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2.1. Wprowadzenie 
 

Zagadnienia zwi�zane z problematyk� wzrostu endogenicznego zajmuj� pocze-
sne miejsce w makroekonomii, zarówno w zakresie rozwa�a� teoretycznych, jak 
i bada� empirycznych. Wynika to ze znaczenia, jakie przypisuje si� ł�cznej pro-
duktywno�ci czynników produkcji (TFP) w długookresowym wzro�cie gospo-
darczym. W my�l teorii wzrostu endogenicznego, o trwałym i dynamicznym 
rozwoju gospodarczym decyduj� jako�ciowe czynniki poda�owe, takie jak kapi-
tał ludzki, innowacyjno��, post�p technologiczny, czy efektywno�� powi�za� 
sektora B+R ze sfer� produkcji. Jak nale�y przypuszcza�, znaczenie tych czyn-
ników w przyszło�ci b�dzie wzrasta� wraz z post�puj�cym procesem globaliza-
cji procesów ekonomicznych. 

Pomimo istnienia bogatej literatury przedmiotu, przewa�aj�ca cz��� istniej�-
cych bada� empirycznych z zakresu wzrostu endogenicznego opartych jest, b�d� 
na podstawach mikroekonomicznych (np. Hanushek, 2003), b�d� na mi�dzyna-
rodowych danych panelowych (np. Sanjaya, 2001) i ogranicza si� do wyodr�b-
nionych zagadnie� cz�stkowych. Te ostatnie badania s� w pewnym sensie pod-
stawowe, gdy� weryfikuj� w skali mi�dzynarodowej/globalnej adekwatno�� 
formułowanych na gruncie teoretycznym koncepcji. Tym niemniej, ich prak-
tyczna u�yteczno�� z punktu widzenia konkretnego kraju jest ograniczona, gdy� 
uzyskane w wyniku takich bada� oszacowania parametrów strukturalnych maj� 
charakter wielko�ci zagregowanej, a tym samym mog� nie odpowiada� oszaco-
waniom, jakie uzyskano by w wyniku zastosowania danych typu czasowego w 
odniesieniu do konkretnej gospodarki narodowej. W badaniach tych brakuje 
równie� podej�cia systemowego, w którym uwzgl�dnionoby symultaniczno�� 
podstawowych sprz��e� wyst�puj�cych pomi�dzy czynnikami produkcji, poten-
cjałem produkcyjnym a popytowymi czynnikami wzrostu. W szczególno�ci bra-



Waldemar Florczak  

 

17 

kuje bada� empirycznych opisuj�cych proces powstawania i kumulowania 
wszystkich czynników produkcji, wł�czaj�c ł�czn� produktywno�� czynników 
produkcji, w których przedmiotem badania byłaby gospodarka wybranego kra-
ju.2 

Udan� prób� uwzgl�dnienia podstawowych koncepcji wzrostu endogenicz-
nego, w ramach rozwi�zania systemowego, było skonstruowanie modelu W8D 
(Welfe, 2001). W modelu tym, po raz pierwszy na gruncie krajowym, udało si� 
obja�ni� proces generowania wszystkich czynników produkcji, uwzgl�dniaj�c 
ł�czn� produktywno�� czynników produkcji (Welfe, Florczak, Sabanty, 2002, s. 
7-36). Model ten, pomimo swej aplikacyjnej efektywno�ci (np. Florczak, Welfe, 
2003, s. 114-122), posiada jednak pewne ograniczenia: 

 
1. nie w pełni obja�nia funkcjonowanie podstawowych sektorów, w których 

generowana jest ł�czna produktywno�� czynników produkcji:  
a) sektora edukacji, odpowiedzialnego w zasadniczym stopniu za genero-

wanie kapitału ludzkiego,  
b) sektora nauki, w którym generowane s� efekty post�pu technicznego. 

2. Po drugie, brakuje w nim powi�zania strony poda�owej z popytowymi  
aspektami generowania TFP, co wynika głównie z zagregowanego charakte-
ru modelu i braku obja�nienia w nim sektora edukacji i nauki. 

3. Po trzecie wreszcie, w modelu W8D implicite przyj�to, w specyfikacji klu-
czowych równa� generuj�cych techniczn� wydajno�� pracy i produktyw-
no�� maj�tku trwałego, równowa�no�� pomi�dzy nakładami na B+R, a efek-
tami „produkcji” tego sektora. 

 
W opracowaniu przedstawiono propozycj� rozbudowy modelu W8D-2002 (Wel-
fe, 2004), stanowi�cego kontynuacj� modelu W8D, o submodele nauki i eduka-
cji. Zawiera on blok równa� i to�samo�ci obja�niaj�cych podstawowe ogniwa 
sektora edukacji i nauki, zarówno od strony popytowej (punkt 2), jak i poda�o-
wej (punkt 3), z uwzgl�dnieniem uwag wymienionych powy�ej. Punkt czwarty 
traktuje o alternatywnych uj�ciach efektów post�pu technicznego oraz kapitału 
ludzkiego w procesie generowania wydajno�ci pracy w modelu W8D-2002. 
Wprowadza wi�c dodatkowe propozycje modyfikacji o charakterze opcjonal-
nym. Opracowanie ko�cz� uwagi dotycz�ce dalszych zamierze� badawczych.  

