
 

 181 

���������	
��������	�
�������

�������������������	�������

	�������	�����������������	���

�
�����������	
�	�

 
 
 

12.1. Wprowadzenie 
  

Przed naukami ekonomicznymi stan�ły w ostatnich latach wyzwania zwi�zane z 
transformacj� współczesnej gospodarki rynkowej do „nowej gospodarki”, a w 
perspektywie – do gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja gospodarki opartej 
na wiedzy (knowledge-based economy) została sformułowana dla przeciwsta-
wienia jej panuj�cej w ostatnich stuleciach gospodarki przemysłowej. Wpraw-
dzie poprzednie systemy gospodarcze korzystały z wiedzy determinuj�cej post�p 
techniczny, to jednak na przełomie XX i XXI w. rola kapitału wiedzy, w wyniku 
przede wszystkim rozwoju informatyki, stała si� przemo�na. Dotyczy to za-
równo funkcjonowania gospodarki (automatyzacja procesów produkcyjnych, 
szybka transmisja informacji dotycz�cych zarz�dzania, ostatnio poprzez Internet 
etc.), jak te� wzrostu gospodarczego (endogenizacja post�pu technicznego). 

Trudno jest znale�� miar� (miary), które informowałyby o stopniu zaawan-
sowania gospodarki opartej na wiedzy (Smith, 2002). Mo�na wszak�e przyj�� 
robocze zało�enie, i� oznak� dominacji tego rodzaju systemu powi�za� gospo-
darczych, gdy chodzi o wzrost gospodarczy, jest szybszy wzrost nakładów na 
badania i rozwój oraz edukacj�, ni� wzrost nakładów inwestycyjnych na �rodki 
trwałe. Dalej id�cym kryterium byłoby przekroczenie progu, reprezentowanego 
przez odpowiednio wysoki np. 50-60% udział ł�cznej produktywno�ci czynni-
ków produkcji (TFP) w przyro�cie PKB. W systemach tych ulega zarazem istot-
nej redukcji znaczenie przyrostu �rodków trwałych i zatrudnienia jako czynni-
ków produkcji.  

Koncepcja powy�sza, mimo wyra�nego opó�nienia technologicznego Polski, 
znalazła odzwierciedlenie w pracach inicjowanych przez A. Kukli�skiego 
(2001), a nast�pnie w badaniach empirycznych kierowanych przez L. Zienkow-
skiego (2003)1. 

                                                      
1 Zawarte s� tam bogate analizy, które nie wychodz� jednak poza formułowanie prostych regresji 
mi�dzy wzrostem PKB, a pojedynczymi czynnikami wzrostu w polskiej gospodarce. Nie podej-
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Badania własno�ci gospodarki opartej na wiedzy, zwłaszcza w kontek�cie ana-
lizy wzrostu gospodarczego, za punkt wyj�cia przyjmuj� procesy absorpcji ka-
pitału wiedzy. Maj� one miejsce w procesach technologicznych produkcji 
(zmniejszenie zu�ycia surowców, materiałów i energii, przyrost produktywno�ci 
maszyn i urz�dze�), w produkcji nowych wyrobów, a tak�e w zarz�dzaniu. 

Jednak�e nie mniej wa�ne s� uwarunkowania rosn�cej absorpcji wiedzy, 
mianowicie jej powstawanie (wytwarzanie) oraz jej transfer. Istotn� rol� od-
grywa tu aktywno�� jednostek organizacyjnych zarówno nale��cych do sekcji 
nauka, jak do pozostałych sekcji gospodarki, polegaj�ca na generowaniu i wdra-
�aniu innowacji, badaniach naukowych i w zakresie rozwoju. Jej przejawy mate-
rializuj� si� w nakładach na innowacj�, a zwłaszcza nakładach na badania i roz-
wój (B+R), a tak�e w wynikach bada� w postaci patentów i licencji. 

Dotyczy to nie tylko całej gospodarki, ale w nie mniejszym stopniu wyró�-
nionych jej sekcji lub regionów, a zwłaszcza przemysłów high-tech, w tym 
przemysłu informatycznego, a tak�e odpowiednich usług. 

Podstawowe znaczenie, zwłaszcza dla krajów rozwijaj�cych si� ma transfer 
wiedzy. W makro-skali mo�na wyró�ni� kilka kanałów transferu – od transferu 
kapitału wiedzy zawartej w odpowiednich no�nikach informacji, poprzez trans-
fer importowanych materiałów (nowe technologie), import inwestycyjny, obej-
muj�cy maszyny i urz�dzenia. Podobnie istotne znaczenie ma mi�dzygał�ziowy 
transfer wiedzy. 

Wreszcie nale�y wspomnie� o procesie gromadzenia wiedzy, tworzenia baz, 
głównie instytucjonalnie utrwalonych, warunkuj�cych efektywny dost�p do ka-
pitału wiedzy2.  

