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16.1. Wprowadzenie 
 
Podejmowana przez przedstawicieli wielu �rodowisk interdyscyplinarna dysku-
sja wokół koncepcji gospodarki opartej na wiedzy w aspekcie postanowie� 
wspólnotowych wydaje si� interesuj�ca z co najmniej z kilku powodów. Jednym 
z nich jest �wiadomo�� niemo�no�ci osi�gni�cia ambitnego celu sformułowa-
nego w 2000 r. w Lizbonie, tj. stworzenia do 2010 r. na obszarze Unii Europej-
skiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy 
gospodarki na �wiecie, zdolnej do trwałego rozwoju, tworz�cej wi�ksz� liczb� 
lepszych miejsc pracy oraz charakteryzuj�cej si� wi�ksz� spójno�ci� społeczn�. 
Ostatni raport grupy ekspertów pod przewodnictwem Wima Koka, prezentuj�cy 
stan prac nad tzw. strategi� lizbo�sk� na półmetku jej realizacji, nie pozostawia 
złudze�. Pytanie o jej przyszło�� jest wi�c jak najbardziej zasadne. Kolejnym 
powodem jawi si� paradoksalnie brak jednoznaczno�ci definicyjnej samego po-
j�cia gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym d��enia do czego� niezbyt 
precyzyjnie okre�lonego. Funkcjonuje, co prawda, wiele poj�� próbuj�cych 
opisywa� gwałtowne przemiany zachodz�ce w gospodarkach i społecze�-
stwach tzw. ery wiedzy i informacji, lecz s� to najcz��ciej tzw. słowa-klucze, 
wspominaj�c chocia�by nast�puj�ce: gospodarka oparta na wiedzy, gospo-
darka nap�dzana wiedz�, „nowa gospodarka”, gospodarka sieciowa, gospo-
darka niematerialna, społecze�stwo informacyjne, społecze�stwo pokapitali-
styczne, społecze�stwo postindustrialne, społecze�stwo sieciowe, społecze�-
stwo wiedzy. Próba zdefiniowania koncepcji gospodarki opartej na wiedzy 
wydaje si� tyle� trudna, co konieczna. I wreszcie, kwestie bardzo wa�ne z 
punktu widzenia przyszło�ci strategii w kontek�cie ostatniego rozszerzenia 
UE: konieczno�� przebudowy modelu społeczno-ekonomicznego jest powa�-
nym wyzwaniem, ale tak�e i szans� dla słabiej rozwini�tych krajów. Szans� tym 
wi�ksz�, i� niematerialny, bazuj�cy na wiedzy charakter gospodarek stwarza du-
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�e mo�liwo�ci przyspieszenia rozwoju i przeskakiwania kolejnych jego etapów, 
dzi�ki wchłanianiu, na�ladowaniu i stosowaniu wiedzy, idei, narz�dzi i rozwi�-
za� organizacyjnych wypracowanych przez kraje rozwini�te.  

Rodzi si� pytanie o stan zaawansowania nowych krajów członkowskich w 
kreowaniu warunków niezb�dnych do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W 
prezentowanym rozdziale podj�to prób� zbadania tego stanu w Polsce z wyko-
rzystaniem metodyki zaproponowanej przez Bank �wiatowy.   
 
 
16.2. Gospodarka oparta na wiedzy – ró�norodno�� definicyjna 

 
Termin „gospodarka oparta na wiedzy” (GOW) nie funkcjonuje w postaci jed-
nej, powszechnie akceptowalnej definicji, cechuj�c si� rozmaito�ci� interpreta-
cyjn�. Poni�ej dokonano krótkiego przegl�du wybranych podej��.  