Zaproponowane w submodelu specyfikacje równa� odpowiadaj� ramom 
teoretycznym i metodologicznym przyj�tym na etapie konstrukcji modelu W8D-
2002. W szczególno�ci, opieraj� si� na dualnym podej�ciu do modelowania pro-
cesów ekonomicznych, obja�niaj�c zarówno poda�, jak i popyt na poszczególne 

                                                      
2 Do nielicznych wyj�tków, w skali krajowej, zaliczy� nale�y badanie przeprowadzone przez Z. 
�ółkiewskiego (2003), s. 76-121. 
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dobra i w tym wzgl�dzie wyprowadzone s� z teorii neokeynesowskich. W od-
niesieniu za� do modelowania funkcji produkcji – specyfikacje zasadzaj� si� na 
teoriach wzrostu endogenicznego (Aghion, Howitt, 1999). 

Ze wzgl�du na relatywnie krótkie szeregi czasowe3, jak równie� du�e roz-
miary samego modelu, zastosowana w badaniu metodologia opiera si� na meto-
dologii tradycyjnej4, z akcentem poło�onym na ekonomiczn� interpretowalno�� 
uzyskanych wyników.  

 
 

2.2. Sektor nauki i edukacji a rachunki narodowe w modelu W8D-2002 
 
Model W8D-2002 obja�nia proces generowania czynników produkcji, determi-
nuj�cych długookresowy wzrost endogeniczny. Jednak�e pomi�dzy poda�owy-
mi czynnikami wzrostu a popytow� stron� modelu wyst�puje niemal pełna roz-
dzielno��, co przejawiało si� nieco zaskakuj�cymi wynikami uzyskiwanymi w 
analizie mno�nikowej. Brak bezpo�redniego powi�zania pomi�dzy poda�owymi 
czynnikami wzrostu a ich popytowymi odpowiednikami5 prowadził do trudnych 
do wyja�nienia, na gruncie merytorycznym, reakcji modelu. W zwi�zku z tym 
postanowiono rozbudowa� model W8D-2002 w sposób, który pozwoliłby 
uwzgl�dni� równie� popytowe efekty wpływu sektora nauki i edukacji na funk-
cjonowanie gospodarki.  

W rozbudowanej wersji modelu W8D-2002 zarówno w sektorze nauki, jak i 
sektorze edukacji, podj�to prób� obja�nienia kształtowania si� wielko�ci pro-
dukcji (warto�ci dodanej) oraz czynników produkcji w sposób „klasyczny”, po-
przez u�ycie dwuczynnikowej funkcji produkcji typu Cobb-Douglasa. W funkcji 
tej nie przyj�to jednak zało�enia o jej jednorodno�ci ( 121 =+αα ), maj�c na 
uwadze specyficzne wła�ciwo�ci warto�ci dodanej wytwarzanej w sektorze na-
uki i edukacji. Bior�c pod uwag� fakt, i� system edukacji podstawowej i �red-
niej, a w swej zasadniczej cz��ci nawet wy�szej, jest nieodpłatny, za� rynkowa 
wycena efektów produkcji sektora nauki (reprezentowanych np. przez liczb� 
zgłoszonych/uzyskanych patentów, czy liczb�/nakład publikacji naukowych) nie 

                                                      
3 Dane �ródłowe zaczerpni�to z roczników statystycznych GUS oraz baz danych modeli serii W8, 
tworzonych w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. 
4 Omówienie podstawowych cech metodologii tradycyjnej zob. np. w: Gujarati (1995), s. 452-479, 
za� aplikacj� tej metodologii w odniesieniu do modelu W8D-2002 zob. Florczak (2004). 
5 Chodzi o to, i� wszelkiego rodzaju nakłady powi�kszaj�ce potencjał produkcyjny (np. nakłady na 
B+R, czy szkolnictwo wy�sze) musz� mie� swój odpowiednik w popytowej stronie gospodarki 
(prowadzi� do wzrostu, ceteris paribus, nakładów ogółem, a w konsekwencji poprzez uruchomie-
nie sprz��e� popytowych, równie� do wzrostu zrealizowanego PKB). Nieuwzgl�dnienie faktu, i� 
poda� stwarza równie� swój własny popyt, prowadzi� mo�e – jak to miało miejsce w modelu 
W8D – do efektów „wyparcia”, co przejawiało si� spadkiem, zamiast wzrostem, PKB. 
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jest mo�liwa, stwierdzi� nale�y, i� warto�� dodana wytwarzana w tych sektorach 
nie ma w pełni charakteru rynkowego. O jej wysoko�ci w zasadniczym stopniu 
decyduj� bowiem czynniki pozarynkowe i administracyjne (wysoko�� płac). 

W wyniku estymacji KMNK parametrów takiej funkcji uzyskano nast�puj�-
ce wyniki: 

 
a) dla sektora edukacji: 

 52,1944,072,1936,0

)6,4()6,4()0,7(

ln848,0ln451,0028,2ˆln

22 ====

++−=

LL

ttt

DWRDWR

KENEEAV

 (1)  
 
b) dla sektora nauki: 

 63,1978,067,1975,0

)6,15()4,3()5,6(

ln091,1ln221,0672,4ˆln

22 ====

++−=

LL

ttt

DWRDWR

KNNNNAV

 (2) 
 
gdzie:  

w nawiasach pod oszacowaniami parametrów podano warto�� bezwzgl�dn� 
statystyki t-Studenta, 

2R – skorygowany współczynnik determinacji, 
DW – warto�� statystyki Durbina-Watsona, 

2
LR – skorygowany współczynnik determinacji dla poziomu zmiennej obja-

�nianej (patrz np. Florczak, 2004, s. 15-18), 

LDW – warto�� statystyki Durbina-Watsona dla poziomu zmiennej obja�nia-
nej (Florczak, 2004, s. 15-18).  

