odwrócenie tego trendu w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nie miało 
ogólnoświatowego charakteru. Oprócz wskazanych Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki, było to szczególnie widoczne tylko w kilku krajach należących do Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD – Organisation for Economic Co-
-operation and Development): Australii, Irlandii, Szwajcarii i Szwecji. Zostało to 
przedstawione w tabeli 1.

3 W.D. Nordhaus, Retrospective on the 1970s Productivity Slowdown, „NBER Working Paper Series, 
Working Paper” 2004, No. 10950.

4 O. Blanchard, J. Gali, The Macroeconomic Effects of Oil Shocks: Why are the 2000s So Different 
from the 1970s?, “NBER Working Paper Series, Working Paper” 2007, No. 13368; R. Dhawan, K. Jeske, 
How Resilient is the Modern Economy to Energy Price Shocks?, „Federal Reserve Bank of Atlanta 
Economic Review” 2006, Third Quarter, s. 21–32.

5 Zob.: F. Louca, The New Economy and Economic Cycles, [w:] New Economy Handbook, [red.] 
D.C. James, San Diego 2003, s. 775–790.
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Tabela 1.  Wpływ produktywności pracy i wykorzystania czynnika pracy na PKB 
w wybranych krajach OECD w latach 1976–2005

Kraj

Dynamika PKB1 Wykorzystanie czynnika 
praca2 Produktywność pracy3

1976 
–1985

1986 
–1995

1996 
–2005

1976 
–1985

1986 
–1995

1996 
–2005

1976 
–1985

1986 
–1995

1996 
–2005

Australia 2,96 3,04 3,53 1,18 1,94 1,56 1,80 1,10 2,12

Belgia 2,02 2,31 2,12 -0,87 -0,06 0,99 2,91 2,38 1,32

Kanada 3,18 2,29 3,28 1,54 1,37 1,59 1,63 0,90 1,68

Dania 2,69 1,87 2,07 0,15 -0,58 1,04 2,56 2,44 1,06

Finlandia 2,83 1,28 3,59 0,02 -1,93 1,26 2,80 3,19 2,34

Francja 2,46 2,19 2,17 -0,89 -0,13 0,28 3,34 2,30 1,83

Niemcy 2,34 2,71 1,29 -0,28 -0,01 -0,38 2,59 2,72 1,63

Islandia 4,17 1,70 4,45 1,64 1,49 1,34 2,55 0,22 3,40

Irlandia 3,49 4,58 7,17 -0,47 0,93 3,08 3,95 3,64 4,19

Włochy 3,02 2,16 1,28 0,37 -0,02 0,76 2,65 2,19 0,45

Japonia 3,67 3,09 1,14 0,78 -0,15 -0,96 2,88 3,26 2,12

Korea 7,12 8,37 4,37 1,92 2,25 0,20 - 6,11 4,46

Luksemburg 2,34 5,53 4,81 0,70 2,63 2,71 - 2,90 2,15

Holandia 1,85 2,80 2,58 -0,63 1,19 1,25 2,48 1,62 1,30

Nowa  
Zelandia 1,28 1,83 2,96 0,81 0,41 2,02 0,47 1,40 1,15

Norwegia 3,85 2,68 2,91 0,47 0,02 0,58 3,38 2,66 2,33

Portugalia 2,94 3,61 2,42 0,46 0,55 3,09 2,06

Hiszpania 1,68 2,95 3,62 -2,73 1,39 3,00 4,39 1,55 0,52

Szwecja 1,60 1,58 2,89 0,23 -0,01 0,38 1,35 1,60 2,67
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Kraj

Dynamika PKB1 Wykorzystanie czynnika 
praca2 Produktywność pracy3

1976 
–1985

1986 
–1995

1996 
–2005

1976 
–1985

1986 
–1995

1996 
–2005

1976 
–1985

1986 
–1995

1996 
–2005

Szwajcaria 1,60 1,47 1,63 -0,02 0,94 0,18 1,61 0,83 1,32

Wielka  
Brytania 1,87 2,44 2,78 -0,79 0,36 0,75 2,65 2,08 2,10

USA 3,41 2,83 3,17 2,11 1,62 1,05 1,31 1,20 2,25

Gdzie:
1. Średnia roczna stopa wzrostu PKB;
2. Średnia roczna stopa wzrostu ilości przepracowanych godzin;
3. Średnia roczna stopa wzrostu PKB na godzinę pracy.
W zestawieniu nie umieszczono krajów OECD, dla których brakowało danych w części analizo-
wanego okresu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD. Stat Extracts, 
http://stats.oecd.org/WBOS/Default.aspx?DatasetCode=PDYGTH 
(5. 02. 2007).

