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Streszczenie

Autor na wstępie rozróżnia trzy pola badawcze dotyczące badań nad nauką 
i tzw. gospodarką opartą o wiedzę:

– definicje i ogólne rozważania bazujące na teorii;
– międzynarodowe analizy porównawcze ogólnego charakteru;
– międzynarodowe porównania i analizy bazujące na metodach statystycz-

nych i ekonomicznych.
Następnie autor przedstawia wyniki badań w trzech wymienionych poprzed-

nio dziedzinach.
generalna konkluzja sprowadza się do twierdzenia, że wiedza jest głów-

nym czynnikiem determinującym tempo rozwoju w długim okresie, natomiast 
w okresie krótkim i średnim jest tylko jednym z determinantów tempa wzrostu 
gospodarczego. 

W końcowej części autor podkreśla znaczenie jakości edukacji i kapitału 
intelektualnego dla rozwoju kraju.

Słowa kluczowe: wiedza, gospodarka oparta o wiedzę, determinanty roz-
woju

* * *
Wiedza to słowo-klucz, otwiera wiele drzwi. Używa się go, lub raczej 

nadużywa, w różnym znaczeniu, bez jasnej definicji. I tak na przykład politycy 
często mówią „nie mam wiedzy na ten temat” (np. korupcji w miejscowości X), 
zamiast powiedzieć „nie mam informacji na ten temat”. Podobne wątpliwości 
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może budzić często używane przez ekonomistów i działaczy gospodarczych 
określenie „gospodarka oparta o wiedzę” wraz z twierdzeniem, że powstała 
ona dopiero na przełomie XX i XXI wieku, bez podjęcia próby sformułowania 
precyzyjnej definicji.

Prace naukowe koncentrujące się wokół problematyki związku gospodarka-
wiedza dotyczą – w uproszczeniu – następujących grup tematycznych:

– definicje pojęć „wiedza” oraz „gospodarka oparta o wiedzę” i rozważania 
o charakterze ogólno teoretycznym;

– porównawcze międzynarodowe analizy i formułowanie na ich podstawie 
ogólnych wniosków;

– sformalizowane metody statystyczne i ekonometryczne stosowane w celu 
wykrycia związków między wiedzą a poziomem rozwoju gospodarczego i tempem 
wzrostu.

Dla pierwszego nurtu za charakterystyczne pozycje wydawnicze uznać należy 
dwa tomy prac pod redakcją Antoniego Kuklińskiego zatytułowane „gospodarka 
oparta na wiedzy” (znaleźć tam można pewne fragmenty kwalifikujące się do 
drugiej z wymienionych grup tematycznych).

Do następnej grupy opracowań jako typowe zaliczyć można dwa wydawni-
ctwa: „Wiedza a wzrost gospodarczy” pod redakcją Leszka Zienkowskiego oraz 
„Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki” pod redakcją Ewy 
Okoń-Horodyńskiej (podobnie jak poprzednio, w obu tych wydawnictwach zna-
leźć można prace, które winny być raczej zaliczone do trzeciego z wymienionych 
nurtów badań naukowych).

Wreszcie dla trzeciej grupy tematycznej, do której należą prace przedstawia-
jące problematykę sformalizowanych metod ekonometrycznych oraz wyników 
badań empirycznych wykorzystujących te metody, jako pozycję charakterystyczną 
wymieniłbym książkę „gospodarka oparta na wiedzy” pod redakcją Władysła-
wa Welfe (identyczny tytuł jak w przypadku publikacji pod redakcją Antoniego 
Kuklińskiego!).

Dodać wypada, że opublikowany ostatnio (rok 2008) „Raport o kapitale in-
telektualnym Polski” przygotowany przez Zespół Doradców Premiera, którego 
szefem jest Michał Boni, przedstawia w formie popularnej aktualne informacje 
dotyczące kapitału intelektualnego Polski na tle informacji dotyczących krajów 
Unii Europejskiej.

Wszystkie wymienione wyżej pozycje wydawnicze zawierają rozważania 
na stosunkowo wysokim szczeblu ogólności, zarówno jeśli idzie o diagnozę 
sytuacji, jak i prognozy.
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Podkreślam, że wybór pozycji jest moim subiektywnym wyborem i zawiera 
arbitralnie wybraną, niewielką ilość, pozycji polskojęzycznych; pominięta jest 
w tym miejscu z założenia bogata literatura obcojęzyczna.

Skoncentruję się dalej na problematyce wpływu wiedzy na wzrost gospodar-
czy. Przedtem jednak podejmę próbę określenia, co w tym kontekście rozumiem 
pod pojęciem „wiedza” oraz „gospodarka oparta o wiedzę” („gospodarka kiero-
wana poprzez wiedzę”, „nowa ekonomia”).

Według encyklopedii PWN wiedza to „ogół wiadomości zdobytych dzięki 
uczeniu się, zasób wiadomości z jakiejś dziedziny”. Nie każda informacja czy 
wiadomość jest równoznaczna z pojęciem „wiedza”. Zasób wiadomości definio-
wany jest jako wiedza (np. wiedza rolnicza, wiedza wojskowa, wiedza o świecie 
itp.), jednakże zawsze pod warunkiem, że wiadomość lub informacja odnosi się 
do jakiejś szerszej dziedziny, a nie jest ograniczona do informacji (wiedzy) jed-
nostkowej. Dodać też trzeba, że procesu uczenia się, który prowadzi do zdobycia 
wiedzy, nie można ograniczać do edukacji i szkolnictwa wyższego. „Uczenie się” 
następuje również w formie wiedzy nabytej w wyniku prac naukowo-badawczych 
oraz w drodze prostego gromadzenia doświadczenia w określonej dziedzinie.