Problemy zwi�zane z modelowaniem powstawania i wykorzystania kapitału 
wiedzy b�d� przedmiotem kolejnych rozdziałów opracowania. Zaczniemy od 
charakterystyki długookresowych, makroekonometrycznych modeli, w ramach 
których to zostan� wkomponowane procesy generowania i absorpcji kapitału 
wiedzy. Nast�pnie zostan� omówione kwestie dotycz�ce mo�liwo�ci poszerze-
nia koncepcji funkcji produkcji, jako narz�dzia pozwalaj�cego na pomiar efek-

                                                                                                                                   
muj� one próby ł�cznego ich potraktowania, ani te� wpisania w system powi�za�, charaktery-
styczny dla gospodarki jako cało�ci, a w tym gospodarki opartej na wiedzy. 
2 Charakterystyka powy�sza pozwala na bardziej ogólne okre�lenie wyró�ników gospodarki 
opartej na wiedzy. Tak np. A.B. Czy�ewski, M. Kolasa wyró�niaj� nast�puj�ce cechy 
„aproksymuj�ce poziom i zdolno�� wykorzystania wiedzy oraz nowych technologii”. S� to: GERD 
– ł�czne wydatki na badania i rozwój (w % PKB), ICT – wydatki na technologie informacyjne (w 
% PKB), EPO – liczba wniosków patentowych zgłoszonych do Europejskiego Urz�du 
Patentowego (EPO) wg kraju wynalazcy (na 1 mln mieszka�ców), INT liczba serwerów 
internetowych (na 1 tys. mieszka�ców), EDU – odsetek populacji w wielu produkcyjnym z 
wykształceniem powy�ej �redniego, EXP – udział w eksporcie przemysłu przetwórczego eksportu 
gał�zi high-tech” (Zienkowski, 2003, s. 33 i nast.). 
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tów absorpcji kapitału wiedzy, gdy chodzi o wzrost gospodarczy. Nast�pnie 
poddamy dyskusji specyficzne problemy pomiaru dynamiki ł�cznej produktyw-
no�ci czynników produkcji (TFP), jako miary efektów wykorzystania kapitału 
wiedzy. Zostan� tak�e naszkicowane metody analizy zwi�zków TFP z nakła-
dami na B+R z jednej strony, a tak�e nakładami na edukacj� z drugiej strony. 
B�dzie wreszcie mowa o mo�liwo�ciach sektorowej i regionalnej dezagregacji 
modeli generuj�cych powstawanie kapitału wiedzy i jego absorpcj�.  

 
 

12.2. Makroekonometryczne modele gospodarki opartej na wiedzy 
 

Kwantyfikacja opisu mechanizmów rozwoju gospodarki opartej na wiedzy mo�e 
nast�pi� poprzez u�ycie odpowiednio rozbudowanych, makroekonometrycznych 
modeli.  

Teoretyczn� podstaw� ich budowy jest endogeniczna teoria wzrostu gospo-
darczego, której to rozwój nast�pił w ci�gu ostatnich kilkunastu lat. W tym te� 
nurcie rozwijane s� jego ró�ne aspekty, w polskiej literaturze naukowej głównie 
za spraw� T. Tokarskiego (2001). Tematyka ta jest ci�gle �ywa i jest przeto 
przedmiotem dalszych teoretycznych bada� (Nahuis, 2003). 

Badania empiryczne, nawi�zuj�ce do tego nurtu, dokonuj� si� w płaszczy�nie 
makro- i mikroekonomicznej (analiza procesu innowacji). W skali makroeko-
nomicznej nale�y wspomnie� o empirycznych modelach wzrostu gospo-
darczego, których koncepcja została sformułowana przez W. Welfe (2000), i w 
rezultacie realizacji której powstał makroekonometryczny W8D model gospo-
darki polskiej (2001), maj�cy kolejne mutacje (W. Welfe, 2004). 

Modele te winny w szczególno�ci uwzgl�dnia� generowanie endogenicznego 
post�pu techniczno-organizacyjnego, explicite reagowa� na zmiany kapitału 
wiedzy, uwzgl�dniaj�c odpowiednie sprz��enia zwrotne. Modele takie pozwa-
laj� na prowadzenie analiz symulacyjnych, u�ytecznych w układaniu długookre-
sowych scenariuszy rozwoju, uwzgl�dniaj�cych dynamik� kapitału wiedzy. 

Jednym z mo�liwych rozwi�za� jest wykorzystanie w tym celu wspomnia-
nego wy�ej makroekonometrycznego, długookresowego modelu W8D gospo-
darki polskiej (por. W. Welfe, 2004). Model ten winien wszak�e zosta� odpo-
wiednio rozbudowany, a dokładniej – przekształcony w nowy model – model 
gospodarki opartej na wiedzy. Model powy�szy jest jedynym modelem opera-
cyjnym tej klasy w Polsce, a tak�e nale�y do nielicznych, analogicznych modeli 
w Europie. Zawiera on nast�puj�ce bloki równa�: 
a) popytu finalnego oraz handlu zagranicznego, 
b) czynników i procesu produkcji oraz post�pu technicznego, 
c) potencjału produkcyjnego i zatrudnienia, 
d) cen, płac oraz przepływów finansowych. 
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Parametry równa� stochastycznych zostały oszacowane na próbie do 2000 roku, 
liczy on 216 równa�, w tym 80 stochastycznych oraz 24 zmienne egzogeniczne. 
Wyniki analiz symulacyjnych opartych na tym modelu stanowiły przedmiot 
zainteresowania RCSS, a tak�e Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus PAN. 