Taka zmiana jest kluczowa nie tylko z perspektywy długookresowego wzro-
stu dobrobytu społecznego, ale także z punktu widzenia średniookresowej i krót-
kookresowej polityki gospodarczej nastawionej na zachowanie wewnętrznej oraz 
zewnętrznej równowagi makroekonomicznej.

Upraszczając zagadnienie dobrobytu społecznego, można przyjąć, że PKB jest 
zależny od poziomu wykorzystania czynnika pracy oraz tempa wzrostu produktyw-
ności pracy. W tabeli 1 ta dekompozycja została przedstawiona dla większości kra-
jów OECD dla lat 1975–2005. Wzrost ilości przepracowanych godzin jest głównie 
zdeterminowany przez czynniki demograficzne. W związku z tym w krajach rozwi-
niętych w długim okresie nie można oczekiwać jego wysokiej dynamiki. Oznacza 
to, że wzrost produktywności pracy stanowi główną determinantę poziomu dobro-
bytu społecznego. Potwierdza to wykres 1 przedstawiający relację między PKB na 
jednego mieszkańca a wysokością produktywności pracy w krajach OECD w roku 
2006. Wykres ten wskazuje na silną korelację pomiędzy tymi wartościami. Ponadto 
dane historyczne potwierdzają, że wzrost produktywności pracy jest silnie skorelo-
wany ze wzrostem dochodów realnych na jednego mieszkańca6.

6 Należy także pamiętać, że trzecim kanałem gwarantującym średniookresowe wysokie tempo 
wzrostu gospodarczego może być silna poprawa terms of trade wobec reszty świata. Przykładowo, wzrost 
cen ropy naftowej był przez dziesięciolecia źródłem wzrostu gospodarczego dużych eksporterów tego 
surowca. Jednakże dla większości krajów współczesnego świata czynnik ten nie stanowi ważnego źródła 
wzrostu gospodarczego; por. E.F. Koenig, Productivity, the Stock Market, and Monetary Policy in the New 
Economy, „Federal Reserve Bank of Dallas Southwest Economy” 2000, January/February, s. 7–8.
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Wykres 1.  PKB per capita oraz produktywność pracy dla krajów OECD w 2006 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD. StatExtracts http://
stats.oecd.org/WBOS/Default.aspx?DatasetCode=PDYGTH (5. 02. 2007).

Uwzględniając krótszy horyzont czasowy, wzrost produktywności pracy jest 
ważną determinantą możliwości, jakimi dysponują decydenci gospodarczy, których 
celem powinno być zachowanie względnej równowagi gospodarczej. W polityce fi-
skalnej wzrost produktywności pracy przekłada się na wzrost dochodów podatko-
wych, w związku z czym może mieć silny wpływ na poziom deficytu budżetowego 
oraz poziom długu publicznego. W odniesieniu do polityki monetarnej przyspie-
szenie tempa wzrostu produktywności pracy może stanowić okresowy czynnik 
chroniący gospodarkę przed presją inflacyjną. Może to odsuwać konieczność 
zaostrzenia polityki monetarnej w warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego. 
Tym samym sprzyja to podtrzymaniu wysokiej koniunktury gospodarczej7.

Kwestia ta może zostać w sposób uproszczony zobrazowana przez prosty mo-
del sformułowany na przykładzie doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki8. 
Kraj ten  w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku charakteryzował się 
bardzo niską i stabilną inflacją mimo relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospo-

7 Zob.: K. Stiroh, Growth and Innovation in the New Economy, [w:] New Economy Handbook, [red.] 
D.C. James, San Diego 2003, s. 724–753.