Nie wchodząc w tym miejscu w szerszą dyskusję na temat samej definicji, 
zaproponuję dalej wykaz i klasyfikację dziedzin, w których w kontekście współ-
zależności „wiedza-gospodarka” powstaje kapitał wiedzy (nagromadzenie wie-
dzy). Termin „kapitał” nawiązuje w tym przypadku do tradycyjnej w ekonomii 
definicji czynników produkcji: ziemia, praca, kapitał (kapitał trwały). Uznając, 
że wiedza stanowi odrębny od innych czynnik produkcji, nagromadzenie wiedzy 
nazwać można kapitałem wiedzy. Produkt krajowy wytwarzany jest zatem nie 
przez trzy, ale przez cztery czynniki produkcji: ziemia, kapitał trwały, praca, 
kapitał wiedzy (lub przez trzy, jeśli ziemię traktować jako kapitał trwały). Jest to 
oczywiste uproszczenie modelowe, gdyż wiedza uprzedmiotawia się w środkach 
trwałych (kapitał trwały) oraz tworząc tzw. kapitał wykształcenia ucieleśnia w 
ludziach – czynnik produkcji „praca”. Można by zatem stać na stanowisku, że 
wiedza nie jest odrębnym czynnikiem produkcji.

Na kapitał wiedzy składa się: (I) kapitał wiedzy naukowej (wiedza jako wynik 
badań naukowych), (II) kapitał wykształcenia (wiedza jako wynik kształcenia się 
– wiedza rzeczywista, w odróżnieniu od wiedzy formalnej), (III) kapitał nagroma-
dzonego doświadczenia (wiedza i umiejętności nabyte w drodze doświadczenia). 
Kapitał wiedzy określany bywa też jako kapitał intelektualny.
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Przechodząc do dyskusji na temat pojęcia „gospodarka oparta o wiedzę”, 
rozpocznę od stwierdzenia, że jest to pojęcie wprowadzone w końcu ubiegłego 
wieku, a jego sens i zakres nie są jeszcze jednoznacznie zdefiniowane i ogólnie 
przyjęte.

Według prof. Andrzeja Koźmińskiego „gospodarka oparta na wiedzy jest 
to taka gospodarka, w której przeważająca liczba przedsiębiorstw opiera swoją 
przewagę konkurencyjną na wiedzy” (cyt. za Balickim1). Zgadzając się z meritum, 
zwrócić można uwagę, że nie jest jasne, jak zdefiniować „przewagę konkuren-
cyjną” opartą na wiedzy. Niezbędna jest zatem operacjonalizacja tej definicji.

Z kolei Zienkowski2 zaproponował w swoim czasie odmienną nieco definicję, 
zgodnie z którą za współcześnie istniejącą gospodarkę opartą na wiedzy można 
by uznać taką gospodarkę, w której wiedza (kapitał wiedzy) stała się decydują-
cym czynnikiem wzrostu (determinantem wzrostu), w odróżnieniu od kapitału 
trwałego i pracy. Analizy ekonometryczne mogą potwierdzać istnienie takiej 
gospodarki lub mu zaprzeczać.

Patrząc na tę problematykę szerzej, z perspektywy historycznej, sądzę, że 
wiedza od zarania dziejów decydowała w tzw. ostatniej instancji o rozwoju go-
spodarki. Czyż wiedza nie leżała u podstaw umiejętności krzesania ognia czy 
też konstrukcji koła, a więc dwóch „wynalazków”, które w największym chyba 
stopniu zadecydowały o rozwoju cywilizacji na ziemi.

Wpływ wiedzy i postępu naukowego oraz innowacyjności gospodarki na 
tempo wzrostu dotyczy długiego okresu, dziesiątek lat lub nawet setek. Rozwój 
wiedzy decydował o powstaniu nowych potęg gospodarczych, a zastój intelek-
tualny prowadził do upadku (Chiny, Egipt, kraje arabskie, Turcja). Rozwój go-
spodarczy zawsze był silnie związany z innowacyjnością gospodarki powstającą 

1 Andrzej B a l i c k i, Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki op-
artej na wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, perspektywy Banku Światowego, KBN 2003, 
pod redakcją Antoniego Kuklińskiego, s. 123.

2 Leszek Zienkowski, Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość, [w:] wiedza 
a wzrost gospodarczy, pod red. Leszka Zienkowskiego, Scholar 2003, s. 15.
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na bazie wiedzy. Wiedza była i jest „narzędziem wszelkiego postępu” i nie jest 
to specyfika XX czy XXI wieku.

Wróćmy jednak do teraźniejszości. Jak dalej postaram się to udowodnić, 
wyniki wielu analiz ekonomicznych pozwalają na sformułowanie tezy, zgodnie 
z którą kapitał wiedzy nie odgrywał jeszcze na przełomie XX i XXI wieku roli 
głównego determinantu tempa wzrostu w średnim okresie, dziesięcio-piętnasto-
letnim. Nie można przy tym odrzucić hipotezy, że w przyszłości, w perspektywie 
trzydziestu-czterdziestu lat, sytuacja na kontynencie europejskim tak się zmieni, 
że to właśnie wiedza stanie się takim decydującym czynnikiem wzrostu również 
w średnim, a nie tylko długim okresie.