Rozbudowa długookresowego makroekonometrycznego modelu W8D go-
spodarki polskiej polega� b�dzie przede wszystkim na: 
a) szerokim uwzgl�dnieniu w nim nast�pstw wzrostu nakładów na innowacje 

ponoszonych w kraju oraz transferowanych z zagranicy, powi�kszaj�cych 
kapitał wiedzy uciele�nionej w �rodkach trwałych oraz nast�pstw wzrostu 
szeroko rozumianego kapitału ludzkiego; 

b) rozbudowie modelu o satelitarne submodele, opisuj�ce funkcjonowanie sek-
tora nauki oraz edukacji, w tym szkolnictwa wy�szego oraz podyplomo-
wego, a tak�e sekcji przemysłów high-tech, w tym informatycznego;  

c) dezagregacji regionalnej 1-sektorowej modelu, co implikuje korzystanie z 
danych przekrojowo-czasowych.  

  
Oszacowania parametrów nowego modelu zostan� oparte na próbie czasowej, 
wydłu�onej do 2004 r. 

 
 

12.3. Poszerzona funkcja produkcji 
 

Podstawowym narz�dziem analizy efektów absorpcji kapitału wiedzy, gdy cho-
dzi o wzrost gospodarczy jest funkcja produkcji – poszerzona o zmienne opisu-
j�ce dynamik� kapitału wiedzy. Dla prostoty przyjmujemy, zgodnie z po-
wszechn� praktyk�, i� proces produkcji mo�e by� opisany przez funkcj� pot�-
gow�, stanowi�c� rozwini�cie funkcji produkcji Cobb-Douglasa o stałych efek-
tach skali. Ma ona nast�puj�c� posta�: 

 

 
t

ttt
p

t eNKBAX εαα )1( −=  (1) 
 

gdzie: 

tA  – zmienna reprezentuj�ca kapitał wiedzy, tj. ł�czn� produktywno�� 
czynników produkcji (TFP), 

tK – �rodki trwałe (ceny stałe), 

tN – liczba zatrudnionych, 
p

tX – potencjalna produkcja (ceny stałe), 

tε  – składnik losowy. 
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W rozwi�zaniach teoretycznych przyjmuj� si� zazwyczaj, i� dost�pne czynniki 
produkcji, a mianowicie �rodki trwałe i siła robocza, zostaj� w pełni wykorzy-
stane. Wynika to z przyj�cia zało�enia, �e popyt efektywny na produkcj� kra-
jow� Xt zrównuje si� z produkcj� potencjaln�, tj. zachodzi p

tt XX = . Zało�enie 
to jest w rzeczywisto�ci spełnione tylko wyj�tkowo – z reguły potencjalna pro-
dukcja nie jest w pełni wykorzystana, tj. ,p

tt XX <  a wahania stopnia wyko-
rzystania potencjału s� zwykle zale�ne od waha� popytu finalnego. Tak wi�c:: 
 

 
p

ttt XXWX /=  (2) 
gdzie:  

WXt – stopie� wykorzystania potencjału produkcyjnego.  
 
Stopie� ten mo�e zosta� zdekomponowany na stopie� wykorzystania �rodków 
trwałych WKt oraz stopie� wykorzystania czasu pracy WNt. W takim przypadku 
krótkookresowa funkcja produkcji obja�niaj�ca efektywn� produkcj� mo�e by� 
zapisana w nast�puj�cy sposób: 

 

 ( ) ( ) t
tttttt eWNNWKKBAX εαα −= 1

 (3) 
przy czym:  

 
)1( αα −= ttt WNWKWX  (4) 

 
Estymacja parametrów funkcji produkcji (4) wymaga znajomo�ci tak stopnia 
wykorzystania czynników produkcji, o czym b�dzie dalej mowa, jak znajomo�ci 
ł�cznej produktywno�ci czynników produkcji (At). We wcze�niejszych bada-
niach przyjmowano, �e TFP jest zmienn� egzogeniczn�, a dokładniej (zwykle 
wykładnicz�) funkcj� czasu. Endogenizacja efektów post�pu technicznego (ab-
sorpcji wiedzy) doprowadziła do uznania, i� efekty te mo�na obja�ni�, odwołu-
j�c si� do krajowych i zagranicznych nakładów na innowacje lub B+R, powi�k-
szaj�cych kapitał wiedzy uciele�niony w �rodkach trwałych oraz do nakładów na 
edukacj�, stanowi�cych inwestycje w kapitał ludzki (por. dalsze podrozdziały).  

