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Ksi��ka jest zbiorem prac 25 autorów z ró�nych �rodowisk akademickich w Pol-
sce. S� w�ród nich szanowani, utytułowani profesorowie, jak i pocz�tkuj�cy 
adepci nauki, zdolni doktoranci. Mo�liwo�� publikacji zyskiwały osoby nieza-
le�nie od stopnia naukowego – uzale�nione to było jedynie od jako�ci zgłoszo-
nego tekstu i spójno�ci z koncepcj� całego wolumenu. Publikacja jest, zatem 
równie� okazj� do promowania osi�gni�� naukowych ekonomistów młodszego 
pokolenia.  

Poszczególne rozdziały w danych cz��ciach – mimo trudno�ci w ich pogru-
powaniu i uszeregowaniu – uło�one s� z punktu widzenia merytorycznego: od 
kwestii bardziej ogólnych, do szczegółowych.  

Ksi��ka składa si� z czterech cz��ci. W cz��ci pierwszej zaprezentowana zo-
stała sama strategia lizbo�ska (SL). Dokonano równie� jej oceny z punktu wi-
dzenia realno�ci celów i zawarto�ci. Jest to wi�c raczej nie opis, a weryfikacji 
strategii (czy te� Deklaracji Lizbo�skiej). Druga cz��� przedstawia zagadnienia 
konkurencyjno�ci gospodarczej w kontek�cie SL. Analizowane s� dane staty-
styczne, dokumenty (w tym SL) oraz wybrane czynniki wpływaj�ce na konku-
rencyjno��: równo�� płci i polityka antymonopolowa. Trzecia cz��� – zbiera do-
tychczasowe osi�gni�cia polskich autorów w zakresie pomiaru gospodarki wie-
dzy w Polsce. Nale�y stwierdzi�, �e wiele tych tekstów ma pionierski charakter: 
zarówno z punktu widzenia kompleksowego podej�cia do zagadnienia, jak i 
szczegółowo�ci prezentowanych wyników oblicze�. W ostatniej cz��ci – wcale 
nie najmniej wa�nej – autorzy zaj�li si� problematyk� przyszło�ci Europy i Pol-
ski z punktu widzenia budowy społecze�stwa wiedzy. Ludzie s�, bowiem naj-
cenniejszym zasobem – bez odpowiedniej jako�ci kapitału ludzkiego (osób kre-
atywnych i wykształconych), nie uda si� Europie dogoni� USA.  

 
 

Cz��� I: Weryfikacja strategii lizbo�skiej 
 
Cz��� ta składa si� z o�miu rozdziałów. Otwiera j� tekst Ewy Oko�-Horody�-
skiej i Anny Zachorowskiej-Mazurkiewicz, które dokonały krytycznego prze-
gl�du strategii lizbo�skiej (SL). Wychodzi on od ró�nic gospodarczych pomi�-
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dzy Uni� Europejsk� a Stanami Zjednoczonymi, wskazuje na dotychczasowej 
ułomno�ci integracji europejskiej. Nast�pnie dokonuje próby oszacowania mo�-
liwo�ci realizacji SL: przy poczynionych zało�eniach, obliczenia Instytutu 
Technologii i Polityki Regionalnej w Wiedniu wskazuj�, �e nakłady na badania i 
rozwój w 2010 r. mog� osi�gn�� w UE ok. 2%, przy czym wi�kszo�� krajów, 
które weszły do UE, b�d� ten poziom zani�ały. Kluczow� rol� pod tym wzgl�-
dem nie odgrywaj� jednak nowi członkowie, a Niemcy – najwi�ksza gospodarka 
Europy oraz Wielka Brytania i Francja. O sukcesie w budowaniu gospodarki 
wiedzy w Europie głównie decydowa� b�d� te pa�stwa. Nowe kraje członkow-
skie b�d� hamowały popraw� konkurencyjno�ci Unii, w tym zwłaszcza Polska. 
By to przezwyci��y�, autorki proponuj� wspieranie napływu do Polski bezpo-
�rednich inwestycji zagranicznych, a szczególnie ich działów badawczo-rozwo-
jowych. Nie wystarczy ponadto samo zwi�kszenie nakładów na badania i rozwój 
– niezb�dne jest budowanie narodowego i regionalnych systemów innowacji. 