Determinanty wzrostu gospodarczego

Determinanty bezpośrednie – krótkookresowe
Kapitał, praca, niezależny postęp techniczno-organizacyjny (TFP)

Determinanty pośrednie – średniookresowe
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej
Polityka gospodarcza i społeczna

Determinanty pośrednie – długookresowe
Nauka, wiedza, innowacyjność (kapitał wiedzy naukowej)
Edukacja i poziom wiedzy społeczeństwa (kapitał wiedzy społeczeństwa)
Poziom cywilizacyjny i kulturalny – mentalność (kapitał społeczny)

Za główny obecnie nurt myśli ekonomicznej uznać należy tzw. teorię wzrostu 
endogenicznego i oparte o tę teorię sformalizowane modele wzrostu endoge-
nicznego.

Przypomnijmy, że podstawowe założenia przyjmowane przy konstrukcji 
modelu endogenicznego wzrostu są następujące:

– Wszystkie czynniki produkcji (a nie tylko środki trwałe) powstają w wyniku 
procesów nagromadzenia (akumulacji) – w szczególności dotyczy to nagroma-
dzenia tzw. kapitału wiedzy.

– Postęp techniczny i organizacyjny uzależniony jest od szeroko rozumianej 
polityki społeczno-gospodarczej oraz szeroko rozumianej kultury i mentalności 
społeczeństwa.

– Czynniki produkcji wykorzystywane są efektywnie jedynie wówczas, gdy 
istnieją stabilne ramy prawne regulujące działalność gospodarczą oraz zabezpie-
czające prawa własności.



14 LESZEK ZIENKOWSKI

Tak więc, w teorii (i w modelu) wiedza jest jednym z czynników produkcji. 
Nagromadzenie kapitału wiedzy, a więc efekty nakładów na naukę (B+R) oraz 
na edukację dają podstawy dla wzrostu innowacyjności gospodarki, co z kolei 
jest czynnikiem decydującym w znacznej mierze o konkurencyjności gospodarki. 
Obok kapitału wiedzy – w różnym stopniu, w zależności od szczebla rozwoju 
– o tempie wzrostu gospodarczego decydują zwłaszcza nakłady na środki trwa-
łe. Wbrew wielu opiniom ten „tradycyjny” czynnik produkcji odgrywa wciąż 
jeszcze poważną rolę.

Podaję dalej niektóre wyniki porównań międzynarodowych charakteryzują-
cych relacje między poziomem PKB per capita a rozmiarami środków trwałych 
oraz poziomem wiedzy (kapitałem wiedzy naukowej i kapitałem wykształcenia). 
Wyniki tych porównań dotyczą krajów OECD w roku 1999, a ich interpretacja 
musi być ostrożna, gdyż bezpośrednie przenoszenie relacji dotyczących jednego 
punktu w czasie na zmianę relacji między różnymi punktami w czasie (szeregi 
czasowe) jest co najmniej wątpliwe.

Wyniki analizy współzależności między zasobem kapitału trwałego (ograni-
czonym tu do maszyn i urządzeń oraz środków transportu) a poziomem PKB (per 
capita) wskazują – jak można się było spodziewać – na bardzo wysoki związek 
(R2 = 0,87) między zasobami kapitału trwałego a poziomem PKB. Stosunkowo 
niewielkie są odchylenia danych empirycznych od krzywej teoretycznej.

Współzależność między zasobami wiedzy naukowej a poziomem PKB nie 
jest tak silna jak w przypadku kapitału trwałego, choć również zdecydowanie 
wysoka (R2 = 0,69). Występują tu jednak, co ważniejsze, znaczne odchylenia 
danych empirycznych od krzywej teoretycznej. Kraje dysponujące relatywnie 
dużym kapitałem wiedzy naukowej to Szwecja, Japonia, Korea, relatywnie ni-
skim zaś to tradycyjnie kraje południowej Europy (grecja, Hiszpania, Włochy) 
oraz Irlandia.

Z kolei porównania kapitału wykształcenia per capita z osiągniętym w 1999 r. 
realnym poziomem PKB per capita wskazują na występowanie istotnego staty-
stycznie i silnego związku między poziomem formalnej wiedzy społeczeństwa 
(formalnym poziomem wykształcenia) a poziomem PKB. Dane empiryczne 
znajdują się bardzo blisko krzywej teoretycznej, z tym, że krajem o poziomie 
kapitału relatywnie wyższym w stosunku do krzywej teoretycznej jest Szwajcaria, 
relatywnie niższym Irlandia (Polska – pozycja bliska krzywej teoretycznej).

Poziom wiedzy faktycznej (poziom alfabetyzacji) skorelowany jest również 
wyraźnie z poziomem PKB per capita, choć – co może dziwić – związek ten 
nie jest tak silny jak w przypadku kapitału wiedzy formalnej (R2 = 0,54). Wystę-
pują też znaczne różnice między danymi empirycznymi a krzywą teoretyczną. 
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Kraje, w których poziom alfabetyzacji jest szczególnie wysoki w porównaniu 
z osiągniętym poziomem rozwoju, to Szwecja i Czechy. Relatywnie niski poziom 
alfabetyzacji w stosunku do poziomu PKB występuje zwłaszcza w Portugalii, 
Słowacji i Irlandii(!) oraz – przy wysokim poziomie absolutnym zarówno PKB, 
jak i alfabetyzacji – w USA (w Polsce odnotowano relatywnie niski poziom 
zarówno PKB, jak i alfabetyzacji).