8  Dane empiryczne oraz szersze omówienie tej kwestii znajduje się w pracy Evana Koeniga 
(E. Koenig, dz. cyt., s. 7-12). Bardziej szczegółową analizę konsekwencji szoku podażowego związanego 
z opóźnieniami czasowymi w zakresie dostosowań płac do wzrostu produktywności pracy i konsekwencji 
tego zjawiska dla potencjalnego PKB czytelnik znajdzie w pracy: A.P. Balcerzak, Państwo w realiach 
„nowej gospodarki” . Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku, Toruń 2009, s. 177–209.
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darczego oraz bardzo niskiego bezrobocia. W takich warunkach brak presji infla-
cyjnej był sprzeczny z powszechnie akceptowaną teorią oraz szacunkami NAIRU9. 
Kluczowym elementem decydującym o stabilności inflacji w ostatnim pięcioleciu 
XX wieku, mimo bardzo niskiego poziomu bezrobocia, było zwiększające się tem-
po produktywności pracy. Dane historyczne pokazują, że realny wzrost poziomu 
płac, stanowiący różnicę między nominalnym wzrostem płac a inflacją, jest ściśle 
związany ze wzrostem produktywności pracy, co można zapisać:

dy
dw

dy
dp

dy
dq

 

gdzie: w – płace, p – ceny, q – produktywność

Po przekształceniu tej relacji widać, że wzrost cen jest związany ze wzrostem 
jednostkowego kosztu pracy, czyli różnicy między wzrostem płac i wzrostem pro-
duktywności:

dy
dp

dy
dw

dy
dq

 

Tym samym, jeżeli następuje wystarczająco szybkie zwiększanie tempa wzro-
stu produktywności pracy, poziom inflacji może być stabilny, a nawet inflacja może 
spadać mimo niskiego bezrobocia wymuszającego wzrost poziomu płac. Krótko 
mówiąc, rosnące tempo wzrostu produktywności pracy może zrównoważyć lub 
nawet przeważyć efekty inflacyjne wynikające z niskiego poziomu bezrobocia. 
Oczywiście należy pamiętać, że nie musi to oznaczać trwałej likwidacji presji infla-
cyjnej. Tempo wzrostu produktywności pracy może pozostać permanentnie wyso-
kie, jednak nie można oczekiwać jego permanentnego przyspieszania. W pewnym 
momencie musi nastąpić jego ustabilizowanie. Mimo że stabilizacja ta może wystą-
pić nawet na wysokim poziomie, jest to jednoznaczne z wyeliminowaniem bodźca 
antyinflacyjnego. Brak odpowiedniej reakcji władz monetarnych w tym momencie 
jest jednoznaczne z rozbudzeniem presji inflacyjnej wynikającej z „ciasnego” ryn-
ku pracy10. Uwzględniając, że trafne określenie czasu oraz kierunku zmiany tren-
du produktywności pracy jest cały czas jednym z najtrudniejszych zadań dla pro-
gnozowania gospodarczego, wygaśnięcie takich krótkookresowych pozytywnych 
konsekwencji zmian tempa wzrostu produktywności pracy może w sposób istotny 
utrudniać prowadzenie polityki monetarnej11. Mimo tych zastrzeżeń warto jednak 
pamiętać, że przyspieszenie tempa wzrostu produktywności pracy może przynosić 

9 A.P. Balcerzak, Państwo w realiach „nowej gospodarki” . . ., s. 27–52, 128–136.
10 E. Koenig, dz. cyt., s. 7–9, 12.
11 Zob. H. Meijers, Diffusion of the Internet and Low Inflation in the Information Economy, „Infor-

mation and Economics and Policy” 2006, Vol. 18, No. 1, s. 1–23; G. Cette, J. Maiuresse, Y. Kcoglu, 
ICT Diffusion and Potential Output Growth, „Economic Letters” 2004, Vol. 87, No. 2.
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nie tylko pozytywne długookresowe korzyści, ale także pozytywne krótkookresowe 
konsekwencje.

Prawdopodobne czynniki wpływające na przyspieszenie tempa 
wzrostu produktywności pracy w wybranych krajach wysoko 

rozwiniętych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

Jak już wspomniano, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku gospodarki wyso-
ko rozwinięte podzieliły się na dwie grupy: kraje, w których utrzymała się stagnacja 
tempa wzrostu produktywności pracy oraz nieliczne kraje, które zdołały znacząco 
podnieść swoje tempo wzrostu produktywności – były to głównie Australia, Szwaj-
caria, Szwecja oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Jedną z najczęściej cytowanych 
hipotez dotyczących źródeł przyspieszenia produktywności pracy jest hipoteza 
konwergencji12. Jednakże takie wyjaśnienie nie może być zastosowane do wspo-
mnianych gospodarek, które od dziesięcioleci są krajami o najwyższym poziomie 
PKB na jednego mieszkańca, najwyższych poziomach produktywności pracy oraz 
których gospodarki zaliczane są do grona liderów w zakresie rozwoju technologicz-
nego.