 
Wyniki empiryczne wskazuj� na rosn�c� skal� produkcji (suma elastyczno�ci 
wy�sza od jedno�ci), przy czym relatywnie wi�ksz� rol� w tworzeniu warto�ci 
dodanej w obydwu sektorach odgrywa maj�tek trwały (elastyczno�ci produkcji 
wzgl�dem maj�tku s� wy�sze ni� wzgl�dem pracuj�cych). Ten do�� zaskakuj�cy 
wynik mo�e by� efektem specyficznych wła�ciwo�ci produkcji dodanej w oma-
wianych sektorach, o czym była mowa wcze�niej. 

Specyfikacja równa� nakładów inwestycyjnych brutto w sektorach edukacji i 
nauki jest zbli�ona do specyfikacji nakładów inwestycyjnych ogółem w modelu 
W8D-2002. Ze wzgl�du na struktur� modelu W8D-2002 (model jednosektoro-
wy, w którym równanie warto�ci dodanej wyst�puje w bloku równa� post-
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rekurencyjnych) oraz w�tpliwo�ci zwi�zane z wiarygodnym szacunkiem warto-
�ci dodanej w sektorach nauki i edukacji, zdecydowano si� na specyfikacj�, w 
której w charakterze zmiennej dochodowej umieszczono PKB ogółem, nie za� 
warto�� dodan� wytworzon� w omawianych sekcjach. Rozwi�zanie takie po-
zwala na zachowanie mechanizmu akceleratora, tj. sprz��enia zwrotnego po-
mi�dzy inwestycjami w ww. sekcjach a ogóln� aktywno�ci� gospodarcz�. 
 Oszacowania parametrów odpowiednich równa� daj� nast�puj�ce wyniki: 
 
a) dla sektora edukacji: 

 89,1975,093,1965,0

)7,3()8,1()3,2()7,1(

)20029994(193,0ln037,1ln538,0659,9ˆln

22

1

====

++−++−= −

LL

tttttt

DWRDWR

UUUXJEEJ

 (3) 
 
b) dla sektora nauki: 

 52,1921,053,1921,0

)0,4()7,3()8,3(

ln402,1ln532,0274,14ˆln

22

1

====

++−= −

LL

ttt

DWRDWR

XJNNJ

  (4) 
 
W porównaniu z oszacowaniami parametrów równa� nakładów inwestycyjnych 
ogółem (zarówno na maszyny i urz�dzenia, jak i na budynki i budowle), mecha-
nizm akceleratora jest w sektorach edukacji i nauki wyra�nie silniej obecny (ela-
styczno�ci nakładów inwestycyjnych wzgl�dem PKB s� w obydwu przypadkach 
wy�sze od jedno�ci). 

Punktem startowym dla specyfikacji równa� maj�tku trwałego było ustale-
nie współczynnika likwidacji w celu wyznaczenia wielko�ci przyrostu maj�tku 
brutto, odpowiadaj�cej rozmiarom inwestycji oddanych do u�ytku. Kształtowa-
nie tych ostatnich mo�na wówczas obja�ni� korzystaj�c z transformacji Koyka w 
sposób nast�puj�cy: 

 

 titiittiit UJDKDK εαααα ++++=
+

−

+ (?)

2

)(

1,1

)(

0

(?)

, (5) 
gdzie:  

itDK – przyrost maj�tku brutto w cenach stałych w okresie t dla i-tego sekto-
ra (i = 1 – edukacja; i = 2 – nauka). 

 
Wyniki empiryczne estymacji parametrów równania (5) s� nast�puj�ce: 
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a) dla sektora edukacji: 

 

.0,3983,0

)5,6()5,6(

053,0947,00ˆ

2

1

==

++= −

DWR

JEDKEEKD ttt

 (6) 

 
W równaniu (6) długookresowy wpływ nakładów inwestycyjnych na inwe-
stycje oddane do u�ytku równy jest jedno�ci, co uzyskano w wyniku restryk-
cji nało�onej na parametry równania (5). 
 

b) dla sektora nauki nie uzyskano merytorycznie akceptowalnych wyników od-
powiadaj�cych specyfikacji (5), co spowodowało konieczno�� zastosowania 
innego podej�cia. Najlepszym – zarówno z merytorycznego, jak i staty-
stycznego punktu widzenia – z przeanalizowanych empirycznie alternatyw-
nych wariantów specyfikacji równania maj�tku trwałego w sektorze nauki – 
okazał si� wariant nast�puj�cy: 

  

 

.77,1996,0

)5,4()5,2()5,15()0,3(

96349222,0860,01738ˆ

2

1

==

⋅+++= −

DWR

UJNKNNK tttt

 (7) 

 
Z powodów operacyjnych liczb� pracuj�cych w sektorze nauki postanowiono 
podzieli� na pracuj�cych w szkolnictwie wy�szym (NSWP) oraz na pozostałych 
pracuj�cych w sektorze nauki (NNSWP), przy czym ostatnia z tych kategorii jest 
w modelu zmienn� egzogeniczn�. 