Konkluzje, jakie można by sformułować na podstawie wyników porównań 
międzynarodowych omawianych w pracy „Wiedza a wzrost gospodarczy” są 
następujące:

– struktura wykorzystania dostępnych czynników produkcji różnić się może 
istotnie między krajami na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego (możliwe 
są różne „ścieżki rozwoju”);

– wpływ kapitału wiedzy naukowej na rozwój gospodarczy zależy nie tylko 
od rozmiarów nakładów na naukę, ale również od efektywności tych nakładów, 
od kreatywności pracowników badawczo-naukowych oraz istniejących w kraju 
instytucji promujących bądź hamujących inicjatywę i innowacyjność;

– innowacyjność gospodarki to nie tylko efekt własnej działalności ba-
dawczo-rozwojowej, ale również importu nowoczesnych technologii i „know-
how”;

– zaryzykować można hipotezę o wzajemnych synergetycznych związkach 
między poziomem PKB a nakładami na B+R (nakłady rosną wraz ze wzrostem 
PKB, zaś poziom PKB rośnie wraz ze wzrostem nakładów);

– szczególnie w krajach „doganiających” kraje wysokorozwinięte niezbędna 
dla uzyskania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego zdolność do kreowania 
i absorpcji postępu technicznego powiązana musi być z wysokimi nakładami na 
środki trwałe (w tym na infrastrukturę) – wzrost wolumenu środków trwałych 
jest w tych krajach wciąż podstawowym czynnikiem decydującym o tempie 
rozwoju gospodarczego; tempo wzrostu gospodarczego silnie uzależnione jest 
jednocześnie od zaawansowania reform instytucji ekonomicznych (prawo i jego 
egzekucja, prostota i jasność regulacji, ograniczenie biurokracji itd.);

– poziom PKB per capita związany jest stosunkowo silnie z rozmiarami tzw. 
kapitału wiedzy społeczeństwa (poziom wykształcenia) – zależność ta w przekroju 
czasowym ma znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia procesów wieloletnich.

W tym miejscu komentarz do wyników przeprowadzonych ostatnio (2006) 
międzynarodowych badań dotyczących kapitału intelektualnego w 16 krajach 
Unii Europejskiej. Mierniki kapitału intelektualnego zaprezentowane zostały 
w Raporcie o kapitale intelektualnym w Polsce. Potwierdzają one, generalnie 
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rzecz biorąc, wnioski formułowane na podstawie porównawczych analiz mię-
dzynarodowych prowadzonych kilka lat temu.

Ograniczam się dalej do omówienia tych mierników kapitału intelektualnego, 
które dotyczą tylko kapitału wykształcenia (KW). Mierniki kapitału wykształcenia 
charakteryzujące jakość wiedzy młodzieży szkolnej, studentów, osób dorosłych 
w średnim wieku oraz seniorów (na takie umowne grupy podzielone zostały 
osoby objęte badaniem) pozwalają na wyraźne wyodrębnienie „krajów-liderów” 
o relatywnie wysokim KW i „krajów-maruderów” o relatywnie niskim KW). 
Podkreślić należy przy tym, że wyniki oparte są o badania przekrojowe, czyli 
dotyczą jednego momentu w czasie.

Kraje, które zaliczyć można do liderów we wszystkich wymienionych gru-
pach, to Finlandia i Holandia oraz Szwecja, a następnie Niemcy, Austria, Irlandia 
(zwraca uwagę zupełnie odmienna ocena poziomu kapitału wykształcenia w Ir-
landii od tej, jaka wynikała z badań prowadzonych w latach 1994–1998), Wielka 
Brytania i Belgia. Kraje „maruderzy” to: grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy 
oraz Polska i Czechy, z tym, że te dwa ostatnie – co jest zaskakujące – osiągają 
niezłe wyniki w przypadku ocen kapitału intelektualnego młodzieży szkolnej.

Na szczególną uwagę zasługują oceny KW studentów, czyli grupy przyszłych 
elit intelektualnych. Przodujące kraje to Wielka Brytania, Szwecja, Irlandia 
i Finlandia. Polska jest tu na szarym końcu razem z grecją, Portugalią i Czechami, 
a spośród wyższych uczelni tylko dwie z Polski znalazły się w grupie 500 uzna-
wanych w rankingu za najlepsze uczelnie na świecie. Blisko Polski plasuje się 
grecja, Portugalia i Czechy. Cztery pierwsze miejsca zajmują w tym przypadku, 
kolejno: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Francja.

Wysoce prawdopodobna jest hipoteza, że na niski przeciętny poziom KW 
wśród studentów w Polsce oddziałuje niski poziom wielu uczelni prywatnych, 
które tylko z nazwy są wyższymi uczelniami, oraz niski KW wśród studentów 
studiów zaocznych. Wzrost liczby studentów w Polsce nie jest równoznaczny 
ze wzrostem kapitału wykształcenia.