Tempo wzrostu produktywności pracy, oprócz jakości samego czynnika pra-
cy13, jest ściśle związane z wielkością oraz tempem wzrostu technicznego uzbro-
jenia pracy oraz tempem wzrostu ogólnej produktywności czynników produkcji14. 

12 Hipoteza konwergencji została sformułowana na gruncie neoklasycznego modelu wzrostu go-
spodarczego Roberta Solowa. Z tego modelu można wysunąć wniosek, iż gospodarki zacofane o niż-
szym poziomie rozwoju, przy spełnieniu warunku występowania zbliżonych preferencji oraz wykorzy-
staniu zbliżonych technologii, mogą generować wyższe krańcowe przyrosty produktu krajowego niż 
gospodarki rozwinięte. Dzięki temu przyspieszonemu wzrostowi kraje zapóźnione mają możliwość 
zbliżenia swego poziomu gospodarczego do krajów wysoko rozwiniętych. Warunkiem pojawienia się 
procesu konwergencji jest wystąpienie zmian technologicznych. Kraje zacofane nie muszą ponosić 
kosztów na badania naukowe i poszukiwania nowych rozwiązań. Mają one możliwość importowania 
rozwiązań już istniejących po znacznie niższym koszcie. Gdy we wszystkich krajach dostępne są zbli-
żone technologie, w wyniku akumulacji kapitału powinno dochodzić do stopniowego wyrównywania 
się relacji kapitału do pracy. Przy zakładanej malejącej krańcowej produktywności kapitału, kraje, 
w których występuje początkowo niższe techniczne uzbrojenie pracy, mogą osiągnąć znacznie wyższą 
krańcową produktywność kapitału. Wywoła to napływ inwestycji zagranicznych oraz przyspieszo-
ną modernizację gospodarki, co przekłada się na szybkie podnoszenie się produktywności pracy. 
Zob.: A.P. Balcerzak, Wzrost bezzatrudnieniowy jako wyzwanie dla współczesnej makroekonomii, [w:] 
Współczesne zjawiska w gospodarce, [red.] T. Koźliński, Toruń 2006, s. 312–314.

13 O istotności tego czynnika mogą świadczyć argumenty wskazujące na wzrost jakości kapitału 
ludzkiego w krajach OECD oraz rosnące znaczenie tego elementu. W szczególności można tu 
uwzględnić na przykład wydłużający się średni okres nauki, wzrost wykorzystania szkoleń przez osoby 
pracujące, wzrost udziału pracowników wykorzystujących technologie teleinformatyczne w ogólnych 
zasobach siły roboczej.

14 Stanowi to kolejny podstawowy wniosek z dekompozycji PKB wykonanej przez Roberta Solowa 
w jego neoklasycznym modelu wzrostu gospodarczego.
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Dane empiryczne przedstawione na wykresie 2 wskazują, że wzrost nakładów kapi-
tałowych mógł odgrywać istotną rolę w przyspieszeniu tempa wzrostu produktyw-
ności pracy w analizowanych krajach. Nie można jednak przyjąć, że czynnik ten 
miał dominujące znaczenie. Zagregowany wskaźnik nakładów kapitałowych może 
nie w pełni oddawać jego wpływ na podniesienie produktywności pracy, która jest 
także ściśle związana z jakością kapitału oraz kompozycją nakładów kapitałowych. 
Przykładowo, w ostatnich dziesięcioleciach, według badań OECD, w większości 
krajów wysoko rozwiniętych następował szybki wzrost nakładów kapitałowych 
w szczególności na technologie teleinformatyczne15, które mają prawdopodobnie 
wyjątkowo silny wpływ na wzrost produktywności pracy16.

Wykres 2.  Tempo wzrostu nakładów kapitału w wybranych krajach OECD w latach 
1985–2005 w procentach

Wybór krajów wynikał z braku możliwości obliczenia średniej dla lat 1985–
1995 dla części gospodarek.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD. StatExtracts http://
stats.oecd.org/WBOS/Default.aspx?DatasetCode=PDYGTH (5. 02. 2007).