I tak na gruncie OECD poj�cie to oznacza gospodark� bezpo�rednio bazu-
j�c� na produkcji, dystrybucji oraz wykorzystaniu wiedzy i informacji (OECD 
1996). P. Drucker twierdzi z kolei, i� GOW jest  

 
porz�dkiem ekonomicznym, w którym wiedza, a nie praca, surowce lub kapitał, 
jest kluczowym zasobem; porz�dkiem społecznym, dla którego nierówno�� spo-
łeczna oparta na wiedzy jest głównym wyzwaniem; oraz systemem, w którym rz�d 
nie mo�e rozwi�zywa� społecznych i ekonomicznych problemów (Drucker, 1994).  

 
Według raportu, opracowanego wspólnie przez OECD i Bank �wiatowy w 2000 
roku, jest to natomiast gospodarka, w której  
 

wiedza jest tworzona, przyswajana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez 
przedsi�biorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczno�ci, sprzyjaj�c szyb-
szemu rozwojowi gospodarczemu (Dahlman, Andersson, 2000).  

 
A. K. Ko�mi�ski definiuje gospodark� opart� na wiedzy, jako gospodark�, w 
której działa wiele przedsi�biorstw opieraj�cych o wiedz� swoj� przewag� kon-
kurencyjn� (Ko�mi�ski 2002). W rz�dowym dokumencie zatytułowanym „ePo-
lska – Plan działa� na rzecz społecze�stwa informacyjnego w Polsce na lata 
2001-2006” zdefiniowano gospodark� opart� na wiedzy, jako:  
 

gospodark�, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywno�ci i wzrostu 
gospodarczego (przed prac� i kapitałem, surowcami i energi�); zasadnicz� rol� 
w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w 
szczególno�ci technologie informacyjne i komunikacyjne (Ministerstwo Gospo-
darki, 2001).  
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Z kolei wg Instytutu Zarz�dzania Wiedz� gospodarka oparta na wiedzy jest nie 
do ko�ca sprecyzowan� wizj� gospodarki – gospodarki, której istnienie warun-
kuje umiej�tno�� efektywnego wykorzystania wiedzy na poziomie jednostek, 
organizacji, regionów i całych społecze�stw stanowi�c kolejny, po gospodarce 
przemysłowej, nieunikniony etap w procesie rozwoju ludzko�ci (Instytut Zarz�-
dzania Wiedz�, 2002). 
 W rozwa�ania te niejako naturalnie wpisuj� si� podej�cia badawcze posługu-
j�ce si� raczej okre�leniem „nowa gospodarka” (new economy), które staraj� si� 
egzemplifikowa� rosn�ce znaczenie wiedzy w osi�ganiu celu gospodarczego 
poprzez gwałtowny rozwój opartych na wiedzy technologii, a w szczególno�ci 
ICT (Information and Communication Technologies). Według nich „nowa go-
spodarka” to nadrz�dna struktura ekonomiczna zasilana przez innowacje w za-
kresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, które wpływaj�c 
na wszystkie gał�zie gospodarki przyspieszaj� wzrost wydajno�ci i tempo 
wzrostu gospodarczego (Pi�tkowski, 2002). Wi��e si� to z ich funkcjami kata-
lizatorów licznych przemian wtórnych, zarówno w bezpo�rednim wpływie na 
dynamik� wydajno�ci wieloczynnikowej (TFP – total factor productivity) w 
sektorach słu��cych tych technologiom, jak te� w dynamizacji post�pu innych 
dziedzin wiedzy i umiej�tno�ci, a wi�c w szerokim froncie pozytywnego 
wpływu na TFP w całej gospodarce (Porwit, 2001).  

Kolejne próby zdefiniowania „nowej gospodarki” zwracaj� uwag� na wkład 
procesu globalizacji w zwi�kszanie zakresu wpływu wiedzy w gospodarowa-
niu oraz �cisłych zwi�zków mi�dzy nimi, czego główn� przyczyn� jest wspo-
mniany wcze�niej gwałtowny rozwój technologii informacyjnych. Cechami 
konstytuuj�cymi „now� gospodark�” s� zatem: rosn�ce znaczenie globalizacji 
oraz technologii informacyjnych, które zmieniaj� rzeczywisto�� ekonomiczn� 
na tyle, �e nale�y my�le� o niej i działa� w jej ramach w nieco inny sposób 
(Wojtyna, 2001). 