Wyj�ciowa specyfikacja równa� obja�niaj�cych liczb� pracuj�cych w edu-
kacji i szkolnictwie wy�szym jest nast�puj�ca: 

 tititittiit UGSTUDNN εααααα +++++=
++

−

+ (?))(

3

)(

21,1

)(

0

(?)

lnlnlnln
  (8) 

gdzie: 

itN – pracuj�cy w okresie t dla i-tego sektora (i = 1 – edukacja; i = 2 – szkol-
nictwo wy�sze), 

itU – liczba uczniów wszystkich szkół w okresie t, poza szkolnictwem wy�-
szym (i = 1 – edukacja);  

itSTUD – liczba studentów w szkołach wy�szych w okresie t (i = 2 – szkol-
nictwo wy�sze), 

tG – spo�ycie zbiorowe. 
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Popyt na pracuj�cych w sektorze edukacji oraz w szkolnictwie wy�szym jest de-
terminowany przede wszystkim liczb� uczniów odpowiedniego szczebla eduka-
cyjnego. Z drugiej strony, ze wzgl�du na pa�stwowy charakter szkolnictwa, za-
trudnienie w tych sektorach przejawia� musi si� siln� inercj�. Zmienna Gt wpro-
wadzona jest za� w celu aproksymacji mo�liwo�ci finansowania szkolnictwa z 
kasy pa�stwowej. 

W wyniku analiz empirycznych zdecydowano si� na wybór wariantów o 
zredukowanej wzgl�dem relacji (8) liczbie zmiennych obja�niaj�cych. I tak, dla 
sektora edukacji odpowiednie równanie jest nast�puj�cej postaci: 

 

 33,1832,035,1774,0

)7,5()2,3()0,2(

ln627,0)ln(588,0289,5ˆln

22 ====

+++−=

LL

tttt

DWRDWR

GSTUDSRSTUDPOEN

  (9) 
 
za� dla pracuj�cych w szkolnictwie wy�szym – nast�puj�cej: 
 

88,1981,081,1978,0

)5,3()2,2()1,12()0,2(

96088,0)ln(044,0ln854,0246,1ˆln

22

1

====

+++= −

LL

tttt

DWRDWR

USTUDWYNSWPWPSN

 (10) 
 
Nieistotno�� zmiennej Gt, a w konsekwencji jej brak w równaniu (19), �wiad-
czy� mo�e o daleko id�cej niezale�no�ci finansowej szkół wy�szych od subwen-
cji bud�etowych.6 

W celu skonstruowania pełnego submodelu nauki i edukacji i wprz��enia go 
w system powi�za� symultanicznych, konieczne jest uzupełnienie modelu symu-
lacyjnego W8D-2002 o zbiór to�samo�ci domykaj�cych sprz��enia popytowe. 
Tylko wówczas bowiem odpowiednie impulsy w sektorze nauki i edukacji wy-
wołuj� reakcje nie tylko po stronie poda�owej, ale równie� popytowej modelu 
symulacyjnego. Dotyczy to nast�puj�cych relacji: 

 
a) nakładów inwestycyjnych ogółem: 
 

 )( tttt JNJEJAIJA ++≡ ,  (11)  
gdzie: 

                                                      
6 Szkolnictwo wy�sze charakteryzuje si� wyra�nie wi�kszym udziałem sektora prywatnego ni� 
ni�sze szczeble szkolnictwa. Ponadto uczelnie pa�stwowe dysponuj� �rodkami uzyskanymi w 
ramach kształcenia odpłatnego. 
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tJA – nakłady inwestycyjne brutto ogółem,  

tJAI – nakłady inwestycyjne brutto ogółem, z wykluczeniem nakładów w 
sektorze nauki i edukacji. 

 
Powy�sza dezagregacja pozwoli uruchomi� mechanizm akceleratora w przy-
padku, gdy wzrost nakładów inwestycyjnych nast�pi tylko w sektorach nauki 
i/lub edukacji.  
 

b) liczby pracuj�cych: 

 ttttt NNSWPNSWPNENIN +++≡   (12) 
gdzie:  

tN – pracuj�cy ogółem,  

tNI – pracuj�cy poza sektorem edukacji i nauki,  

tNE – pracuj�cy w sektorze edukacji, 

tNSWP – pracuj�cy w szkolnictwie wy�szym, 

tNNSWP – pracuj�cy w sektorze nauki, poza szkolnictwem wy�szym. 
 

Dezagregacja ta konieczna jest dla poprawnego wyznaczenia wysoko�ci do-
chodów z tytułu wynagrodze� (patrz kolejny podpunkt c)). 
 

c) dochodów ludno�ci z tytułu wynagrodze�: 
 

 ttt FBPNEFBPIFBP +≡ ,  (13) 
gdzie: 

tFBPI – dochody ludno�ci z tytułu zatrudnienia poza sektorami edukacji i 
nauki,  

tFBPNE – dochody ludno�ci z tytułu zatrudnienia w sektorach edukacji i 
nauki.  