Ogólna produktywność czynników produkcji odzwierciedla wpływ na produk-
tywność szerokiego wektora, często trudno mierzalnych czynników, jak zmiany 
technologiczne oraz ich dyfuzja, innowacje procesowe i produktowe, zmiany or-
ganizacyjne, poprawa jakości nienamacalnego kapitału, takiego jak wiedza i kno-
whow oraz efektywność systemu instytucjonalnego. Należy jednak podkreślić, że 
ze względów konstrukcyjnych ogólna produktywność czynników produkcji stanowi 
resztę po wyeliminowaniu wpływu wzrostu nakładów pracy oraz kapitału. Z tego 
powodu precyzyjne określenie, który z powyższych elementów miał dominujące 
znacznie, jest bardzo trudne. Z danych przedstawionych na wykresie 3 wynika, że 

15 Zob. Information Technology Outlook 2004, OECD, Paris 2004; Science, Technology and Industry 
Outlook . Drivers of Growth: Information Technology, Innovation and Entrepreneurship, OECD, Paris 2001.

16 Empiryczne badania potwierdzające rosnące znaczenie inwestycji w technologie 
teleinformatyczne można znaleźć w pracy: A.P. Balcerzak, Państwo w realiach „nowej gospodarki” . . ., 
s. 71–90.
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w porównaniu z wcześniejszym dziesięcioleciem w latach 1995–2005 Hiszpania, 
Australia, Wielka Brytania, Dania, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja oraz Au-
stria odnotowały pewien wzrost ogólnej produktywności czynników produkcji.

Wykres 3.  Tempo wzrostu ogólnej produktywności czynników produkcji 
w wybranych krajach OECD w latach 1985–2005

Wybór krajów wynikał z braku możliwości obliczenia średniej dla lat 1985–

1995 dla części gospodarek.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD. StatExtracts http://
stats.oecd.org/WBOS/Default.aspx?DatasetCode=PDYGTH (5. 02. 2007).

W ostatnich latach w literaturze można także znaleźć tezę, zgodnie z którą 
przyspieszenie ogólnej produktywności czynników produkcji oraz produktywności 
pracy w niektórych gospodarkach wysoko rozwiniętych wiązało się z zdolnościa-
mi tych krajów do wykorzystania potencjału globalnej transformacji gospodarczej 
prowadzącej do powstania tzw. „nowej gospodarki”, gospodarki informacyjnej, czy 
też gospodarki opartej na wiedzy17. Pamiętając o zastrzeżeniach dotyczących anali-
zowanej ogólnej produktywności czynników wytwórczych należy stwierdzić, że ist-
nieje wiele badań empirycznych wskazujących na istotny wpływ różnych aspektów 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na ten miernik oraz produktywność pracy. 
Najczęściej wskazuje się na związek między nakładami na badania i rozwój oraz 
działaniami zmierzającymi do podnoszenia innowacyjności, a ogólną produktyw-
nością czynników produkcji. Szczególnie istotnym, choć trudniej kwantyfikowal-
nym, czynnikiem jest tu wpływ technologii teleinformatycznych jako technologii 
ogólnego zastosowania na ogólną produktywność czynników produkcji oraz pro-
duktywność pracy. Oddziaływanie tych technologii odnosi się do bezpośredniego 
wzrostu efektywności w samej branży teleinformatycznej, jak i pośrednich efektów 

17 Nomenklatura dotycząca tej kwestii jest cały czas obiektem polemik. W Polsce najczęściej 
wykorzystywane jest tu pojęcie gospodarki opartej na wiedzy (zob. szerzej A.P. Balcerzak, Państwo 
w realiach “nowej gospodarki” . . ., s. 27–54.). Będzie ono także wykorzystywane w toku dalszego wywodu.
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wykorzystania technologii teleinformatycznych przez inne sektory gospodarki18. 
Na rysunku 1 został przedstawiony model pokazujący relacje pomiędzy wskaza-
nymi czynnikami a produktywnością oraz ich przełożeniem na tempo wzrostu go-
spodarczego.

Rysunek 1.  Związki pomiędzy nakładami na badania i rozwój jako czynnikiem 
wspierającym innowacyjność oraz stymulującym proces zmian 
technologicznych a produktywnością i wzrostem gospodarczym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Griffith, S. Redding, J. Van 
Reenen, Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of 
OECD Industries, „Review of Economics and Statistics” 2004, Vol. 86, No. 
4, s. 883–895; S. Rao, A. Ahmad, W. Horsman, P. Kaptein-Russell, The Im-
portance of Innovation for Productivity, „International Productivity Monitor” 
2001, No. 2, Spring, s. 11–12; J. Fagerberg, Technology and International Dif-
ferences in Growth Rates, „Journal of Economic Literature” 1994, Vol. 32, 
No, 3, s. 1147–1175.