Reasumuj�c przedstawione powy�ej uj�cia mo�na dostrzec, �e: 
1. rozpatruj� one na pierwszy rzut oka nieco odmienne, cho� tak naprawd� 

współzale�ne aspekty cało�ci rozpatrywanej problematyki,  
2. w dalszym ci�gu brakuje jednej, powszechnie akceptowalnej i zawieraj�cej 

elementy przedstawionych wcze�niej podej�� kompleksowej definicji go-
spodarki opartej na wiedzy.  

 
Badania prowadzone przez autora zaowocowały propozycj� definiowania kon-
cepcji GOW jako gospodarki, w której dynamiczny rozwój nap�dzanych wiedz� 
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – zwrotnie z zasobem wie-
dzy sprz��onych – oraz ich dyfuzja do wszystkich sektorów, implikuj� ekono-
miczno-społeczne przemiany strukturalne i tworz� nowe mo�liwo�ci w zakresie 
akceleracji rozwoju gospodarczego. 
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Bior�c jednak pod uwag� metodyk� wykorzystan� w prezentowanym opracowa-
niu autorstwa Banku �wiatowego, pod poj�ciem GOW rozumie si� gospodark�, 
która efektywnie wykorzystuje wiedz� dla rozwoju ekonomicznego i społecz-
nego, czerpi�c zarówno z zasobu wiedzy ju� istniej�cej, jak równie� dokonuj�c 
adaptacji lub tworzenia nowej w zale�no�ci od swoich specyficznych potrzeb. 
Taki sposób definiowania GOW prezentuje Carl Dahlman, mened�er programu 
Wiedza dla Rozwoju (K4D – Knowledge for Development) funkcjonuj�cego w 
ramach Instytutu Banku �wiatowego. Wła�nie w ramach tego programu, którego 
głównym celem jest pomoc krajom w zrozumieniu ich sił i słabo�ci w kontek-
�cie tworzenia GOW, jak równie� w zidentyfikowaniu odpowiednich polityk 
wspieraj�cych kreowanie warunków dla GOW, funkcjonuje metoda, dzi�ki któ-
rej dokonuje si� oceny post�pów danego kraju w tworzeniu zr�bów gospodarki 
opartej na wiedzy oraz prowadzi porównania mi�dzynarodowe. 
  
 
16.3. Knowledge Assessment Methodology (KAM) – interaktywna metoda 
Banku �wiatowego diagnozowania stanu gospodarki opartej na wiedzy 
  
KAM zawiera obecnie 81 ilo�ciowo-jako�ciowych zmiennych opisuj�cych 
cztery, kluczowe z punktu widzenia GOW obszary, a mianowicie:1 
� porz�dek ekonomiczny i instytucjonalny, dostarczaj�cy bod�ców do efek-

tywnego wykorzystywania istniej�cego, b�d� kreowanego zasobu wiedzy 
oraz pobudzaj�cy przedsi�biorczo��, 

� system innowacyjny, który tworzy nowe technologie i umo�liwia efek-
tywn� adaptacj� wiedzy istniej�cej, 

� technologie informatyczne i telekomunikacyjne zmieniaj�ce sposoby ko-
munikacji, tworzenia, przetwarzania i rozprzestrzeniania informacji i wie-
dzy, 

� system edukacyjny, który kreuje i przekazuje wiedz�, buduj�c kapitał 
ludzki zdolny do aktywnego uczestnictwa w GOW. 

 
Wskazane obszary s� nieco modyfikowane, np. pierwszy z nich podzielono na 
trzy subobszary, a mianowicie: ogólnorozwojowy, ekonomiczny i instytucjo-
nalny, dodatkowo doł�czono wska�niki opisuj�ce nierówno�� płci. Zestawie-
nie wszystkich 81 zmiennych wraz z kodami KAM oraz �ródłem pochodzenia 
danych przedstawia zamieszczona w aneksie tab. 1.   