 
 

12.4. Problemy pomiaru dynamiki ł�cznej produktywno�ci czynników pro-
dukcji (TFP) 

 
W procesie wzrostu gospodarczego efekty absorpcji wiedzy s�, jak o tym była 
mowa, zazwyczaj opisywane przy u�yciu charakterystyk ł�cznej produktywno-
�ci czynników produkcji (total factor productivity – TFP) (Florczak i W. Welfe, 
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2000 oraz W. Welfe, 2001), nawi�zuj�cej do koncepcji „reszty” Solowa. Stoso-
wane s� one do�� powszechnie w analizach mi�dzynarodowych. Jednak�e ich 
metodologia nie jest doskonała, o czym �wiadcz� wyniki naszych ostatnich ba-
da� (W. Welfe, 2003; por. te� J. Cornwall i W. Cornwall, 2002). Istotne zastrze-
�enia odnosz� si� do uto�samiania potencjalnej produkcji, generowanej przez 
funkcj� produkcji z (obserwowaln�) efektywn� produkcj�. W�tpliwo�ci budzi 
dobór mierników produkcji (produkcja dodana versus globalna). W�tpliwo�ci 
wzbudzaj� równie� metody kalibracji parametrów funkcji produkcji u�ywanej 
dla okre�lenia dynamiki TFP. St�d wyst�puje potrzeba znalezienia empirycznie 
osi�galnych alternatyw. Celowe jest tak�e poszerzenie spektrum bada� przez 
si�gni�cie do przekrojów działowo-gał�ziowych z wyodr�bnieniem działów, w 
których wyst�puje wysoka absorpcja wiedzy technicznej, a tak�e przekrojów re-
gionalnych. Analogiczne badania mog� by� prowadzone, gdy chodzi o po-
krewne makromodele z odpowiedni� dezagregacj� (np. typu input-output). Roz-
patrzmy podniesione problemy bardziej szczegółowo. 

Ł�czna produktywno�� czynników produkcji jest, jak wiadomo, bezpo�red-
nio nieobserwowalna. Powszechnie przyj�to, i� punktem wyj�cia dla jej okre�le-
nia jest tzw. „reszta Solowa” (Solow, 1957), tj. reszta otrzymywana z funkcji 
produkcji, okre�lonej dla przypadku, gdy rozpatrywane s� – jako zmienne obja-
�niaj�ce – tylko dwa czynniki produkcji: �rodki trwałe oraz zatrudnienie. 

Dla funkcji produkcji o stałych efektach skali typu Cobb-Douglasa, okre�lo-
nej wzorem (1) mamy wtedy: 

 

 
t

ttt eNBKX εαα )1( −∗ =
 (5) 

gdzie:  
∗
tX – potencjalna produkcja (ceny stałe), otrzymana przy przyj�ciu, i� 

efekty post�pu technicznego (TFP) zostały zignorowane, tj. 1≡tA . 
 

Dynamik� ł�cznej produktywno�ci czynników produkcji okre�la si� zazwyczaj 
poprzez dynamik� reszty. Wyznacza si� j� poprzez odj�cie od stopy wzrostu 

produkcji 
�

tX – stopy potencjalnego jej wzrostu, otrzymanego przy zało�eniu, �e 

rozwa�ane s� wył�cznie stopy wzrostu �rodków trwałych �
�

�
�
�

� �

tK  oraz zatrudnie-

nia �
�

�
�
�

� �

tN : 
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ttttttt NKXXXRESZTA )1( αα  (6) 

albo po przej�ciu na logarytmy: 
 

 ]ln)1(ln[lnln tttt NKXRESZTA ∆−+∆−∆=∆ αα  (6’) 
 

gdzie: Xt – efektywna produkcja. 
 
Przy tak okre�lonej kwantyfikacji TFP powstaje wiele problemów, które w nie-
jednakowy sposób s� rozstrzygane w literaturze (por. W. Welfe, 2002). Po 
pierwsze, dotyczy to wyboru miernika produkcji. W makroskali przyjmuje si� na 
ogół, i� winna by� ona reprezentowana przez warto�� dodan� (w skali gospo-
darki PKB), czemu to odpowiada wprowadzenie do funkcji produkcji jedynie 
pierwotnych czynników produkcji – �rodków trwałych i zatrudnienia. Natomiast 
w mikro-, a cz�sto tak�e mezzoskali (działy, gał�zie), niejednokrotnie przyjmuje 
si� produkcj� globaln� (lub sprzedan�), gdzie jest ona cz�sto łatwiej dost�pna i 
dokładniej liczona. Oznacza to jednak konieczno�� modyfikacji funkcji produk-
cji (1) przez dodanie w charakterze zmiennych obja�niaj�cych – zu�ycia energii 
i materiałów, tj. u�ycia funkcji produkcji typu KLEM. Spełnienie tego ostat-
niego wymogu nie jest łatwe ze wzgl�du na słab� dost�pno�� informacji o zu�y-
ciu po�rednim.  