18 Mikroekonomiczne oraz makroekonomiczne badania empiryczne potwierdzające 
w ujęciu międzynarodowym silny wpływ teleinformatyki na ogólną produktywność czynników 
produkcji zestawiono w pracy: A.P. Balcerzak, Państwo w realiach „nowej gospodarki” . . ., 
s. 71–90.
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Przyjmując perspektywę mikroekonomiczną można stwierdzić, że podmioty 
gospodarcze decydują się na inwestycje w badania i rozwój, wprowadzanie innowa-
cji oraz przeprowadzanie zmian technologicznych, dążąc do podniesienia swojej 
produktywności, ograniczenia kosztów funkcjonowania, oczekując uzyskania wy-
sokiej stopy zwrotu z inwestycji. Przekłada się to na zdolność firmy do zwiększania 
udziału w rynku. Wszystkie te elementy są oczywiście silnie ze sobą powiązane. 
Jednakże ze względu na to, że działalność innowacyjna mikropodmiotu jest obar-
czona znacznym ryzykiem, te potencjalne mikroekonomiczne korzyści nie wystar-
czają do stymulowania działań innowacyjnych charakteryzujących się jednakową 
intensywnością we wszystkich branżach, ani krajach. Oznacza to, że nie muszą 
się one jednoznacznie przekładać na makroekonomiczne korzyści. Potwierdza to 
program badawczy realizowany przez McKinsey Global Institute19. Badania empi-
ryczne dowodzą, że do najważniejszych czynników wymuszających na podmiotach 
tego typu działania należy efektywność systemu instytucjonalnego, który powinien 
przede wszystkim sprzyjać wysokiej presji konkurencyjnej oraz dużej elastyczności 
gospodarki20. Gdy te warunki są spełnione, podmioty ponoszące wysiłek innowa-
cyjny zazwyczaj uzyskują ponadprzeciętną produktywność w swojej branży, zwięk-
szają swój udział w rynku, co w toku dynamicznej gry rynkowej zmusza pozostałe, 
mniej aktywne przedsiębiorstwa do analogicznego wysiłku innowacyjnego. Nato-
miast uczestnicy rynku, którzy nie podejmują działalności innowacyjnej, zostają 
wyeliminowani w procesie schumpeterowskiej kreatywnej destrukcji, a ich miejsce 
zajmują podmioty bardziej efektywne.

Sprawne funkcjonowanie tego mechanizmu na poziomie mikroekonomicz-
nym przyspiesza proces dyfuzji innowacji, sprzyja osiąganiu pozytywnych efektów 
zewnętrznych z tym związanych. Na poziomie makroekonomicznym ma to od-
zwierciedlenie w podniesieniu ogólnej produktywności czynników produkcji oraz 
produktywności pracy. Jest to warunek uzyskania wyższego tempa wzrostu gospo-
darczego21. Badania ekonometryczne potwierdzają statystyczną istotność wpływu 
nakładów na badania i rozwój na wzrost produktu, który jest konsekwencją bezpo-
średniego wpływu nakładów R&D na innowacyjność gospodarki oraz pośredniego 
wpływu na efektywność transferu technologii, co z kolei przekłada się na podwyż-
szenie ogólnej produktywności czynników produkcji22.

19 Reaching Higher Productivity Growth in France and Germany . Synthesis, McKinsey Global 
Institute, 2002.; US Productivity Growth 1995–2000 . Understanding the Contribution of Information 
Technology Relative to Other Factors, McKinsey Global Institute, Washington D. C 2001.

20 M.N. Baily, R.Z. Lawrence, Do We Have a New E-Conomy?, „American Economic Review” 
2001, Vol. 91, No. 2, s. 308–313.

21 M.N. Baily, Macroeconomic Implications of the New Economy, [w:] Economic Policy for the 
Information Economy, A Symposium Sponsored by The Federal Reserve of Kansas City, Jackson Hole, 
30 August – 1 September 2001, s. 223–226.