W celu uproszczenia procedury dokonywania ocen poszczególnych krajów 
i porówna� mi�dzynarodowych w aspekcie GOW zaproponowano tzw. stan-
dardowy formularz oceny, składaj�cy si� z 14 wska�ników (por. te� tab. 1):  

                                                      
1 KAM 2002 zawierała 69 wska�ników, a KAM 2004 – 76 wska�ników. 
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1. Sytuacj� gospodarczo-społeczn� w tym formularzu opisuj�: 
� �rednioroczny wzrost PKB w latach 1994-98 i 2000-2004 (w %), kod 

KAM [p1] 
� wska�nik rozwoju społecznego HDI w roku 2003, kod KAM [p3] 

2. Porz�dek instytucjonalny i polityk� regulacyjn� charakteryzuj�: 
� bariery celne i pozacelne w 2005 r., kod KAM [e4] 
� jako�� regulacji w 2004 r., kod KAM [g1] 
� zasady prawne w 2004 r., kod KAM [g2] 

3. System innowacyjny został scharakteryzowany: 
� liczb� badaczy w pracach B+R, kod KAM [i7] 
� liczb� publikacji naukowych z okre�lonych dziedzin, kod KAM [i13] 
� liczba patentów przyznanych przez Ameryka�skie Biuro Patentowe, kod 

KAM [i16] 
4. System edukacyjny oceniaj�: 
� wska�nik umiej�tno�ci czytania i pisania jako % populacji powy�ej 15 lat 

w 2002 r., kod KAM [h1] 
� wska�nik zapisów do szkół �rednich w 2002 r., kod KAM [h3] 
� wska�nik zapisów do szkół wy�szych w 2002 r., kod KAM [h4] 

5. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne badano bior�c pod uwag�: 
� liczb� telefonów ogółem na 1000 mieszka�ców w 2004 r., kod KAM [t1] 
� liczb� komputerów PC na 1000 mieszka�ców w 2004 r., kod KAM [t4] 
� liczb� u�ytkowników Internetu w 2004 r., kod KAM [t9] 

 
Wyró�nione wska�niki zostały nast�pnie unormowane wg nast�puj�cej formuły: 
pomno�ona przez dziesi�� liczba krajów o ni�szej warto�ci zmiennej podzielona 
przez liczb� wszystkich krajów poddanych analizie.  

Tak wi�c warto�ci zestandaryzowane poszczególnych wska�ników mieszcz� 
si� w przedziale <0;10>, oznaczaj�c odpowiednio najni�szy i najwy�szy ich po-
ziom. KAM proponuje porównanie tych warto�ci w dwóch punktach czasowych, 
a mianowicie w roku 1995 i najbardziej aktualnym wzi�wszy pod uwag� do-
st�pno�� danych. Warte podkre�lenia jest to, �e je�li w danym kraju porówny-
wany w czasie, zestandaryzowany wska�nik, osi�ga tendencj� spadkow�, to mo-
�e oznacza� faktyczne pogorszenie sytuacji w danym obszarze w wielko�ciach 
absolutnych lub te�, pomimo polepszenia sytuacji w wielko�ciach absolutnych, 
zdecydowanie korzystniejsze wyniki osi�gane przez inne kraje przyczyniaj�ce 
si� do ni�szych warto�ci zestandaryzowanych. KAM obejmuje obecnie grup� 
128 krajów, tak wi�c w celu otrzymania cało�ciowego obrazu danego obszaru 
korzystne wydaje si� badanie zarówno wielko�ci absolutnych, jak i unormowa-
nych (World Bank, 2006).  
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Standardowy formularz oceny posłu�ył do opracowania tzw. indeksu gospodarki 
wiedzy (KEI – Knowledge Economy Index) oraz indeksu wiedzy (KI – Knowled-
ge Index). Pierwszy z nich jest �redni� arytmetyczn� zmiennych opisuj�cych po-
rz�dek instytucjonalny i polityk� regulacyjn� [e4, g1, g2], system innowacyjny 
[i7, i13, i16], system edukacyjny [h1, h3, h4] i infrastruktur� ICT [t1, t4, t9]. 
Warto zauwa�y�, i� wska�niki charakteryzuj�ce system innowacyjny zostały 
zwa�one liczb� ludno�ci w danym kraju, co z jednej strony wydaje si� słuszne w 
zwi�zku z ich charakterem – cho� z drugiej nale�y pami�ta� o tym, �e taki spo-
sób prezentacji nie w pełni oddaje rzeczywist� zdolno�� innowacyjn� krajów o 
du�ych populacjach. Drugi z indeksów, tj. indeks wiedzy jest �redni� arytme-
tyczn� z trzech obszarów wskazanych przez standardowy formularz oceny, a 
mianowicie: innowacyjnego, edukacyjnego i ICT.  