Tak jak na to wskazywały wyniki analiz prowadzonych kilka lat temu, zaob-
serwować można – czego nie znajdujemy w Raporcie – wyraźny związek między 
poziomem rozwoju gospodarczego kraju mierzonym poprzez PKB per capita 
a poziomem kapitału wykształcenia. PKB per capita ośmiu „krajów-liderów” 
w dziedzinie wykształcenia kształtuje się na poziomie zdecydowanie wyższym od 
przeciętnego poziomu w krajach UE (UE 27), a w sześciu „krajach-maruderach” 
na poziomie zdecydowanie niższym od przeciętnego poziomu PKB w krajach 
Unii. W tym kontekście nie dziwi niska pozycja Polski, która jest przecież jed-
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nym z najuboższych krajów UE, raczej zaskakująco dobre są wyniki osiągane 
w przypadku ocen jakości wiedzy młodzieży szkolnej.

Zupełnie inny obraz rysuje się, jeśli przeanalizujemy związki w czasie mię-
dzy tempem wzrostu PKB w ostatnim dziesięcioleciu (1995–2006) a poziomem 
wykształcenia (kapitałem wykształcenia) w tych samych szesnastu krajach. Otóż 
dynamika PKB w grecji, Hiszpanii oraz w Polsce i w Czechach, a więc w krajach 
o niskim kapitale wykształcenia, jest wyraźnie wyższa niż w „krajach-liderach” 
w dziedzinie wykształcenia. Nie ma zatem wyraźnego związku między tempem 
wzrostu PKB a poziomem wykształcenia. 

Dodać w tym miejscu można, że również analizy ekonometryczne, prowadzo-
ne w Instytucie Ekonomicznym NBP przez S. Roszkowską, w oparciu o mierniki 
prezentowane w Raporcie – wskazują na brak istotnego statystycznie związku 
korelacyjnego między poziomem kapitału wykształcenia (młodzieży szkolnej, 
studentów, dorosłych oraz seniorów) a dynamiką produktu krajowego brutto 
w dziesięcioleciu 1995–2006. Podkreślić jednocześnie można, że wyniki analiz 
wskazują na występowanie bardzo słabego (zaledwie zauważalnego) związku 
między poziomem kapitału wykształcenia (studenci, dorośli, seniorzy) a dynamiką 
społecznej wydajności pracy.

Wyniki analiz potwierdzają istnienie związku korelacyjnego (aczkolwiek 
dość słabego) między poziomem PKB per capita (rok 2006) a kapitałem wy-
kształcenia studentów, dorosłych i seniorów. Brak związków miedzy kapitałem 
wykształcenia a PKB w przypadku młodzieży szkolnej tłumaczyć można małym 
zróżnicowaniem pomiędzy analizowanymi krajami europejskimi. Ponadto kapitał 
wykształcenia w tej grupie nie wpływa bezpośrednio na bieżący poziom PKB. 
Oddziaływać nań może dopiero w przyszłości. 

generalny wniosek, jaki z tych wszystkich porównań międzynarodowych 
można wyciągnąć, sprowadza się do potwierdzenia formułowanej już poprzed-
nio tezy, zgodnie z którą w średnim okresie, dziesięcio-piętnastoletnim, poziom 
kapitału wykształcenia i kapitału wiedzy naukowej oddziałuje słabo na tempo 
wzrostu gospodarczego. Silniejsze jest oddziaływanie innych czynników. Dogłęb-
nej weryfikacji wymaga przy tym hipoteza, zgodnie z którą relatywnie wysokie 
tempo wzrostu w krajach o niskim poziomie PKB per capita w okresie wyjścio-
wym osiągnięte zostało w znacznym stopniu nie poprzez rozwój własnych badań 
naukowych czy też poprzez wzrost poziomu wykształcenia, ale poprzez import 
nowych technologii oraz maszyn nowej generacji. Import ten skokowo podno-
sił łączną wydajność czynników produkcji, co jest nawiasem mówiąc zgodne 
z podstawowymi twierdzeniami teorii konwergencji. Osiągnięcia krajów były 
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przy tym zdecydowanie różne – jedne osiągały sukcesy, inne – jak zwłaszcza 
Portugalia – traciły dystans do krajów wyżej rozwiniętych.

Można natomiast sądzić, że w długim okresie rzędu trzydziestu-czterdziestu 
lat stosunkowo nieznaczne oddziaływanie kapitału wiedzy na przyspieszenie 
tempa wzrostu w okresach rocznych kumuluje się i staje się decydujące dla zmian 
relatywnej pozycji kraju na skali rozwoju gospodarczego. gdyby sformułowana tu 
hipoteza odpowiadała rzeczywistości, oznaczałoby to, że nie ma sprzeczności mię-
dzy wynikami analiz przekrojowych a wynikami analiz szeregów czasowych.

Przechodząc do zwięzłej charakterystyki wyników badań opierających się 
o sformalizowane modele ekonometryczne, chciałbym na wstępie stwierdzić, że, 
moim zdaniem, porównania międzynarodowe i rozważania teoretyczne dostar-
czają niezbitych argumentów na rzecz tezy o wpływie kapitału wiedzy na poziom 
i dynamikę wzrostu gospodarczego. Nie oznacza to jednak, że kapitał wiedzy jest 
podstawowym czynnikiem decydującym o tempie wzrostu w krótkim i średnim 
okresie. Istotną rolę odgrywają tu również inne czynniki produkcji. Zadaniem 
analiz typu ekonometrycznego jest zatem zbadanie siły oddziaływania na tempo 
wzrostu tego czynnika, jakim jest kapitał wiedzy oraz okresu (średni-długi), 
w którym się on manifestuje, a ponadto ewentualne wskazanie na specyficzne 
warunki występujące w niektórych krajach lub okresach, w których wpływ na 
wzrost gospodarczy kapitału wiedzy lub węziej – kapitału wykształcenia jest 
nieistotny.