 
Dla obydwu powy�szych zmiennych mo�na zastosowa� równanie przej�cia, uza-
le�niaj�c ich kształtowanie si� od płac przeci�tnych i wysoko�ci zatrudnienia. 
Dochody z tytułu wynagrodze� stanowi� główn� składow� dochodów ogółem, 
które w zasadniczym stopniu determinuj� wysoko�� konsumpcji. W ten sposób 
uruchomiono, by mno�nik konsumpcyjny w przypadku wzrostu nie tylko ogól-
nych płac przeci�tnych / zatrudnienia, ale równie� w przypadku wzrostu płac / 
zatrudnienia tylko w sektorach edukacji i / lub nauki. 
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2.3. Efekty zmaterializowanego post�pu technicznego – alternatywy wobec 
krajowych nakładów na B+R 

 
Centralnym równaniem, w głównym stopniu odpowiadaj�cymi za poda�ow� 
stron� modelu W8D-2002, jest równanie technicznej wydajno�ci pracy, 
WXNML. Ogniwa bezpo�rednio powi�zane ze sfer� edukacji i nauki s� w rów-
naniu tym reprezentowane przez odpowiednio: kapitał ludzki, HKLZ, oraz sku-
mulowane krajowe nakłady na B+R, BIRKSI. 

Zasadnicza propozycja modyfikacji modelu W8D-2002 sprowadza si� do 
zast�pienia w omawianym równaniu wielko�ci skumulowanych krajowych na-
kładów na B+R, wysoko�ci� skumulowanej liczby krajowych patentów. U pod-
staw takiej propozycji le�y spostrze�enie, i� nakłady inwestycyjne s� jedynie 
strumieniem zasilaj�cym zasoby czynników produkcji i jako takie nie reprezen-
tuj� efektów produkcji sektora B+R (np. Lever, 2000, s. 139-151). Fakt zast�-
pienia strumienia inwestycji ich wielo�ci� skumulowan� nie wprowadza tutaj 
jako�ciowej ró�nicy, gdy� zmienna taka mo�e by� wówczas interpretowana bez-
po�rednio jako czynnik produkcji, nie za� jako miara efektywno�ci/produkcji 
sektora nauki (sektora B+R).  

 
2.3.1. Patenty i publikacje naukowe  

 
W�ród istniej�cych miar, które mo�na uto�samia� z „produkcj�”7 sektora nauki, 
najwi�ksz� popularno�ci� cieszy si� liczba patentów (np. Lever, 2000, s. 139-
151, s. 139-151; Gorzelak, Olechnicka, 2003, s. 122-152). St�d rozbudowa sek-
tora nauki w uj�ciu poda�owym zmierza� mo�e w kierunku endogenizacji pro-
cesu generowania strumienia patentów i ich skumulowanych zasobów.  

Spo�ród dost�pnych w ewidencji statystycznej GUS kategorii definiuj�cych 
liczb� patentów zdecydowano si� na przyj�cie liczby krajowych patentów zgło-
szonych w Polsce. Post�piono tak w wyniku wst�pnej analizy alternatywnego 
szeregu „patenty krajowe przyznane”, konstatuj�c, i� bardzo wysoka zmienno�� 
relacji patentów zgłoszonych do przyznanych wynika� musi z cz�sto zmieniaj�-
cych si� kryteriów przyznawania licencji patentowych. Zatem w przypadku ka-
tegorii „patenty krajowe przyznane w Polsce” mamy do czynienia z szeregiem 
niespójnym definicyjnie. 

Teoretyczna specyfikacja równania liczby patentów obj�ła dwa warianty: 
1.  wariant, w którym równanie liczby patentów, PATZ, jest funkcj� produkcji 

typu Cobba-Douglasa, za� zmiennymi obja�niaj�cymi s� pracuj�cy w sekto-
rze nauki, NN, oraz maj�tek trwały tego sektora, KN: 

                                                      
7 Ze wzgl�dów wymienionych w punkcie drugim opracowania nie mo�e to by� warto�� dodana 
tego sektora. 
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2.  wariant, w którym równanie liczby patentów jest funkcj� pracuj�cych w sek-

torze nauki oraz wielko�ci skumulowanych publikacji (tytułów) naukowych, 
BNTSI: 

 ),,(
)()(

tttt TSINBNNfPATZ ε
++

= .  (15) 
 
Propozycja wprowadzenia zmiennej BNTSI do równana patentów znajduje swo-
je uzasadnienie na gruncie teoretycznym. Jak wykazuj� badania (np. Mat-
thiessen, Schwarz (2000), s. 47-67) pomi�dzy wielko�ci� zgłaszanych patentów, 
a liczb� cytowa� publikacji naukowych istnieje zwi�zek przyczynowo-
skutkowy. Przy zało�eniu, i� liczba cytowa� (dla których nie dysponujemy da-
nymi) jest funkcj� liczby wydanych opracowa�/ksi��ek naukowych, dostajemy 
zredukowan� zale�no�� pomi�dzy liczb� patentów a liczb� publikacji nauko-
wych. 

