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Gospodarka oparta na wiedzy: edukacja i infrastruktura informatyczna w Polsce i w wybranych krajach OECD
W nowej gospodarce powodzenie firmy i poszczególnych obywateli b dzie zale a o
od wiedzy jak posiadaj , ich umiej tno ci, elastyczno ci i innowacyjno ci.
Tony Blair
Wiedza jest bez warto ci, je li jej nie u ywasz.
Goethe

1. Wprowadzenie
Greccy filozofowie ju w staro ytno ci poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Co
to jest wiedza?1. Po raz pierwszy poj cie wiedzy mówi ce, e jest to uzasadnione i
prawdziwe przekonanie wprowadzi Platon w Menonie, Fedonie i Teajtecie. Zachodnia epistemologia (teoria poznania) bazuj c na dorobku Platona i jego ucznia Arystotelesa wprowadzi a dwa podej cia: racjonalizm i empiryzm. Zgodnie z pierwszym podejciem - racjonalizmem uwa ano, e wiedz zdobywa si poprzez dedukcyjne rozumowanie. Zwolennicy empiryzmu twierdzili, e wiedz zdobywamy na drodze indukcyjnego rozumowania powsta ego na drodze do wiadczenia zmys owego. Filozofowie
zajmuj cy si teori poznania znale li wiele argumentów wiadcz cych przeciwko
racjonalizmowi jak i podej ciu empirycznemu. Te dwa przeciwstawne podej cia
wzgl dem siebie próbowa po czy Immanuel Kant, który zgadza si z pogl dem, i
wszelka wiedza wyp ywa z do wiadczenia, ale dodawa , i te do wiadczenie powinno
by poparte logicznym rozumowaniem . Encyklopedia podaje definicj wiedzy jako
zasób wiadomo ci z jakiej dziedziny2, za firma Alcatel w podej ciu praktycznym
rozumie j jako informacj , która zosta a zrozumiana, wzbogacona o os d i wykorzystana w dzia aniu3.
Zainteresowanie teori poznania nasili o si w ostatnim dziesi cioleciu i obj o
swym zasi giem tak e ekonomistów, przedstawicieli rz dów czy praktyków zarz dzania. To w a nie ci ostatni nadali wiedzy rol istotnego czynnika tworz cego dobrobyt
cz owieka oraz stanowi cego o potencjale kraju, jego miejscu w gospodarce wiatowej.
Wiedza, zwi zana z cz owiekiem, powsta a w wyniku kumulowania si do wiadcze i
uczenia si , jest osi gana efektywniej, gdy mamy mo liwo korzystania z odpowiednich technologii oraz istniej niskie koszty korzystania z infrastruktury, a dost p jest
atwy i powszechny. Wysoki stopie nasycenia gospodarki zaawansowanymi technologiami, permanentna edukacja oraz system spo eczno  ekonomiczny popieraj cy
1
2
3

I. Nonaka, H. Takeuchi: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltex, Warszawa 2000, s. 40.
Encyklopedia Popularna PWN, 1982, s. 849.
M. Zi bicka: Zmiana funkcji szkole w nowoczesnym przedsi biorstwie, w: V Ogólnopolska konferencja zarz dzanie szkoleniami  Training 2001, Warszawa (materia y konferencyjne).
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przedsi biorczo oraz zmniejszaj cy asymetri informacji daj dobr podstaw dla
gospodarki wiedzy.
Proces wej cia ka dej gospodarki na cie k typow dla gospodarki opartej na
wiedzy jest niew tpliwie z o ony. Ju same czynniki i trendy makroekonomiczne
charakterystyczne dla nowej gospodarki ukazuj du e zmiany w sposobach dotychczasowego my lenia, dzia ania oraz funkcjonowania firmy czy pa stwa
(tabela 1).
Tabela 1.