Oceniając wiarygodność i precyzję wyników obliczeń i symulacji modelo-
wych podkreślić wypada, że trzeba sobie zdawać sprawę, iż za opisem zmiennych 
objaśniających kryją się z reguły bardzo uproszczone w stosunku do definicji 
zmiennej mierniki symptomatyczne. I tak, na przykład pisząc o kapitale ludzkim 
nie zawsze wyraźnie podkreśla się, że w rzeczywistości pomiar dotyczy kapitału 
wykształcenia i to w dodatku nie raz mierzonego w sposób, który określić moż-
na jako „uproszczony” – jest to np. udział w PKB wydatków na edukację lub 
poziom skolaryzacji3. Przypomnijmy, że w ujęciu teoretycznym kapitał ludzki 
to nie tylko poziom wykształcenia, ale wszystkie cechy psychofizyczne, a więc 
również wrodzone zdolności, poziom kulturalny i generalnie mentalność, jak 
również kondycja fizyczna i stan zdrowia.

Analizując związek między kapitałem wiedzy naukowej a poziomem i dy-
namiką PKB przyjmuje się często jako miernik symptomatyczny dla kapitału 

3 Ten miernik prowadzić może do szczególnie mylnych wniosków w przypadkach analiz od-
noszących się do krajów wysokorozwiniętych – możliwości dalszego  wzrostu skolaryzacji są tam 
ograniczone, co prowadzić może do malejącego wpływu wykształcenia na wzrost gospodarczy.
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wiedzy naukowej relacje skumulowanych wydatków na B+R do PKB4. Takie 
i im podobne uproszczone procedury badawcze są nieuniknione, ale trzeba o tym 
pamiętać. 

Jednoznaczne wnioski dotyczące dynamiki zjawiska w czasie formułowane są 
często na podstawie wyników międzynarodowych badań przekrojowych (a więc 
dotyczących jednego momentu w czasie) lub przekrojowo-czasowych. Jest to, 
moim zdaniem, wątpliwa praktyka interpretacji wyników badania. Wyniki po-
równań przekrojowych niejednokrotnie prowadzić mogą do mylnych wniosków, 
w przypadkach, gdy są przenoszone bez zastrzeżeń na procesy zmian w czasie 
w jednym kraju.

Wyłączając przypadki skrajne, wyniki modeli ekonometrycznych, potwier-
dzając rozważania teoretyczne dotyczące wpływu kapitału wiedzy na wzrost 
gospodarczy, bardzo różnie oceniają skalę tego wpływu. Jak, na przykład, pisze 
W. Florczak�, przyjąć można, że elastyczność wzrostu gospodarczego względem 
kapitału ludzkiego (kapitał wykształcenia) w najbardziej renomowanych mode-
lach kształtuje się w przedziale od 0,125 do 0,655. Dla badacza-ekonomisty tak 
znaczne różnice wyników stwarzają bardzo niekomfortową sytuację. Ten sam au-
tor twierdzi, że dla badań nad wpływem kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy 
w Polsce należałoby przyjąć przedział od 0,08 do 0,79, a więc jeszcze większy.

Na zakończenie warto podkreślić, że najbardziej generalna ocena płynąca 
z wyników modelowych analiz ekonometrycznych sprowadza się do wniosku 
o wyraźnym, istotnym wpływie wzrostu kapitału wiedzy na wzrost gospodarczy 
w dłuższym okresie, braku efektów krótkoterminowych oraz istotnym wpływie 
w okresie średnim, uzależnionym jednak od współwystępowania innych czynni-
ków, takich zwłaszcza, jak nakłady na środki trwałe oraz otwartość gospodarki 
(w gospodarkach zamkniętych, bez dostępu do najnowszych technologii, własny 
kapitał wiedzy nie przyczynia się do wzrostu łącznej produktywności czynników 
produkcji).

Przyjmując jako punkt wyjścia realistyczną ocenę sytuacji – relatywnie niskie 
wydatki na B+R, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw, niedostateczna liczba 
wysokokwalifikowanej kadry naukowej i inżynierskiej, relatywnie niski poziom 
kapitału wykształcenia (wiedza formalna) oraz niski poziom alfabetyzacji (wiedza 
faktyczna w odróżnieniu od formalnego poziomu wykształcenia) – nie można 

4 Leszek Zienkowski, Gospodarka oparta na wiedzy – mit czy rzeczywistość, [w:] wiedza 
a wzrost gospodarczy, Scholar 2003, s. 26.

� Waldemar Florczak, Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [w:] Gospodarka oparta na 
wiedzy, pod redakcją Władysława Welfe, PWE, s. 166.
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liczyć, by w Polsce wydatny wzrost nakładów na B+R w najbliższych latach, 
nawet jeśli byłby możliwy, przyniósł daleko idące efekty.