Empiryczna weryfikacja równania (14) nie przyniosła potwierdzenia zwi�z-
ku przyczynowego pomi�dzy wolumenem zgłaszanych patentów a maj�tkiem 
trwałym w sektorze nauki8. Natomiast estymacja parametrów funkcji przyrosto-
wo-logarytmicznej relacji (15) daje rezultaty zgodne z postulatami teoretyczny-
mi: 
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Elastyczno�� „produkcji” patentów wzgl�dem pracuj�cych nauce wynosi 0,5 i 
jest w przybli�eniu równa elastyczno�ci wzgl�dem opublikowanych tytułów 
prac naukowych (0,549). Tak wi�c suma oszacowa� tych dwóch parametrów 
wskazuje na jednorodno�� funkcji produkcji patentów wzgl�dem tak zdefinio-
wanych czynników produkcji. 

W relacjach (15) i (16) zmienna BNTSI zdefiniowana jest nast�puj�co: 
 

  1995/ BNTSBNTSBNTSI tt =   (17) 
 

                                                      
8 Dotyczy to równie� funkcyjnych modyfikacji równania (14), w tym funkcji przyrostowo-
logarytmicznej. 
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i reprezentuje znormalizowan� wzgl�dem roku bazowego (1995) skumulowan� 
liczb� publikacji naukowych, BNTS, generowanych nast�puj�cym równaniem 
to�samo�ciowym: 

 ttt BNTBNTSBNTS +⋅≡ −19,0 ,  (18) 
gdzie: 

tBNT – liczba publikacji naukowych wydanych w roku t. 
 
Konsekwencj� przyj�cia równania (16) jest konieczno�� zendogenizowania 
zmiennej BNT. Zaproponowano specyfikacj� uzale�niaj�c� liczb� publikacji od 
wysoko�ci zatrudnienia w szkolnictwie wy�szym oraz maj�tku trwałego w sek-
torze nauki. W wyniku badania alternatywnych wariantów takiej specyfikacji 
zdecydowano si� na dynamizacj� równania, poprzez wprowadzenie opó�nionej 
zmiennej obja�nianej w charakterze dodatkowego regresora. Ostatecznie zaak-
ceptowano nast�puj�ce rezultaty: 
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)0,4()4,2()4,2()2,7()7,18(

)019893(207,0ln347,0ln253,1ln563,0761,12ln

22

1

====

++−+++−= −

LL

ttttttt

DWRDWR

UUUKNNSWPBNTBNT (19) 

 
Obecno�� maj�tku trwałego w równaniu (19) pozwala na zachowanie wpływu 
nakładów inwestycyjnych w sektorze nauki na poda�ow� stron� modelu W8D-
2002, poprzez uruchomienie nast�puj�cego ła�cucha powi�za�:  
 

 WXNMLPATZSIPATZBNTSIBNTKNJN →→→→→→ , (20) 
 
gdzie symbol „ →” oznacza kierunek zale�no�ci. 

 
 

2.3.2. Techniczna wydajno�� pracy i produktywno�� maj�tku trwałego – 
modyfikacja 

 
W schemacie powi�za� (20) pozostaje do obja�nienia jeszcze ostatnie ogniwo: 
techniczna wydajno�� pracy, WXNML.  

Jak ju� wspominano, pewnym novum w stosunku do dotychczasowych spe-
cyfikacji tych równa�9 jest zast�pienie skumulowanych nakładów na B+R wiel-
ko�ci� skumulowanych patentów.  
 

                                                      
9 Teoretyczne podstawy wyj�ciowych specyfikacji równa� technicznej wydajno�ci zob. Welfe 
(2001) lub (2004). 
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Skumulowan� liczb� patentów uzyskano według nast�puj�cej formuły: 
 

 ttt PATZPATZSPATZS +⋅= −190,0 ,  (21) 
za� zmienna: 

 1995/ PATZSPATZSPATZSI tt =  (22) 
 
oznacza indeks skumulowanych patentów znormalizowany wzgl�dem bazowe-
go, 1995 roku. 

Empiryczne efekty zamiany BIRKSI na PATZSI zostały przedstawione w ta-
beli 1.  

 
Tabela 1.: Wyniki empiryczne oszacowania parametrów strukturalnych równania 

technicznej wydajno�ci pracy, WXNML, w modelu W8D-2002  
Oszacowania parametrów strukturalnych Zmienna obja�niaj�ca 
W8D-2002 W8D-2002 – modyfikacja 

Wyraz wolny 0,007 (0,95) 0,004 (0,66) 
)/ln( tt HKLZTUM∆  0,400 (2,70) 0,761 (6,35) 

)ln( tWN∆  1,159 (3,22) 0,617 (2,06) 

)ln( tBIRKSI∆  0,181 (1,12) - 

)ln( tPATZSI∆  - 0,329 (2,23) 

])/7ln[( ttt BIRMSIJVM ⋅∆  0,041 (0,80) 0,114 (2,85) 

tU 7981  -0,092 (7,64) -0,079 (5,05) 

tU8384  0,034 (2,40) 0,041 (4,43) 

tU90  -0,070 (2,36) -0,117 (5,39) 

tU 0102  - -0,020 (2,89) 
2R  0,886 0,952 

DW 1,96 2,52 
2

LR  0,991 0,998 

DWL 2,05 2,33 
Uwagi: w nawiasach podano warto�ci bezwzgl�dne statystyk t-Studenta 
	ródło: W. Florczak (2004) oraz obliczenia własne. 
 