Po wtóre, zastosowanie wzoru (6) zakłada znajomo�� parametru �, tj. ela-
styczno�ci produkcji wzgl�dem �rodków trwałych. Ocen� tego parametru mo�na 
otrzyma� w dwojaki sposób: albo przez estymacj� parametrów funkcji produkcji 
(1), albo w wyniku kalibracji. W pierwszym przypadku potrzebna jest bli�sza 
specyfikacja funkcji obja�niaj�cej TFP (tj. At), o czym b�dzie dalej mowa. W 
drugim, cz�sto stosowanym przypadku, korzysta si� z wyników klasycznej teorii 
produkcji. Wynika z nich, i� parametr � mo�e by� aproksymowany przez udział 
nadwy�ki w warto�ci dodanej, a wi�c przez odj�cie od jedno�ci udziału kosztów 
pracy w warto�ci dodanej. Sposób ten szeroko wykorzystywany w badaniach 
empirycznych nasuwa o tyle w�tpliwo�ci, i� udział ten w długich okresach ulega 
zmianom, nadto definicje kosztów pracy nie s� stosowane jednolicie. Tak np. dla 
Polski przyjmowano w ró�nych badaniach warto�ci � od 0,25 do 0,5. Ró�nice te 
poci�gaj� za sob� znacz�ce ró�nice w ocenie dynamiki TFP, zwa�ywszy na to, 
i� powolnie rosn�cym wolumenom �rodków trwałych, towarzyszyły wahania, a 
w niektórych latach – spadek zatrudnienia (por. W. Welfe, 2002). 

Najwi�ksze jednak trudno�ci wi��� si� z faktem, i� przyj�cie w obliczaniu 
tempa TFP na podstawie wzoru (6) stopy wzrostu faktycznej produkcji (Xt), za-
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miast stopy wzrostu nieobserwowalnej produkcji potencjalnej ( P
tX ), poci�ga za 

sob� obci��enie oszacowania dynamiki TFP. Wynika ono st�d, i� reszta wyzna-
czona z (6) odwzorowuje nie tylko efekty post�pu technicznego, ale tak�e waha-
nia w stopniu wykorzystania potencjału produkcyjnego WXt. Na podstawie rela-

cji (2) mamy, ,p
ttt XWXX =  st�d 

���
p

ttt XWXX += . 
W istocie dynamik� TFP nale�ałoby wyznacza� korzystaj�c z funkcji pro-

dukcji (1), w której zakłada si� pełne wykorzystanie czynników produkcji. Ma-
my wówczas: 

 ].)1([
����

tt
p

tt NKXA αα −+−=  (7) 
 

Je�li teraz rozpatrzymy wzór na reszt� Solowa (6), to podstawiaj�c na miejsce 
�

tX wyra�enie 
��

p
tt XWX + , otrzymamy: 

 

 
�������

tttt
p

tt AWXNKXWXRESZTA +=−+−+= ))1(( αα  (8) 
 

Tak wi�c, jedynie w przypadku, gdy stopie� wykorzystania potencjału nie ulega 

zmianie tj. 0=
�

tWX  – dynamika reszty wyra�a dynamik� post�pu technicznego. 
Warunek ten ma istotne znaczenie w przypadku analizy dynamiki TFP dla kra-
jów (obszarów) o znacznej zmienno�ci stopnia wykorzystania potencjału. 

Znalezienie w takich przypadkach odpowiedniej miary stopnia wykorzysta-
nia potencjału nie jest zadaniem trywialnym. Stosowane tu metody ró�ni� si� 
stopniem dokładno�ci i zale�� od dost�pno�ci danych. Wspominamy tu o meto-
dach bezpo�redniego pomiaru m.in. wykorzystuj�cych dane ankietowe (por. 
Grz�da-Latocha, 2005), a tak�e w�tpliwej warto�ci metody, analizuj�ce odchy-
lenia od trendów produkcji. Z drugiej strony, mamy metody, przy pomocy któ-
rych dekomponuje si� stopie� wykorzystania potencjału pomi�dzy stopie� wy-
korzystania czynników produkcji, a wi�c �rodków trwałych oraz zatrudnienia 
według wzoru (4). W tym ostatnim przypadku – proponuje si� zast�pienie �rod-
ków trwałych ogółem przez maszyny i urz�dzenia bezpo�rednio uczestnicz�ce w 
procesie produkcji, zakładaj�c nast�pnie, i� ich wykorzystanie jest skorelowane 
z czasem pracy (a przynajmniej zmianowo�ci�) zatrudnionych. Wprowadzenie 
do funkcji produkcji przepracowanego czasu pracy zatrudnionych – pozwala 
spełni� postulat uwzgl�dnienia stopnia wykorzystania zatrudnionych. Jednak�e z 
braku danych nie mo�e by� dla warunków Polski spełniony (Welfe, 1992). 
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12.5. Specyfikacja funkcji obja�niaj�cych dynamik� ł�cznej produktywno-
�ci czynników produkcji. Rola bada� naukowych i innowacji 

 
Modelowanie �ródeł wzrostu ł�cznej produktywno�ci czynników produkcji ma 
niezbyt dług� tradycj�. Wiele zagadnie� jest, ogólnie bior�c, słabo rozpoznane. 

Dla obja�nienia zmian w ł�cznej produktywno�ci czynników produkcji po-
stuluje si� zazwyczaj ich dekompozycj� pomi�dzy efekty wzrostu powszechnie 
dost�pnego kapitału wiedzy ( W

tA ), oddziaływanie rosn�cego kapitału wiedzy 
uciele�nionego w �rodkach trwałych ( K

tA ) oraz przyrostu kapitału wiedzy, przy-
padaj�cego na pracuj�cego ( N

tA ). Uwzgl�dniaj�c funkcj� produkcji (1) mamy: 
 

 

����
N
t

K
t

W
tt AAAA )1( αα −++=  (9) 

 
Efekty wzrostu powszechnie dost�pnego kapitału wiedzy )( w

tA s� traktowane 
b�d� egzogenicznie, zwykle jako wykładnicza funkcja czasu, b�d� s� przypisy-
wane rosn�cemu kapitałowi wiedzy, skorelowanego z zatrudnieniem.  