W kolejnym punkcie dokonano zdiagnozowania stanu rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy w Polsce z wykorzystaniem KAM 2006.  

 
 

16.4. Gospodarka wiedzy w Polsce – diagnoza stanu według Knowledge As-
sessment Methodology 2006 

 
W tabeli 1 zestawiono absolutne i znormalizowane warto�ci wyodr�bnionych 
wska�ników w Polsce wg KAM 2006.  

 
Tab. 1. Absolutne i znormalizowane warto�ci wska�ników oceniaj�cych stopie� 
rozwoju GOW w Polsce wg KAM 2006 

Kod 
KAM Wska�niki 

Warto-
�ci ab-
solutne 

Warto�ci 
znormali-
zowane 

�ródło 
danych 

p1 �rednioroczny wzrost PKB (w %) 3.08 3.07 SIMA 
p2 PKB per capita 12881 6.77 SIMA 
p3 wska�nik rozwoju społecznego HDI 0.858 7.30 UNDP 
p4 wska�nik ubóstwa HPI b.d. b.d. UNDP 
p5 wieloczynnikowy wska�nik ryzyka 

ICRG 
76.75 6.35 WDI 

p6 stopa bezrobocia, jako % siły roboczej 19.89 0.51 IMF-WEO 
p7 zatrudnienie w przemy�le, jako % siły 

roboczej  
30.50 8.15 SIMA 

p8 zatrudnienie w usługach, jako % siły 
roboczej 

50.40 4.33 SIMA 

p9 PKB (w mld USD) 241.80 7.89 SIMA 
e1 wska�nik akumulacji kapitału brutto 

jako % PKB 
21.50 4.38 SIMA  

e2 handel jako % PKB 47.30 1.59 SIMA/IFS 
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e3 bariery celne i pozacelne 2.00 7.04 Heritage 
Foundation 

e4  wysoki stopie� ochrony własno�ci in-
telektualnej 

3.60 5.36 WEF 

e5 solidno�� banków 5.10 3.27 WEF 
e6 eksport produktów i usług jako % PKB 22.60 1.90 SIMA 
e7 mar�a na stopie procentowej 3.70 7.98 SIMA 
e8 konkurencja na rynkach lokalnych 5.00 5.73 WEF 
e9 kredyty krajowe w sektorze prywat-

nym, w % PKB 
27.80 3.76 SIMA 

 e10 koszty zarejestrowania firmy 22.20 4.30 RRU 
e11 ilo�� dni niezb�dnych do zało�enia 

firmy 
31.00 6.45 RRU 

e12 koszt egzekucji kontraktu 8.70 8.76 RRU 
g1 jako�� regulacji  0.64 6.64 WBI 
g2 zasady prawne  0.51 6.41 WBI 
g3 skuteczno�� rz�du  0.47 6.02 WBI 
g4 prawo głosu i odpowiedzialno��  1.13 8.12 WBI 
g5 stabilno�� polityczna  0.35 6.33 WBI  
g6 kontrola nad korupcj� 0.16 5.86 WBI 
g7 wolno�� prasy 20.00 7.89 Freedom 