Charakterystyka nowej gospodarki

Trendy ekonomiczne:
Era globalnych rynków,
Deregulacja rynków, likwidacja monopoli pa stwowych na korzy wolnorynkowej konkurencji,
Zmiana systemu wynagradzania pracowników (pojawienie si pozap acowych
systemów motywacyjnych),
Wzrost inwestycji w w asno intelektualn organizacji zamiast w maj tek trwa y,
Przej cie w kierunku permanentnego uczenia si pracowników i mobilno ci.
Przewarto ciowania i zmiany dogmatów:
Odej cie od w asno ci pa stwowej i centralnego planowania na korzy zasad
gospodarki wolnorynkowej i prywatyzacji,
Wysoka inflacja nie gwarantuje pe nego zatrudnienia a jej koszty s wysokie,
Zmiany w kierunku obni ania stawek podatków, hamuj cych rozwój przedsi biorczo ci
Rezygnacja z barier celnych,
Zbilansowanie bud etu zamiast deficytu.
Problemy pojawiaj ce si dla systemu statystycznego:
Pojawienie si trudno mierzalnych us ug,
Gwa towny wzrost ilo ci nowych produktów,
Post py we wdra aniu jako ci,
Rosn ca rola technologii, kapita u ludzkiego i innowacji,
Powstawanie nowych instrumentów finansowych i metod p atno ci,
Zmiany w organizacji i dystrybucji,
Zmiany w gospodarowaniu czasem przez ludzi.
ród o: A. Fazlagic: Spo ecze stwo wiedzy. Problemy Jako ci, 2000, nr 4.

W nowej gospodarce wszystko kr ci si wokó cz owieka, najwa niejsze s jego
umiej tno ci, wiedza, ca y proces jej zdobycia oraz nak ady z tym zwi zane. Jest to
tym bardziej istotne, gdy wraz z procesami globalizacji kapita ludzki staje si coraz
bardziej mobilny, tak jak ma to miejsce w przypadku kapita u finansowego. Firmy
dzia aj ce na rynkach globalnych ju w minionym wieku dostrzeg y, e wiedza sta a
si g ównym zasobem obok tradycyjnie wymienianych: ziemi, pracy i kapita u, który
stanowi o ich pozycji konkurencyjnej, a jest zwi zany nierozerwalnie z cz owiekiem.
Problemy zwi zane z wiedz zacz y nurtowa coraz wi cej organizacji, rz dów.
Problematyk wiedzy zajmuje si tak e Bank wiatowy, który przy udzielaniu pomocy
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finansowej krajom s abiej rozwini tym s u y fachowym doradztwem, dysponuj c
ponad 100 zespo ami zwanymi wspólnotami praktyków4.
Bank wiatowy by te jedn z pierwszych, po firmach konsultingowych i transnarodowych: Shell, Scandia, IBM, organizacji, która wdro y a koncepcj zarz dzania
wiedz . Dla potrzeb lepszego definiowania i rozumienia wiedzy dokonano jej podzia u,
wyodr bniaj c5:
wiedz o technologii, czego przyk adem w szerokim rozumieniu b dzie technologia ywienia, kontrola urodze , oprogramowanie informatyczne, rachunkowo ,
wiedz o atrybutach - jako produktu, kreatywno i umiej tno ci pracowników,
zdolno kredytowa przedsi biorstw. Przy tego rodzaju wiedzy wyst puje problem
w a ciwej informacji oddaj cej warto odpowiedniej cechy, któr nie zawsze daje
si przedstawi ilo ciowo.
Na bazie do wiadcze krajów wysokorozwini tych, korporacji transnarodowych, a tak e wspomnianych trendów ekonomicznych, które przynios y realne zmiany
spo eczno-ekonomiczne Bank wiatowy poda warunki, które nale y stworzy , aby
kraj s abiej rozwini ty pod a kierunku gospodarki wiedzy.