W tabeli 1 symbole zmiennych, nie zdefiniowanych do tej pory, oznaczaj� od-
powiednio:  

TUM – techniczne uzbrojenie pracy, 
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 HKLZ – kapitał ludzki na pracuj�cego,  
WN – standaryzowany współczynnik czasu przepracowanego,  
WKZ – standaryzowany współczynnik zmianowo�ci,  
BIRKSI – indeks skumulowanych krajowych nakładów na B+R,  
BIRMSI - indeks skumulowanych zagranicznych nakładów na B+R,  
JV – nakłady inwestycyjne na maszyny i urz�dzenia,  
M7 – import maszyn i urz�dze�,  
U – odpowiednie zmienne zero-jedynkowe. 

 
Wyniki zawarte zarówno w tablicy 1 wydaj� si� potwierdza� słuszno�� przyj�-
tych modyfikacji równania technicznej wydajno�ci pracy. Dotyczy to zarówno 
aspektu statystycznego, jak i merytorycznego uzyskanych oszacowa�. Wy�szy 
jest bowiem stopie� obja�nienia wariancji zmiennych obja�nianych, mierzony 
skorygowanym współczynnikiem determinacji. Dodatkowo, wpływ dwóch naj-
istotniejszych z punktu widzenia wzrostu endogenicznego zmiennych, PATZSI i 
BIRMSI, okazuje si� w wersji zmodyfikowanej statystycznie istotny. Co wi�cej, 
uzyskane oceny parametrów strukturalnych stoj�cych przy tych zmiennych s� 
bli�sze wynikom uzyskanym w innych badaniach empirycznych. 
 
 
2.4. Modyfikacja miary kapitału ludzkiego 
 
W modelu W8D miara kapitału ludzkiego zdefiniowana została jako suma frak-
cji pracowników z okre�lonej grupy wykształcenia (podstawowe, �rednie, wy�-
sze), wa�ona znormalizowan� wysoko�ci� ich przeci�tnych wynagrodze�. St�d 
kluczow� rol� w wyznaczaniu wielko�ci kapitału ludzkiego odgrywa proces ge-
nerowania poda�y siły roboczej według grup wykształcenia, któremu to zagad-
nieniu po�wi�cono w modelu W8D i W8D-2002 du�o uwagi (np. Welfe, Flor-
czak, Sabaty, 2002, s. 7-36). 

Kolejna propozycja dotyczy uwzgl�dnienia explicite w funkcji technicznej 
wydajno�ci pracy efektów zwi�zanych z popularyzacj� wiedzy w�ród społecze�-
stwa, poprzez modyfikacj� miary kapitału ludzkiego. Wychodzi ona naprzeciw 
artykułowanym przez licznych badaczy opiniom (np. 
witalski, 1995, s. 103-
122; 
witalski, 2000, s. 152-170), zgodnie z którymi efekty popularyzacji wie-
dzy w�ród społecze�stwa w istotny sposób wpływaj� na jako�� siły roboczej, 
czyli kapitał ludzki.  

Podobnie jak w przypadku wielu innych propozycji teoretycznych brakuje 
jednak wyra�nych wskazówek, w jaki sposób kwantyfikowa� efekty populary-
zacji wiedzy wiedzy w�ród społecze�stwa. St�d zdecydowano si� na własne 
rozwi�zanie, w którym przeanalizowano przydatno�� kilku alternatywnych in-
dykatorów: 
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a) ł�czny nakład wszystkich ksi��ek sprzedanych w danym roku, 
b) liczba wypo�yczonych wolumenów bibliotecznych w danym roku, 
c) = a)+b) 
d) = c) + wa�ony wolumen sprzedanych czasopism i gazet w danym roku. 
 
Nadmieni� nale�y, i� ka�da z proponowanych miar mo�e by� traktowana wy-
ł�cznie jako indykator efektów popularyzacji wiedzy, nie za� jako instrument 
polityki edukacyjnej społecze�stwa. W tym sensie indykatory informuj� o wy�-
szej jako�ci kapitału ludzkiego, je�li ich wzrost nast�puje w sposób autonomicz-
ny. Najprawdopodobniej z tej wła�nie przyczyny indykator a), a tym samym in-
dykatory c) i d), okazały si�, w �wietle analizy empirycznej, niewła�ciwe. Obok 
bowiem przyczyn autonomicznych, niew�tpliwie znaczenie w obja�nieniu 
zmienno�ci tych miar odgrywaj� czynniki ekonomiczne (ceny ksi��ek, dochody 
ludno�ci).  

Ostatecznie zatem zdecydowano si� na wybór indykatora b). Zmodyfikowa-
na, znormalizowana wzgl�dem roku 1995, miara kapitału ludzkiego jest zatem 
nast�puj�ca: 
 

 ttt BWWIHKLZHKLZB ⋅= , (23) 
gdzie: 

1995/)/( BWWLBWWBWWI ttt = , HKLZ – wyj�ciowa definicja kapitału 
ludzkiego, 
 BWW – liczba wypo�yczonych wolumenów bibliotecznych,  
L – liczba ludno�ci. 

 
Konsekwencj� zmiany definicji kapitału ludzkiego jest konieczno�� dalszej mo-
dyfikacji funkcji technicznej wydajno�ci pracy. W równaniu tym nale�y zast�pi� 
star� definicj� kapitału ludzkiego, HKLZ, definicj� now�, HKLZB. Wyniki sza-
cunku parametrów wymienionego równania wraz z przytoczeniem wcze�niej-
szych rezultatów zawarte zostały w tabeli 2.  
 