Efekty rosn�cego kapitału wiedzy uciele�nionej w �rodkach trwałych ł�czy 
si� z jednej strony z wynikami procesów badawczo-rozwojowych, materializuj�-
cymi si� w liczbie patentów (PAt), b�d� publikacjach naukowych (PUt), z dru-
giej strony z antycypacj� wyników bada�, po�rednio reprezentowanych przez 
nakłady na innowacje oraz/lub na badania i rozwój. Chodzi w szczególno�ci o 
skumulowane nakłady na badania i rozwój (B+R), tak krajowe ( K

tBRK ), jak i 

transferowane z zagranicy ( M
tBRK ), reprezentuj�ce kapitał wiedzy technolo-

giczno-organizacyjnej (Coe i Helpman, 1995). Niezb�dne s� dalsze badania, 
zmierzaj�ce do wyboru relacji najlepiej odwzorowuj�cych powy�sze zwi�zki. 

Wymagaj� tak�e rozpatrzenia problemy dotycz�ce pomiaru absorpcji nakła-
dów na B+R transferowanych z zagranicy (rola bezpo�redniego transferu wiedzy 
przez wykorzystanie sieci telekomunikacyjnych a rola importu, w tym zaopa-
trzeniowego i inwestycyjnego). S� one przedmiotem systematycznych analiz 
prowadzonych w skali mi�dzynarodowej (Bayoumi i in., 1999, a ostatnio Lee, 
2005). Dyskusyjny jest sposób powi�zania tych ostatnich z badaniami efektów 
napływu zagranicznych inwestycji bezpo�rednich. Z kolei wymaga rozpatrzenia 
rola krajowych nakładów na B+R w procesie absorpcji post�pu technicznego, 
transferowanego z zagranicy.  

W przypadku rozpatrywania efektów w przekrojach działowo-gał�ziowych 
zachodzi tak�e potrzeba analizy oddziaływania kapitału wiedzy zakumulowa-
nego w komplementarnych działach / gał�ziach.  
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Relacje powy�sze maj� zwykle charakter multiplikatywny. St�d, rozpatruj�c dla 
przykładu relacj� opisuj�c� zwi�zek produktywno�ci czynników produkcji z na-
kładami na B+R, otrzymamy: 

 

 
M
t

Kk
t BRKBRKA

t
lnlnln 21 ββ +=

 (10) 
 

Nale�y w rozwa�anym kontek�cie wspomnie�, i� wymaga tak�e rozwi�zania 
kwestia adekwatno�ci u�ycia w tych badaniach informacji o nakładach na inno-
wacje, jako alternatywy nakładów na B+R, zwłaszcza gdy dotyczy to uj�� zdez-
agregowanych w przekroju działowo-gał�ziowym.  

W jednym jak i w drugim przypadku wymaga tak�e rozpatrzenia kwestia 
pomiaru procesu starzenia si� wiedzy. Mianowicie, dynamika skumulowanych 
krajowych nakładów na B+R jest okre�lona przez równanie: 

 

 
K
t

K
t

K
t

K
t BRBRKBRKBRK +⋅−= −− 11 δ

 (11) 
gdzie: 

BRKt – bie��ce nakłady na B+R (ceny stałe) 
� – stopa starzenia si� wiedzy uciele�nionej w �rodkach trwałych. 

 
Zauwa�my, i� równanie powy�sze pozwala ustanowi� zwi�zek z bie��cymi na-
kładami na B+R tak z bud�etu pa�stwa, jak i sektora przedsi�biorstw. 

Nale�y doda�, i� postulaty R.J. Barro (1999) odnosz�ce si� m.in. do posze-
rzania wachlarza wyrobów nowej jako�ci, analizy efektów skali (Peretto, Smul-
der, 2002), nie zostały dot�d w badaniach empirycznych odpowiednio uwzgl�d-
nione. Wymaga wreszcie dalszych bada� wyodr�bnienie efektów komputeryza-
cji procesów produkcyjnych i zarz�dzania, rozpatrywanych dot�d głównie odno-
�nie gospodarki Stanów Zjednoczonych (Joregenson, 2000, 2003), ale tak�e kra-
jów nale��cych do OECD (Collechia i Schreyer, 2002), jak równie� dla Holandii 
(van Leeuwen i van der Wiel, 2003).  

 
 

12.6. Efekty przyrostu kapitału ludzkiego 
 

Badania dotycz�ce oddziaływania na wzrost gospodarczy przyrostu kapitału 
ludzkiego daj� nadal wyniki wysoce kontrowersyjne. Zauwa�my, �e kapitał 
ludzki jest cz�sto za Lucasem traktowany jako samodzielny czynnik produkcji i 
wył�czany z poj�cia ł�cznej produktywno�ci czynników produkcji. Nie s�dzimy, 
by było to zasadne, gdy� kapitał ludzki (na pracuj�cego) reprezentuje jako�� siły 
roboczej zaanga�owanej w procesie produkcji, przeto obydwie zmienne po-
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winny by� traktowane ł�cznie. Jest on ponadto czynnikiem warunkuj�cym ab-
sorpcj� zagranicznych nakładów na B+R, na co zwrócili uwag� Nelson i Phelps.  