2. Warunki rozwoju gospodarki wiedzy6
By móc mówi o zarz dzaniu wiedz na poziomie pa stwa, czy firmy i aby pa stwa s abiej rozwini te gospodarczo mog y w czy si aktywnie do wiatowych
zasobów wiedzy nale y stworzy odpowiednie warunki7:
otoczenia instytucjonalnego i gospodarczego, które umo liwia swobodny przep yw
wiedzy oraz inwestycji w technologie informacyjne i komunikacyjne,
wykszta conego spo ecze stwa, potrafi cego tworzy i wykorzysta w pe ni potencja wiedzy;
dynamicznej i charakteryzuj cej si niskimi kosztami korzystania infrastruktury
informacyjnej, u atwiaj cej komunikacj , rozpowszechnianie i przetwarzanie informacji;
popierania dzia a skierowanych na rozwój przedsi biorczo ci;
sprawnego systemu wprowadzania innowacji  w postaci sieci centrów badawczych, uniwersytetów, o rodków wiedzy, prywatnych przedsi biorstw i ugrupowa
obywatelskich na szczeblu lokalnym, które umo liwi yby wykorzystanie rosn cego potencja u wiedzy.
Warunki powy sze s konsekwencj zmian zachodz cych w ostatnich dziesi cioleciach w gospodarce wiatowej. W kolejnych cz ciach rozdzia u mowa b dzie o
4
5
6

7

E.C. Wenger, W.M. Snyder, Communities of Practice: The Organiational Frontier, HBR JanuaryFebruary 2000, s. 140.
Knowledge for Development, The World Bank, Oxford University Press, 1999, s. 1.
Poj cie u yte w tytule gospodarka oparta na wiedzy, w paragrafie gospodarka wiedzy a tak e
spo ecze stwo informacyjne, gospodarka informacyjna, gospodarka elektroniczna s cz sto
u ywanymi okre leniami w literaturze ekonomicznej, we wspó czesnej socjologii, w informatyce za
J. Ole ski, Nowa gospodarka  aspekt informacyjny, Ekonomia, 2001, nr 1, s. 42.
T. Radzimi ska, W stron gospodarki wiedzy, Nowe ycie Gospodarcze, 2002, nr 6, s. 4.
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infrastrukturze teleinformatycznej i edukacji, które s z sob coraz bardziej zwi zane, a
dotycz g ównych aspektów gospodarki wiedzy.

Zakres technologii informatyczno-telekomunikacyjnej
W procesie nabywania nowej wiedzy istotnym wydaje si by infrastruktura informatycznotelekomunikacyjna. Zmiany tu zachodz ce przebiegaj szybko, a w
niektórych krajach gwa townie. W Polsce tylko w wietle informacji podanych przez
GUS na koniec I kwarta u 2002 liczba czy g ównych wynios a 11,4 mln co daje 337
na 1000 mieszka ców, za liczba czy ISDN8 wynios a oko o 500 tys, co da o wzrost
w stosunku do I kwarta u ubieg ego roku o prawie 50%9. Przyrost abonentów telefonicznych na przestrzeni ostatnich 11 lat w Polsce by du y i wzrós czterokrotnie
(tabela 2). Ró nica z ilo ci czy telefonicznych jaka wyst powa a w krajach Europy
Zachodniej a Wschodniej w roku 1990 w porównaniu do ostatniego roku, czy te
danych z 1997 roku zmniejsza si , co jest bardzo pozytywnym sygna em. Na liczb
czy telefonicznych wp ywa ilo firm, czy te mieszka , przez co dok adne uchwycenie ró nic w dost pno ci do telefonu jest bardziej z o ona.
Chc c dog bnie scharakteryzowa struktur sektora telekomunikacyjnego pomocne s wska niki opracowane przez International Telecommunications Union. Jest
ich ponad 50, a zgrupowane s w nast puj ce obszary: rozmiar sieci telekomunikacyjnej, jako us ug, cz stotliwo korzystania, koszty us ug, personel, zyski i straty oraz
inwestycje10. Podstawowe wska niki, u ywane powszechnie i dost pne w ogólnej
statystyce prowadzonej przez poszczególne kraje zosta y umieszczone w (tabeli 2).
Ogólny wniosek wyp ywaj cy to fakt, i mieszka cy krajów Europy Zachodniej, a
tak e dzia aj ce przedsi biorstwa i organizacje wyra nie maj lepszy dost p do us ug
telefonicznych.
Zadziwiaj ce s dane w przypadku liczby hostów, czyli dost pu do internetu,
ró nice w wielko ciach bezwzgl dnych s znaczne, najlepszy wska nik posiada Estonia, nast pnie Czechy. Nawet kraje Europy Zachodniej wyra nie tu ust puj , bo Anglia
trzecia w kolejno ci ma ich 20,4 a Francja zaledwie 7,5. Dane przedstawione w tej
tabeli ukazuj problem przedstawienia samej informacji. eby wyci ga poprawne
wnioski musi by spe nionych kilka warunków: informacje musz by aktualne, sposób ich pozyskiwania i przedstawiania znormalizowany. W przypadku tych danych
dok adnie nie wiadomo ile osób korzysta z internetu, gdy przyk adowo uczelnia mo e
posiada jeden host i mie tysi c terminali, z których mo e korzysta pi tysi cy
studentów, a w drugim przypadku ma a firma posiada host i jeden terminal, z którego
korzysta zaledwie kilka osób. Jak te dane zamie ci w tabeli, a potem prawid owo
zinterpretowa wyniki? Ten przyk ad dobitnie wskazuje na braki przy badaniu zjawiska dost pu do internetu. Mo na postawi pytanie, dotycz ce aspektu infrastruktury
informacyjnej przy koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, w jaki sposób dokonywa
identyfikacji, pomiaru liczby osób korzystaj cych z po cze internetowych?
8
9
10