Daleko większa szansa wzrostu innowacyjności gospodarki polskiej i przy-
spieszenia tempa wzrostu w najbliższych latach leży nie w szybkim wzroście 
nakładów na krajowe B+R, ale we wzroście importu nowych technologii i myśli 
technicznej (casus Irlandii) i odpowiednim ich wykorzystaniu dla przekształceń 
struktury gospodarczej. Nakłady na B+R ukierunkowane byłyby wówczas głów-
nie na zapewnienie przyspieszonej absorpcji importowanych technologii.

Dopiero wyższy kapitał wykształcenia społeczeństwa oraz wykreowane na 
jego podstawie elity umysłowe we wszystkich dziedzinach życia, wsparte polityką 
społeczno-gospodarczą i zmiana mentalności społeczeństwa w kierunku sprzy-
jającym innowacyjności, doprowadzić mogą do sytuacji, w której własna myśl 
naukowo-techniczna stanowić będzie podstawowy czynnik rozwoju. Dopiero 
wówczas znaczący wzrost nakładów na krajowe B+R (np. do poziomu zbliżone-
go do występującego w Finlandii) prowadzić może do istotnego przyspieszenia 
tempa wzrostu gospodarczego.

Wysiłek finansowy kraju kierowany na B+R może bowiem pójść na marne 
i gospodarka może nie być w stanie skutecznie przyswoić wytworzonego postępu 
naukowo-technicznego, jeśli nie występuje równolegle wzrost wiedzy i liczebność 
wykształconych kadr.

Jak wskazują na to doświadczenia z odległej i współczesnej historii, na skłon-
ność do innowacji, przynoszącą w efekcie wysokie tempo wzrostu gospodarczego, 
wpływa znacząco „klimat społeczny”. Poprzez swoją politykę społeczno-kultural-
ną eksponującą rolę myśli ludzkiej w procesach rozwoju państwo może tworzyć 
klimat przychylny dla twórców i talentów. Niezbędne jest przy tym promowanie 
elit we wszystkich środowiskach i na każdym szczeblu, od szkoły począwszy, oraz 
nie poddawanie się naciskom ze strony miernot. Nie obniżanie, ale podnoszenie 
jakości standardów edukacji toruje drogę do postępu. Nie jest to zadanie łatwe 
– wymaga taktu i może prowadzić do społecznych konfliktów – ale jest konieczne, 
gdyż sam wzrost liczebności ludzi formalnie jedynie wysoko wykształconych 
nie przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Odpowiedni klimat społeczny stworzyć może warunki dla wynagradzania 
osiągnięć intelektualnych odpowiednio do ich znaczenia i nie trzeba się wów-
czas obawiać społecznego potępienia dla wzrostu zróżnicowań dochodów z tego 
tytułu.

Etos ubogiego, wybitnego naukowca lub wynalazcy – jeśli kiedykolwiek 
istniał – należy do przeszłości. To nie wzór do naśladowania przez młodzież 
akademicką. Młodzi, uzdolnieni ludzie, którzy mogliby z pożytkiem zająć się 
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karierą naukową i nawet przedkładają wolność, jaką daje uprawianie nauki, nad 
pieniądzem, nie są gotowi do akceptacji wyjątkowo niskiego statusu materialnego 
naukowca w Polsce (średniej klasy urzędnik w MSZ, nie mówiąc już o sektorze 
bankowym, zarabia więcej niż profesor zwyczajny).

Zgodzić się trzeba, że podwojenie wysokości wynagrodzeń wszystkich osób 
zajmujących się nauką i techniką na pewno nie dałoby pożądanych efektów. Stwo-
rzyć trzeba jednak wizję awansu w przypadku sukcesu naukowego i to również 
awansu materialnego na znaczną skalę, aby motywować ludzi zdolnych i ambit-
nych. Rozwój gospodarczy kreują elity i dla dobra ogólnego ich wynagrodzenie 
powinno znacznie odbiegać od przeciętnego (notabene tylko wówczas zapobiec 
można odpływowi z kraju najzdolniejszych umysłów). „Jeden znakomity profesor 
przynosi więcej chwały i pożytku niż wielka liczba mniej uzdolnionych ludzi”, 
to słowa cesarza Józefa II z XVIII wieku (cyt. za K. Zienkowską).6

Podkreślić trzeba, że nie należy przeceniać wpływu, jaki w średnim okresie 
na tempo rozwoju gospodarczego wywiera wiedza w krajach, które „doganiają” 
kraje wysokorozwinięte, a do takich należy Polska. Jest to „jeden z”, ale nie 
jedyny, czynnik decydujący o zmniejszaniu się luki rozwojowej.

W krajach niżej rozwiniętych gospodarczo, „doganiających” kraje wysoko-
rozwinięte, zasoby środków trwałych (kapitał trwały) są znacznie mniejsze niż 
w krajach wysokorozwiniętych. Stąd też inna jest w tych krajach waga nakładów 
na inwestycje w środki trwałe w relacji do wagi nakładów na wiedzę i innowacje, 
jako czynników produkcji. Teza pasująca do wyżej rozwiniętych gospodarek nie 
jest adekwatna do sytuacji krajów niżej rozwiniętych.