Niezale�nie od tego trzeba stwierdzi�, i� problematyka pomiaru i obja�niania 
dynamiki kapitału ludzkiego wymaga poszerzenia frontu bada�. Nadal wielu ba-
daczy posługuje si� prymitywnymi uj�ciami, u�ywaj�c jedynie danych o udziale 
osób z wy�szym wykształceniem w�ród pracuj�cych lub nawet absolwentów al-
bo uczniów szkół �rednich lub wy�szych. Sytuacja ulega ostatnio pewnej po-
prawie w miar� uzyskiwania coraz bardziej poprawnych danych w skali mi�-
dzynarodowej – o skali długo�ci kształcenia w porównywalnych systemach 
szkolnych (por. Fuente, 2004), Niewielu natomiast badaczy korzysta z opraco-
wanych w ostatnich latach syntetycznych mierników kapitału ludzkiego na pra-
cuj�cego.  

Najogólniej kapitał ludzki mo�na przedstawi� jako wa�on� sum� liczby za-
trudnionych według poziomu wykształcenia (Nit): 

 

 = itit NH µ
 (12) 

gdzie:  
i – poziom wykształcenia,  
�i – wagi, mog� odpowiada� liczbie lat kształcenia3 lub kosztom kształce-

nia, albo raczej relacjom wynagrodze� przeci�tnych osób z ró�nym 
wykształceniem; wagi te podlegaj� zwykle standaryzacji, poprzez 
przyj�cie za podstaw� poziomu zmiennej dla najni�szej kategorii wy-
kształcenia (np. podstawowego). Dekompozycja pracuj�cych mo�e 
by� dalej rozwijana przez wyró�niki płac, stanowiska itd. (Jorgenson i 
in., 2003). 

 
Kapitał ludzki na zatrudnionego ht otrzymamy, dziel�c ł�czny kapitał ludzki 
przez ogóln� liczb� zatrudnionych: 

 ttt NHh /=  (13) 
 

Dynamik� kapitału ludzkiego okre�la równanie bilansowe: 
 

 11 −− ⋅−+= tttt HHIHH δ  (14) 
gdzie: 

                                                      
3 W pierwotnych badaniach otrzymano kontrowersyjne rezultaty, głownie za spraw� bł�dów w 
danych. Patrz A. de La Fuente (2004), który podaje nowe wyniki, potwierdzaj�ce dodatni efekt 
wzrostu wykształcenia – oparte na nowych, skorygowanych danych, korzystaj�c z próby 
przekrojowo-czasowej. 
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HIt – inwestycje w człowieka (ceny stałe), wyra�one w jednostkach pie-
ni��nych, gdy wagi dotycz� kosztów kształcenia lub wynagrodze�, 

δ  – stopa deprecjacji wiedzy. 
 
Szczególnie trudnym zadaniem jest powi�zanie inwestycji w człowieka z nakła-
dami na edukacj� )( tBDE . Wymaga to konstrukcji odpowiedniego submodelu, 
odwzorowuj�cego przebieg procesów kształcenia i ponoszone w tym procesie 
nakłady (W. Welfe i in., 2002). Mierniki powy�sze s� jednak�e niedoskonałe, 
poniewa� nie uwzgl�dniaj� kształcenia podyplomowego, efektów doskonalenia 
zawodowego (learning by doing), nast�pstw wzrostu poziomu kulturalnego (np. 
przez uwzgl�dnienie skali czytelnictwa), stanu zdrowia ludno�ci, a wreszcie 
efektów migracji zarobkowej oraz wielu innych (por. Benabou, 2002). Potrzebne 
jest mo�liwie pełne potraktowanie tych zagadnie� w makro – skali. Wymaga to 
jednak u�ycia nowych rozwi�za� metodologicznych, uwzgl�dniaj�cych szeroko 
wspomniane aspekty wzrostu kapitału ludzkiego. Rysuj� si� tu podej�cia dwu-
stopniowe, analogiczne do stosowanych w analizach wpływu nakładów na B+R, 
polegaj�ce na odr�bnym badaniu zwi�zków wyodr�bnionego kapitału ludzkiego 
na zatrudnionego z wymienionymi wy�ej czynnikami jego wzrostu. 
 
 
12.7. Zastosowania 

 
Pragniemy wyrazi� nadziej�, i� prowadzone w o�rodku łódzkim badania w wy-
mienionych wy�ej kierunkach pozwol� wzbogaci� opis efektów post�pu tech-
nicznego m.in. przez ich wł�czenie do zaktualizowanej wersji modelu W8D. 
Wymaga� to b�dzie – poza odpowiednim poszerzeniem bazy danych modelu – 
rozwi�zania wielu problemów metodologicznych. Zwa�my, i� bezpo�rednie 
wprowadzenie wielu postulowanych, nowych zmiennych do funkcji produkcji 
wymagałoby daleko id�cego poszerzenia próby. Korzystanie z samych tylko 
szeregów czasowych (dla pojedynczego kraju) nie rozwi�zuje problemu, gdy� 
trudno wyj�� poza 40 rocznych obserwacji. Pozostaj� analizy oparte na danych 
przekrojowo-czasowych albo w przekroju regionalnym, albo mi�dzynarodo-
wym, a nast�pnie kalibracja parametrów. Wymaga to wi�c znacznego poszerze-
nia frontu bada�. 