ISDN  telefoniczna sie cyfrowa z integracj us ug, umo liwiaj ca wykorzystanie tej samej sieci dla
transferu g osu, obrazu, faksów, danych.
Informacja o sytuacji spo eczno-gospodarczej kraju I kw. 2002 roku, GUS opracowano 26 kwietnia
2002 rok, s. 41.
International Telecommunication Union, www.itu.su
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Abonenci telefoniczni i liczba czy internetowych

KRAJE
Czechy
Estonia
Francja
Grecja
Niemcy
Polska
Portugalia
Rosja
Wielka Brytania

1990

1997

w tys.
2 808
421
28 085 33 700
3 949
5 431
31 887 45 200
3 293
7 619
2 379
3 819
20 700 26 875
25 368
30678

1990

1997

Na 100 ludno ci
15,75
27,31
20,32
29,85
49,50
57,6
38,94
51,6
40,18
55
8,64
19,7
24,26
38,4
14,15
18,2
44,20
52,8

Hosty na 1000
mieszka ców 1998
63,6
128,9
7,5
3,9
14,2
2,57
4,6
8,82
20,4

ród o: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, 2001; A. Kukli ski (red), The Knowledge
Based Economy  The European Challenges of the 21st Century, KBN, Warszawa 2000, s. 77, 81.

Edukacja i kapita ludzki
Szko a od stuleci jest miejscem gdzie cz owiek zdobywa informacje i w wi kszym b d mniejszym stopniu uczy si praktycznie je wykorzystywa . W gospodarce
wiedzy najwa niejsze miejsce zajmuje nie kapita fizyczny, czy finansowy a kapita
ludzki nabywany przez pracownika w procesie uczenia si . Na kapita ludzki sk adaj
si zdolno ci, umiej tno ci i wiedza poszczególnych pracowników11. Akumulowanie
kapita u ludzkiego wymaga odpowiednich nak adów. Nak ady finansowe s u ce
uzbrojeniu potencjalnego pracownika w niezb dn i odpowiedni wiedz pochodz z
bud etu pa stwa, przedsi biorstw i wydatków osobistych pojedynczych osób. Wydatki
bud etowe s u ce bezpo rednio budowie kapita u ludzkiego w Polsce s podzielone
na: nauk , o wiat i wychowanie oraz na szkolnictwo wy sze. Ich czna wynios a w
2000 roku 10,7 mld z co daje udzia 1,56% wydatków w stosunku do PKB w Polsce.
Dok adne zebranie wydatków ponoszonych przez firmy na kszta cenie swych pracowników jest w praktyce niemo liwe do uzyskania. Mo na tu jedynie szacowa po przychodach firm realizuj cych szkolenia zewn trzne, ale co ze szkoleniami wewn trznymi, które tak e podnosz warto kapita u intelektualnego? Prywatne wydatki na
podniesienie w asnych umiej tno ci i wiedzy s tak e trudne do policzenia. Sposobów
jest kilka: pierwszy po przychodach szkó publicznych i niepublicznych z op acanego
czesnego, drugi po odliczeniach ukazanych w zeznaniu podatkowych. Wyst puje brak
tu wspólnej koncepcji co do pomiaru wydatków na kapita ludzki w uj ciu makroekonomicznym. Jego pomiar w uj ciu mikroekonomicznym mo e jest bardziej precyzyjny, ale te nastr cza wiele k opotów. Przyk adowe wielko ci charakteryzuj ce kapita
intelektualny firmy z obszaru ludzkiego, a s u ce jego pomiarowi przedstawia Edvinsson, który mi dzy innymi wymienia: czas po wi cony na szkolenia w liczbie dni,
liczb pracowników uczestnicz cych w szkoleniach, czne jak i przypadaj ce na
11