Rezultaty modyfikacji s� akceptowalne zarówno od strony merytorycznej, 
jak i statystycznej. W omawianym wariancie uzyskano najwy�sze elastyczno�ci 
technicznej wydajno�ci pracy zarówno wzgl�dem skumulowanej liczby paten-
tów, jak i skumulowanych zagranicznych nakładów na B+R. Wariant ten uwy-
pukla zatem znaczenie endogenicznych czynników wzrostu i stanowi� mo�e 
powa�n� alternatyw� wobec pozostałych opcji.  
 



 

 

Tabela 2.: Wyniki empiryczne oszacowania parametrów strukturalnych równania technicznej wydajno�ci pracy, WXNML, 
w modelu W8D-2002 i jego modyfikacje  

Oszacowania parametrów strukturalnych Zmienna obja�niaj�ca W8D-2002 Modyfikacja 1* Modyfikacja 1 i 2 
Wyraz wolny 0,007 (0,95) 0,004 (0,66) 0.017 (3.37) 

)/ln( tt HKLZTUM∆  0,400 (2,70) 0,761 (6,35) - 

)/ln( tt HKLZBTUM∆  - - 0.454 (5.51) 

)ln( tWN∆  1,159 (3,22) 0,617 (2,06) 1.463 (3.70) 

)ln( tBIRKSI∆  0,181 (1,12) - - 

)ln( tPATZSI∆  - 0,329 (2,23) 0.619 (3.72) 

])/7ln[( ttt BIRMSIJVM ⋅∆  0,041 (0,80) 0,114 (2,85) 0.153 (3.62) 

tU 7981  -0,092(7,64) -0,079(5,05) -0.116 (8.44) 

tU8384  0,034 (2,40) 0,041 (4,43) 0.031 (3.48) 

tU90  -0,070(2,36) -0,117(5,39) -0.064 (2.45) 

tU 0102  - -0,020(2,89) -0.025 (2.85) 
2R  0,886 0,952 0,952 

DW 1,96 2,52 2,55 
2

LR  0,991 0,998 0,977 

DWL 2,05 2,33 2,32 
Uwagi: w nawiasach podano warto�ci bezwzgl�dne statystyk t-Studenta.  
* Modyfikacj� 1 omówiono w punkcie 3. 
	ródło: W. Florczak (2004) oraz obliczenia własne.  
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2.5. Zako�czenie 
 

Przestawione w opracowaniu propozycje rozbudowy modelu W8D-2002 o sek-
tor nauki i edukacji s� pewnego rodzaju konsensusem pomi�dzy d��eniem do 
uwzgl�dnienia wybranych postulatów teorii wzrostu endogenicznego, a dost�p-
nymi w ewidencji statystycznej danymi, za pomoc� których mo�na empirycznie 
weryfikowa� wybrane hipotezy badawcze. 

Przyj�te w opracowaniu rozwi�zania maj� niejednokrotnie charakter nowa-
torski, gdy� pomimo istnienia systemowych opracowa� teoretycznych (np. 
wi-
talski 1995; 2000), cz�stokro� brakuje sprecyzowanych ustale�, co do miar sta-
tystycznych i sposobów jakimi nale�y posłu�y� si� w trakcie empirycznej wery-
fikacji koncepcji teoretycznych.  

Walorem zaproponowanych rozwi�za� jest ich kompletno�� z punktu wi-
dzenia powi�zania sektora nauki i edukacji z gospodark�, gdy� uwzgl�dniaj� one 
zarówno sprz��enia wynikaj�ce z powi�za� poda�owych, jak i popytowych. 
Tym samym, przy u�yciu rozbudowanego modelu W8D-2002, mo�liwa b�dzie 
analiza skutków makroekonomicznych decyzji dotycz�cych tych sektorów, 
zwłaszcza w kontek�cie wzrostu długookresowego. Aby jednak model mógł  
efektywnie wypełnia� te funkcje, konieczna jest kontynuacja prac zmierzaj�ca 
do konstrukcji jego wersji symulacyjnej. Co wi�cej, na gruncie analizy porów-
nawczej wyników otrzymanych w ró�nych wariantach tego samego równania 
(patrz np. równanie technicznej wydajno�ci pracy w punkcie 3) trudno jedno-
znacznie dokona� wyboru najlepszego wariantu. Dysponuj�c systemem symula-
cyjnym i przeprowadzaj�c analiz� mno�nikow� wybór taki staje si� merytorycz-
nie bardziej uzasadniony, gdy� uwzgl�dnione zostaj� wszystkie jednoczesne 
powi�zania wyst�puj�ce w modelu.  

Powy�sze spostrze�enia wyznaczaj� kierunki dalszych zamierze� badaw-
czych. Kolejne etapy obejmowa� mog�: 

 
a) podł�czenie submodelu nauki i edukacji do istniej�cej wersji modelu W8D- 

2002 i utworzeniu jego wersji symulacyjnej; 
b) przeprowadzenie analizy mno�nikowej, zwłaszcza w kontek�cie instrumen-

tów makroekonomicznych zwi�zanych z sektorem nauki i edukacji;  
c) opracowanie prognozy i scenariuszy długookresowego rozwoju gospo-

darczego Polski przy u�yciu systemu symulacyjnego. 
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