House 
i1 BIZ brutto jako % PKB 3.69 5.04 SIMA 
i2 opłaty z tytułu korzystania z licencji 875.00 7.96 DDP 
i3 opłaty z tytułu korzystania z licen-

cji/mln mieszka�ców  
22.91 6.89 DDP 

i4 przychody ze sprzeda�y licencji 27.00 6.26 DDP 
i5 przychody ze sprzeda�y licencji/mln 

mieszka�ców 
0.71 5.05 DDP 

i6 wska�nik zapisów na studia techniczne 
i przyrodnicze 

20.06 3.86 UNESCO 

i7 wska�nik zapisów na studia przyrodni-
cze 

6.46 2.53 UNESCO 

i8 liczba badaczy w pracach B+R 58595 8.02 UNESCO  
i9 liczba badaczy w pracach B+R/mln 

mieszka�ców 
1468.57 5.35 UNESCO 

i10 wydatki na B+R jako % PKB 0.59 4.10 UNESCO 
i11 udział produktów wytworzonych w da-

nym kraju w całkowitym eksporcie to-
warowym jako % PKB 

46.57 6.95 DDP 

i12 współpraca o charakterze badawczym 
mi�dzy przedsi�biorstwami a uniwer-
sytetami 

3.20 6.00 WEF 

i13 liczba publikacji naukowych z fizyki, 
biologii, chemii, matematyki, medy-

5686 8.35 SIMA 
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cyny, nauk technicznych i astronomii 
i14 liczba publikacji naukowych na milion 

mieszka�ców 
148.65 7.32 SIMA 

i15 dost�pno�� kapitału wysokiego ryzyka 3.60 6.64 WEF 
i16 liczba patentów przyznanych przez 

Ameryka�skie Biuro Patentowe 
19.00 6.56 USPTO 

i17 liczba patentów przyznanych przez 
Ameryka�skie Biuro Patentowe / mln 
mieszka�ców 

0.50 5.78 USPTO 

i18 eksport produktów zaawansowanych 
technologicznie jako % eksportu 
wszystkich towarów wytworzonych  w 
danym kraju 

3.07 3.48  
WDI 

i19 wydatki sektora prywatnego na B+R  3.50 6.82 WEF 
i20 stopie� absorpcji nowych technologii 

na poziomie firm 
4.50 4.43 WEF 

i21 wyst�powanie ła�cucha warto�ci  3.90 5.85 WEF 
h1 wska�nik umiej�tno�ci czytania i pisa-

nia jako % populacji powy�ej 15 lat 
100.00 8.19 SIMA 

h2 �rednia lat pobierania nauki w szkole 9.84 8.70 Edstats/WDI 
h3 wska�nik zapisów do szkół �rednich 101.27 8.28 SIMA 
h4 wska�nik zapisów do szkół wy�szych 59.51 8.48 SIMA 
h5 oczekiwana długo�� �ycia w dniu na-

rodzin 
74.60 6.88 SIMA  

h6 dost�p do Internetu w szkole 4.10 5.82 WEF 
h7 wydatki publiczne na edukacj� jako % 