D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, 2001, s. 149.
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jednego pracownika koszty programów szkoleniowych, nak ady na szkolenia komputerowe, indeks pracowników zadowolonych, czy odsetek kierowników o wy szych
stopniach naukowych 12:
W Polsce na niskim poziomie kszta tuj si te wydatki na dzia alno badawczo- rozwojow , które wynosz 2 159 mln USD, co stanowi 0,72% w relacji do PKB.
S znacznie ni sze ani eli w krajach Europy Zachodniej, ale na porównywalnym
poziomie w ród krajów Europy rodkowoWschodniej (tabela 3). Wyra nie zaznacza
si tu dominacja Stanów Zjednoczonych w przypadku cznej kwoty oraz ilo ci USD
przypadaj cych na 1 mieszka ca. Nawet kraje Europy Zachodniej maj wiele do
nadrobienia.
Tabela 3.

Nak ady w dzia alno ci badawczej i rozwojowej w 1998 r.

KRAJE
Czechy
Francja
Grecja
Niemcy
Polska
Portugalia
Rosja
St. Zjedn. Ameryki
W gry
Wielka Brytania

Ogó em w mln
USA

Relacja do PKB w %

1 682
27 880
698
43 261
2 159
946
8 053
226 653
708
23 557

Na 1 mieszka ca
w USD

1,26
2,18
0,49
2,29
0,72
0,63
0,93
2,74
0,68
1,84

163,4
461,6
66,5
527,4
55,9
95,1
55,1
842,3
70,1
397,7

ród o: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, 2001.

Niekorzystne relacje wydatków z bud etu pa stwa na kszta cenie wy sze nie
maj potwierdzenia w liczbie studentów, która w Polsce od roku 1990 do 1998 wzros a
parokrotnie, za wska niki ukazuj ce liczb studentów przypadaj cych na 10 000
ludno ci s na poziomie zbli onym do krajów Europy Zachodniej (tabela 4). Odsetek
osób z wy szym wykszta ceniem znacznie wzrasta z ka dym rokiem, kiedy to nowe,
liczne roczniki ko cz studia. Polska osi gn a wska nik dotycz cy liczby studentów
przypadaj cych na liczb mieszka ców lepszy ni niektóre kraje Europy Zachodniej,
jak na przyk ad Niemcy. Warto tu zauwa y , i ten sukces zawdzi czamy studiom
zaocznym, na których si kszta ci 708 tys., co stanowi przesz o po ow kszta c cych
si studentów13.

12
13

L. Edvinsson, M. S. Malone, Kapita intektulalny, PWN, Warszawa 2001, s. 87-89, 132.
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2001, s. 239.
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Studenci szkó wy szych

KRAJE
Czechy
Francja
Grecja
Niemcy
Polska*
Portugalia
Rosja
St. Zjedn. Ameryki
W gry
Wielka Brytania

1990/91
w tys.
118
1 699
283
2 049
541
186
5 100
13 710
102
1 258

1997/98
207
2 062
363
2 132
1 431
320
4 458
14 262
195
1 821

1990/91

1997/98

na 10 000 ludno ci
115
300
191
258
142
188
344
540
99
219

200
353
347
260
371
322
300
534
193
314

* dane dla Polski obejmuj rok 1999/2000
ród o: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2001.