W wyniku poszerzenia wspomnianego modelu stanie si� mo�liwe dokony-
wanie licznych analiz scenariuszowych. Dotyczyłyby one m.in. nast�pstw, a tak-
�e warunków realizacji scenariuszy wzrostu nakładów na B+R koncypowanych 
przez KBN (Strategia…, 2004), skutków i warunków wzrostu nakładów na edu-
kacj�, a zwłaszcza kształcenia na poziomie wy�szym i podyplomowym. 
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12.8. Koncepcja makromodeli dla sekcji nauka i edukacja 
 

Przedstawione wy�ej wzbogacanie makromodelu nie rozwi��e wszystkich pro-
blemów zwi�zanych z rozbudow� warsztatu naukowego, niezb�dnego do bada-
nia wła�ciwo�ci gospodarki opartej na wiedzy. Rysuje si� w zwi�zku z tym po-
trzeba konstrukcji specjalnych submodeli dotycz�cych pomna�ania kapitału 
wiedzy. Model sekcji nauki, którego konstrukcja została przez nas ostatnio zary-
sowana (Florczak, 2005), byłby zbudowany w sposób analogiczny do modeli in-
nych rodzajów działalno�ci. Zawierałby równania generuj�ce popyt na usługi 
tego sektora ze strony sektora publicznego i sektora przedsi�biorstw. Produkcja 
usług tego sektora zostałaby porównana z nakładami na B+R, przy czym wyod-
r�bniono by warto�� dodan� tego sektora. W nast�pstwie dałoby to równie� 
mo�liwo�� generowania zapotrzebowania na pracowników sektora nauki, a tak-
�e inwestycji w tym sektorze. Model ten mo�e równie� generowa� potencjał 
sektora nauki z uwzgl�dnieniem roli sektora przedsi�biorstw oraz bada� stoso-
wanych, przy zastosowaniu funkcji produkcji, uwzgl�dniaj�cej post�p tech-
niczny w tej sekcji. Model powy�szy b�dzie wi�c znacz�co si� ró�ni� od empi-
rycznych uj�� stosowanych w analizach nakładów na B+R. 

W analogiczny sposób mo�na przedstawi� koncepcj� budowy submodeli do-
tycz�cych wyró�nionych sekcji gospodarki, odznaczaj�cych si� wysokim stop-
niem absorpcji kapitału wiedzy. Chodzi tu przede wszystkim o modele dla gał�zi 
przemysłu high-tech, dla przemysłu informatycznego i �rodków ł�czno�ci, dla 
usług informatycznych i usług w dziedzinie ł�czno�ci 

Model sekcji edukacji powinien zapewni� mo�liwo�� generowania popytu 
gospodarki na absolwentów ró�nych szczebli oraz zapotrzebowania na kształce-
nie podyplomowe. Z drugiej strony model ten generowałby liczby uczniów (stu-
dentów) i absolwentów szkół ró�nych szczebli, rozbudowuj�c system, jaki został 
przez nas skonstruowany przy okazji analiz kapitału ludzkiego (W. Welfe i in., 
2002). Do tego systemu musiałyby by� doł�czone równania generuj�ce liczb� 
nauczycieli i innych zatrudnionych w systemie edukacyjnym oraz inwestycje i 
wyposa�enie szkolnictwa, a tak�e inwestycje o�wiatowe poza szkolnymi. Reali-
zacja tych zamierze� pozwoliłyby na dokonywanie długookresowych analiz 
scenariuszowych, dotycz�cych rozwoju szkolnictwa w kontek�cie uwarunkowa� 
stworzonych przez wej�cie do Unii Europejskiej. 

Poza warto�ciami poznawczymi w obydwu analizowanych przypadkach mo-
dele powy�sze b�d� mogły by� – po ich stosownej weryfikacji – stosowane dla 
celów aplikacyjnych. Wchodz� tu głównie w gr� symulacje komputerowe u�y-
wane dla otrzymania charakterystyk analizowanych systemów, jak równie� dla 
konstruowania scenariuszy rozwojowych o długim horyzoncie czasowym. Da-
łoby to szanse przybli�onej oceny ilo�ciowych efektów przyjmowanych scena-
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riuszy rozwoju przez ró�ne gremia stanowi�ce i opiniodawcze, czego dot�d były 
one na ogół pozbawione. 

Horyzont tych i wcze�niejszych analiz scenariuszowych mo�e by� przesu-
ni�ty z 2025 r. nawet do 2040 r., o ile upowa�ni� do tego studia nad odporno�ci� 
modeli na ró�nego rodzaju szoki wewn�trzne, jak i zewn�trzne, prowadzone 
głównie przy u�yciu analizy mno�nikowej.4 
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