PKB 
5.60 7.48 WDI 

h8 liczba pracowników umysłowych jako 
% zasobów siły roboczej 

25.00 6.67 ILO  

h9 osi�gni�cia ósmoklasistów w matema-
tyce  

b.d. b.d. TIMSS  

h10 osi�gni�cia ósmoklasistów w naukach 
przyrodniczych 

b.d. b.d. TIMSS  

h11 jako�� edukacji w zakresie matematyki 
i nauk przyrodniczych 

5.10 7.73 WEF 

h12 zakres szkole� pracowników 3.80 5.45 WEF 
h13 dost�pno�� edukacji mened�erskiej w 

szkołach zarz�dzania na poziomie lo-
kalnym 

4.40 5.45 WEF 

h14 stopie� drena�u mózgów 3.40 5.55 WEF 
t1 liczba telefonów ogółem na 1000 

mieszka�ców  
917.60 6.48 ITU  

t2 liczba telefonów stacjonarnych na 1000 
mieszka�ców 

318.50 7.11 ITU  

t3 liczba telefonów komórkowych na 599.10 6.56 ITU 
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1000 mieszka�ców  
t4 liczba komputerów PC na 1000 miesz-

ka�ców 
191.00 6.83 ITU  

t5 odbiorniki telewizyjne na 1000 miesz-
ka�ców 

422.00 6.80 WDI  

t6 odbiorniki radiowe na 1000 mieszka�-
ców 

523.00 6.41 WDI 

t7 liczba dzienników na 1000 mieszka�-
ców 

102.00 5.57 WDI  

t8 liczba hostów internetowych na 10 000 
mieszka�ców 

70.50 6.32 ITU 

t9 liczba u�ytkowników Internetu na 10 
000 mieszka�ców 

2334.57 6.48 ITU 

t10 koszt 3 min rozmowy telefonicznej z 
USA w USD  

1.79 5.92 DDP  

t11 elektroniczny dost�p do usług publicz-
nych (e-government) 

2.20 2.99 WEF 

t12 zakres wykorzystania Internetu w dzia-
łalno�ci gospodarczej  

3.90 6.04 WEF 

t13 wydatki na ICT jako % PKB w 1999 r. 4.50 2.75 DDP 
w1 indeks rozwoju płci GDI 0.86 7.32 UNDP 
w2 udział kobiet w zasobach siły roboczej 

(w %) 
46.50 7.36 SIMA 

w3 ilo�� kobiet w parlamencie (jako % 
ogółu) 

20.70 7.21 UNDP 

w4 wska�nik zapisów kobiet do szkół 
�rednich 

99.93 8.08 DDP 

w5 wska�nik zapisów kobiet do szkół 
wy�szych 

70.20 8.63 DDP 

	ródło: KAM (2006).  
 
 

Wykorzystuj�c standardowy formularz oceny okre�lono nie tylko wyniki w po-
szczególnych filarach, ale tak�e poziom KEI oraz KI. W porównaniu do roku 
1995 odnotowano nieznaczny regres w obszarze innowacji, a post�p odpowied-
nio w porz�dku instytucjonalnym, edukacji oraz ICT. Powy�sze zale�no�ci 
uwzgl�dniaj�ce warto�� indeksu gospodarki wiedzy i indeksu wiedzy prezentuje 
rys. 1. 

W celu zobrazowania pozycji Polski na tle innych krajów w kreowaniu wa-
runków do rozwoju GOW zasadnym jest zaprezentowanie warto�ci KEI dla po-
zostałych krajów członkowskich UE (bez Malty)2 oraz USA – wyniki na rys. 2.  

 
                                                      

2 KAM obejmuje badaniami 128 krajów, Malta nie nale�y do tej grupy. 
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Rys. 1. Indeks gospodarki wiedzy oraz indeks wiedzy w Polsce  
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych z tab. 1. 
 
 