W warunkach rozwoju gospodarki wiedzy, edukacja jest jednym z priorytetów, a
analiza przedstawiona powy ej na podstawie (tabeli 4) potwierdza wysok pozycje
gospodarki Stanów Zjednoczonych, gdzie wyst puje dodatnia korelacja z najwi ksz
liczb kszta c cych si ludzi.
Dla poparcia wywodów pos u si tak e przyk adem Irlandii, gdzie zmiany w
systemie podatkowym, popieraj cym firmy z bran y informatycznej poprzez niskie
stawki podatkowe oraz kodeksie pracy by y sprz one ze zmianami w systemie edukacji. Dzi ki zmianom oraz rozwini ciu infrastruktury teleinformatycznej mo liwe sta o
si przej cie do gospodarki informacyjnej, co zaowocowa o awansem Irlandii na
drugie miejsce w wiecie po Stanach Zjednoczonych w eksporcie oprogramowania14.
System edukacyjny powinien w szczególno ci zwraca uwag na wykszta cenie w
zakresie znajomo ci j zyków obcych, umiej tno ci pos ugiwania si i korzystania z
programów komputerowych, znajomo ci systemów operacyjnych, j zyków programowania oraz wykszta cenia w ród uczniów umiej tno ci analitycznego my lenia15.

3. Wnioski
Na podstawie dokonanej wy ej analizy mo na stwierdzi , e w Polsce zosta o
du o do zrobienia, aby nadgoni dystans do pa stw Europy Zachodniej, czy cho by
otwy w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. Pozytywnym faktem jest to, i w
ostatnich latach wzrasta liczba osób z wy szym wykszta ceniem i posiadaj cych po czenia telefoniczne oraz korzystaj cych z internetu co daje dobre przes anki do dalsze14
15

C. Hirst, Hail Ireland, the new California, Independent on Sunday, 20 kwietnia 2000, s. 4.
Ch. May, The Global information economy and competitive advantage, w: A. Kukli ski, H. Bunz,
(red), Globalization: Experiences and Prospects, Friedrich Ebert Stifung, Warsaw 2001, s. 78.
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go rozwoju koncepcji gospodarki wiedzy. By o to mo liwe dzi ki zmianom z ko ca
ubieg ego stulecia w systemach informacji, które umo liwi y znacznie atwiejszy
dost p do wiedzy i nowych technologii, co by o nierealne kilkana cie czy kilkadziesi t
lat wcze niej. Nowe techniki przesy ania informacji spowodowa y obni enie lub wr cz
zanik kosztu korzystania z wiedzy i jej dystrybuowania. Pozosta jedynie koszt alternatywny (czasu) po wi cony przez poszczególne osoby na zdobycie wiedzy w przypadku
samokszta cenia, dotarcia do niej, zapami tania, odrzucenia tej zdezaktualizowanej.
Nadal wysoce kosztowne jest samo tworzenie wiedzy oraz ca ej niezb dnej infrastruktury, cznie z edukacj ludzi i dzia alno ci badawczo-rozwojow . Pod tym wzgl dem
wydatki z bud etu w Polsce, jak i w pozosta ych krajach europejskich, wyra nie odbiegaj od Stanów Zjednoczonych.
Te ró nice w poziomie wiedzy, jakie wyst puj pomi dzy krajami rozwini tymi
gospodarczo, a biednymi czy s abiej rozwini tymi przedstawia si za pomoc niepoliczalnej warto ci definiowanej jako luka wiedzy. Zmniejszanie si luki wiedzy zale y
od warunków wyst puj cych w danym kraju do przyswajania, wykorzystywania danej
i dost pnej wiedzy oraz tworzenia nowej, które to zosta y wymienione w rozdziale
trzecim. Kraje s abiej rozwini te wzorem krajów wysokorozwini tych powinny tworzy w asne strategie zmniejszania luk wiedzy16.
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