W gospodarce, w której kapitału trwałego jest relatywnie niewiele, każda jego 
dodatkowa jednostka daje w efekcie wyższy wzrost niż w gospodarce, w której 
kapitału jest relatywnie dużo (spadająca krańcowa produktywność czynników 
produkcji). A więc wpływ na wzrost gospodarczy nakładów na środki trwałe 
w gospodarkach niżej rozwiniętych jest relatywnie znacznie wyższy niż w gospo-
darkach wyżej rozwiniętych. Natomiast wpływ wiedzy i innowacji jest relatywnie 
niższy niż w gospodarkach wysokorozwiniętych, które – wobec wysokiego już 
nasycenia środkami trwałymi – rozwój swój opierać muszą w znacznym stopniu 
na tzw. czynnikach niematerialnych (zauważyć należy, że również w tych gospo-
darkach występuje wciąż istotny związek miedzy poziomem i tempem wzrostu 
inwestycji a tempem wzrostu PKB).

6 Krystyna Zienkowska, Korzenie polskiego zacofania, [w:] wiedza a wzrost gospodarczy, 
pod redakcją Leszka Zienkowskiego, Scholar 2003, s. 66.
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Według modelowych symulacji W. Orłowskiego7 stopniowy wzrost nakładów 
na B+R w Polsce z obecnego poziomu 0,7% w relacji do PKB do poziomu 3,7% 
(jak to ma obecnie miejsce w Finlandii) w roku 2040 podnieść może poziom PKB 
o 8% w porównaniu z sytuacją, w której nie wzrasta udział wydatków na B+R 
w relacji do PKB. Jednocześnie, jak wynika z modelu, nieznaczny stosunkowo 
wzrost udziału inwestycji w PKB, bo o dwa punkty procentowe, w porówna-
niu z obecnym niskim poziomem, przynieść może – przy założeniu, że udział 
wydatków na B+R w PKB nie wzrasta – bez mała taki sam wzrost procentowy 
(wzrost o 7%) co zwiększenie o 3 punkty procentowe udziału nakładów na B+R 
w PKB w końcu analizowanego okresu.

W Polsce wraz z rosnącym wolumenem zasobów kapitału i zmniejszaniem 
się dystansu rozwoju gospodarczego w stosunku do krajów wysokorozwiniętych 
rosnąć będzie znaczenie wiedzy i innowacji, jako czynnika rozwoju gospodar-
czego. Wzrośnie zatem znaczenie nakładów na krajowe B+R. Wciąż jednak 
w najbliższym dziesięcioleciu wzrost gospodarczy zależeć będzie w znacznym 
stopniu od wzrostu rozmiarów inwestycji i związanej z tym zwiększonej ab-
sorpcji importowanego postępu technicznego oraz od zaawansowania reform 
gospodarki.

Nie oznacza to, że już obecnie polityka gospodarcza nie powinna starać się 
doprowadzić do wzrostu kapitału wiedzy, a zwłaszcza rozwoju kadr naukowych 
i ich poziomu oraz do podniesienia jakości wykształcenia na poziomie podsta-
wowym, średnim i wyższym. Luka dzieląca Polskę od krajów wysokorozwi-
niętych jest dramatycznie wysoka. Istotny wzrost kapitału intelektualnego stać 
się może w przyszłości warunkiem uzyskania sukcesu na drodze niwelowania 
różnic w poziomie rozwoju cywilizacyjnego oraz poziomu życia między Polską 
a krajami wysokorozwiniętymi.

Jak wiele na to wskazuje8, jesteśmy w przededniu światowej rewolucji eduka-
cyjnej, której efektem będzie podniesienie jakości edukacji, i to nie tylko w krajach 
wysokorozwiniętych, ale również w krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej, 
które do niedawna uważane były za zacofane pod względem poziomu wykształ-
cenia. Można się obawiać, czy Polska nie pozostanie aby na uboczu tego procesu 
z uwagi na konserwatyzm i opór społeczny środowisk związanych ze szkolni-
ctwem, od podstawowego poczynając aż do wyższego. Chciałbym wierzyć, że 
obawy te są nieuzasadnione. Niepokój jednak budzi fakt, że przygotowany przez 

7 W. M. Orłowski, Scenariusze rozwoju sektora wiedzy w Polsce do roku 2040, [w:] wiedza 
a wzrost gospodarczy, Scholar 2003, s. 2009–210. 

8 Patrz: Special Report: Education, „Newsweek”, August 18/August 25, 2008.
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zespół doradców Premiera Raport o kapitale intelektualnym Polski nie wzbudził 
szczególnego zainteresowania mediów i nie wywołał prawie żadnej dyskusji. Nie 
ma też szerszego społecznego zrozumienia dla potrzeby podniesienia jakości 
wykształcenia i obniżenia wieku dzieci rozpoczynających naukę szkolną. 
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DOES THE CAPITAL OF KNOWLEDGE AFFECT THE ECONOMIC GROWTH  
– ECONOMIST’S VIEW

(Summary)

The author distinguishes three fields of research concerning knowledge and the so-called 
knowledge-based economy:

– definitions and general reflections based on theory;
– international comparative analyses of general character;
– international comparisons and analysis based on statistical and econometric methods.
Then, the results of research within the three afore-mentioned disciplines are discussed. 
The conclusion states that knowledge is the main determinant of growth in the long run, but 

in the short and medium perspective, it is only one of a number of other determinants affecting 
the growth rates.

In the final part, the author emphasizes the role of the quality of education and intellectual 
capital in the long-term economic growth of the country.

Keywords: knowledge, knowledge-based economy, determinants of the development.