 
Rys. 2. Poziom indeksu gospodarki wiedzy w UE i USA w 2006 r. 
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	ródło: KAM (2006).  
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Tak wi�c �aden z analizowanych krajów nie osi�gn�ł wielko�ci KEI ni�szej od 
Polski, co wskazuje na zapó�nienie naszego kraju pod wzgl�dem warto�ci 
wska�ników branych pod uwag� w ocenie GOW zarówno przez KEI, jak i cał� 
metodyk� KAM oraz na relatywny (tj. w porównaniu do innych pa�stw) regres 
w rezultatach oceny dokonanej przez KAM 2004, według której Polska plaso-
wała si� przed Słowacj�3. Porównuj�c w podobny sposób jak KEI poszczególne 
filary GOW, najsłabiej na tle wyró�nionych 24 krajów Polska wypada kolejno w 
obszarze infrastruktury ICT (ostatnie miejsce), porz�dku ekonomiczno-instytu-
cjonalnego (ostatnie miejsce), systemu innowacyjnego (przedostatnia pozycja 
przed Łotw�), a relatywnie najlepsze wyniki odnotowano w obszarze edukacyj-
nym (10. miejsce). Nieco inn� kolejno�� otrzymano zestawiaj�c wszystkie 
wska�niki opisuj�ce cztery filary we wskazanych krajach, i cho� tak uzyskane 
wyniki w dalszym ci�gu potwierdzaj� najsłabsz� pozycj� Polski ogółem, to dys-
kusja na temat wad Knowledge Assessment Methodology wydaje si� uzasad-
niona.  

 
 

16.5. Podsumowanie 
 

Przedstawiona diagnoza stanu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy z wykorzy-
staniem metodyki Banku �wiatowego potwierdziła ogromny dystans dziel�cy 
Polsk� zarówno od krajów UE-15, jak równie� od wi�kszo�ci nowych członków. 
Koniecznym jest zatem nieco odmienne spojrzenie na podj�t� problematyk� i 
odej�cie od przypadkowo�ci w rozwoju GOW w Polsce. Działania, które wg pi-
sz�cego te słowa powinny zosta� podj�te, mo�na uszeregowa� nast�puj�co: 
� popularyzacja koncepcji nowej, opartej na wiedzy gospodarki w celu zmiany 

społecznej �wiadomo�ci w tym zakresie, 
� opracowanie, z wykorzystaniem dost�pnych przedmiotowo-podmiotowych 

charakterystyk istniej�cego stanu w obszarze tworzenia zr�bów gospodarki 
opartej na wiedzy4, narodowej strategii budowy GOW – �ci�le zwi�zanej ze 
strategi� rozwoju gospodarczego Polski i uwzgl�dniaj�cej członkostwo w 
Unii Europejskiej (np. wymogi strategii lizbo�skiej), 

                                                      
3 W rankingu 128 krajów Polska zajmuje obecnie 37. miejsce.  
4 Mo�e to by� np. Goldberg (2004), po dokonaniu stosownych aktualizacji. Jak słusznie zauwa�a 
A. Kukli�ski (2001):  
 

Dobra diagnoza znajduj�ca złoty �rodek pomi�dzy Scyll� nihilizmu a Charybd� apologetyki musi od-
powiedzie� na pytanie, jak naprawd� wygl�da bilans sukcesów i kl�sk w zakresie tworzenia zal��ków 
G.O.W. w Polsce (…). Diagnoza tego rodzaju jest naturalnym punktem wyj�ciowym w procesie for-
mułowania rz�dowego programu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.  
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� wskazanie zestawu instrumentów o charakterze instytucjonalnym, ekono-
micznym i finansowym, za pomoc� którego b�dzie mo�liwe osi�ganie celów 
generalnych i strategicznych w kluczowych z punktu widzenia rozwoju 
GOW obszarach,   

� ci�gły monitoring i ocena procesów realizacyjnych.  
 
Problematyka GOW wymaga jak najszerszego rozpropagowania w całym społe-
cze�stwie, pocz�wszy od elit sprawuj�cych władz�, a na przeci�tnych „Kowal-
skich” sko�czywszy. Obecnie �wiadomo�� społeczna w tym zakresie jest bardzo 
niska; konieczne wydaje si� przeprowadzenie kampanii informacyjnej podobnej 
do europejskiej przedreferendalnej, która zwróciłaby uwag� wi�kszo�ci Polaków 
na nieuchronno�� nadchodz�cych przemian i pozwoliła na odpowiednie do nich 
przygotowanie przez antycypacj�.  
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