22 Zob. R. Griffith, S. Redding, J. Van Reenen, Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth 
in a Panel of OECD Industries, „Review of Economics and Statistics” 2004, Vol. 86, No. 4, s. 883–895.



121ZMIANY PRODUKTYWNOŚCI PRACY W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH...

Z przytoczonych badań oraz przedstawionego modelu wynika, iż wykorzy-
stanie potencjału gospodarki opartej na wiedzy oraz w szczególności osiągnięcie 
wyższego tempa wzrostu produktywności jest w znacznym zakresie uwarunkowane 
efektywnymi działaniami państwa. Zwłaszcza odnosi się to do aktywności państwa 
nakierowanej na tworzenie efektywnego ładu instytucjonalnego, który sprzyja wy-
sokiej presji konkurencyjnej. W literaturze przedmiotu można znaleźć szereg mię-
dzynarodowych badań empirycznych potwierdzających pozytywny wpływ wysokiej 
presji konkurencyjnej, wynikającej z rosnącej otwartości i powiązań poszczegól-
nych gospodarek oraz procesu deregulacji, na ogólną produktywność czynników 
produkcji w poszczególnych branżach oraz w agregatowym ujęciu makroekono-
micznym23. Zjawiska te stwarzają dobre warunki dla ekspansji najbardziej produk-
tywnych podmiotów gospodarczych. Firmy „pasywne” w zakresie innowacyjności 
zmuszane są do adaptacji nowych rozwiązań podnoszących produktywność lub 
wypadają z rynku pozostawiając miejsce dla podmiotów bardziej produktywnych. 
Ten proces schumpeterowskiej kreatywnej destrukcji, nabierający szczególnego 
znaczenia w realiach gospodarki opartej na wiedzy, sprzyja najbardziej efektywnej 
alokacji zasobów ekonomicznych.

Podsumowanie

W przeprowadzonej analizie ukazano znaczenie poziomu produktywności pra-
cy oraz tempa jego wzrostu dla rozwoju gospodarczego, a tym samym dla dobro-
bytu społecznego. Został ukazany związek pomiędzy poziomem produktywności 
w gospodarce a ograniczeniami narzucanymi w krótkim okresie na politykę gospo-
darczą oraz implikacjami dla długookresowej sytuacji kraju. W artykule poruszono 
także problem działań państwa, które mogłyby sprzyjać podnoszeniu tempa wzro-
stu produktywności pracy oraz wspierać jego utrzymanie na wysokim poziomie. 
Kluczowym zadaniem państwa powinna być tutaj aktywność w sferze kreowania 
porządku instytucjonalnego zapewniającego wysoką presję konkurencyjną na ryn-
kach wewnętrznych poszczególnych krajów, która przekłada się na wysoką mię-
dzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw krajowych oraz gospodarki jako 
całości. Doświadczenia lat dziewięćdziesiątych XX wieku oraz sukces w wykorzy-
staniu potencjału gospodarki opartej na wiedzy dla podniesienia produktywności, 
osiągnięty tylko przez wybrane kraje wysoko rozwinięte, które prowadziły politykę 
instytucjonalną zgodną ze wskazanym kierunkiem, może być uznany za podstawę 
uprawdopodobnienia wskazanych wniosków.

23 Zob. A.P. Balcerzak, Państwo w realiach „nowej gospodarki”..., s. 27–118.
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Alterations of Labour Productivity in Highly Developed Countries: 
Effects on National Wealth and Economic Policy

Summary: The growth rate of labor productivity is a key factor in the prosperity of each coun-
try. Despite this, in case of public debate, and sometimes even among professional economists, 
this factor is neglected. Therefore, the aim of the article is to show the importance of labor pro-
ductivity growth rate for the level of social welfare. It consists of two parts, in the first one the 
changes in the rate of labour productivity growth in highly developed countries in the second 
half of the twentieth century were analyzed. The second part examines the factors likely to ac-
celerate the growth of labor productivity in some developed countries in the nineties of the twen-
tieth century. All analysis was conducted through the prism of the implications of productivity 
growth for economic development, state economic policy in the long and short term. The ques-
tion concerning desirable actions of the state, particularly in the area of building institutional 
order that is supportive of raising and maintaining a high level of labour productivity growth, 
was also posted in the paper.

Key words:  Labour productivity, national wealth, sources of wealth, indicators for an increase in 
efficiency of labour, national economic growth, investment order, capital expenses, economic 
growth rate.