Rozdział M. Sulmickiej po�wi�cony jest analizie ró�nych dokumentów – 
głównie za� tzw. Raportu Koka – z punktu widzenia strategii lizbo�skiej i pol-
skich realiów. Raport ten jest analizowany punkt po punkcie, obejmuj�c zagad-
nienia społecze�stwa wiedzy, mo�liwo�ci przyci�gni�cia do Europy najlepszych 
naukowców, zwi�kszenia wydatków na B+R (tu autorka wskazuje na niereal-
no�� osi�gni�cia 3-procentowego celu lizbo�skiego), wykorzystania technologii 
teleinformatycznych (skrytykowana została decyzja UE o konieczno�ci podwy�-
szenia w Polsce VATu na dost�p do Internetu), ochrony własno�ci intelektual-
nych (za najpilniejsze uznano wprowadzenie unijnego patentu, nad którym prace 
trwaj� od ponad 20 lat), efektywno�ci inwestycji w kapitał ludzki (zwi�kszenie 
dost�pno�ci kształcenia ustawicznego). W zako�czeniu autorka wskazuje na ko-
nieczno�� stworzenia strategii budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. 
Wskazuje sceptycyzm Komisji Europejskiej oceniaj�cy Krajowy Program Re-
form na lata 2006-08, natomiast chwali Ustaw� o wspieraniu działalno�ci inno-
wacyjnej, powstał� z inspiracji strategii lizbo�skiej. Strategia zatem – zadaniem 
autorki – odgrywa istotn� rol� w stymulowaniu procesu budowania społecze�-
stwa i gospodarki wiedzy w Polsce.  

W. �witalski opisuje głównie strategi� lizbo�sk� (cho� wychodzi te� poza ten 
temat) – podkre�la, co warto zauwa�y�, �e w zamy�le jej twórców nie była to 
strategia, a jedynie deklaracja (czy te� agenda), a uznanie „Deklaracji Lizbo�-
skiej” za strategi� jest pomyłk�. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich 
rozdziałów, równie� ten prezentuje sytuacj� gospodarcz� UE w roku uchwalania 
strategii. Sprawdza, jakie miała ona podstawy teoretyczne. Przykładowo nad-
mienia, �e paradygmat gospodarki i społecze�stwa wiedzy – mimo uwzgl�dnie-
nia go w strategii – nie został jeszcze inkorporowany przez teorie ekonomiczne i 
ponadto nie s� one w stanie odpowiedzie� na szereg pyta� dotycz�cych konku-
rencyjno�ci w kontek�cie wiedzy i innowacji. Podobnie jest z wypowiedziami 
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polityków, stosuj�cych słowo „wiedza” bardziej jako zakl�cie, ni� termin eko-
nomiczny.  

Nastawienie autora do dorobku współczesnej ekonomii (szczególnie „głów-
nego nurtu”) jest bardzo krytyczne i wydaje si� opowiada� za tzw. ekonomi� 
ewolucyjn� (bior�c� za podstaw� wkład m.in. Schumpetera, którego idee – nota 
bene – były podstaw� teoretyczn� strategii lizbo�skiej). Podobnie jak dalej A. 
Kaderabkova wskazuje na jako��, a nie cen�, jako �ródło przewagi konkuren-
cyjnej (krajów rozwini�tych). W podsumowaniu autor nie unikn�ł my�lenia �y-
czeniowego: postuluje wprowadzenie do programów nauczania wielu dziedzin 
nauki – wiedzy zakresu zarz�dzania projektami, co – zdaniem autora – jest nie-
zb�dne do zmian strategii i polityki gospodarczej oraz pozwoliłoby na zbudowa-
nie nowej strategii lizbo�skiej.  

Kolejny rozdział dokonuj�cy weryfikacji strategii lizbo�skiej jest autorstwa 
trzech osób: E. Kwiatkowskiego, A. Rogut i T. Tokarskiego. Autorzy podj�li si� 
sprawdzenia realno�ci celów zatrudnieniowych strategii – zadanie trudne, acz-
kolwiek przy przyj�ciu odpowiednich zało�e� – mo�liwe do realizacji, cho� 
wymagało przeprowadzenia zaawansowanych oblicze�. Rozdział rozpoczyna si� 
prezentacj� stopnia realizacji ww. celu w 2003 r. (stopy zatrudnienia w ró�nych 
uj�ciach). Nast�pnie „weszli” w teori� wzrostu (podobnie jak dalej W. Welfe, 
M. Pi�tkowski i S. Roszkowska w niniejszym woluminie) i szacowali popyt na 
prac�, wyja�niaj�c go wielko�ci� PKB. Z przeprowadzonych oblicze� wynika, 
�e o ile w przypadku Holandii, Danii i Szwecji mo�e si� pojawi� niedobór siły 
roboczej w 2010 r., to praktycznie niemo�liwe jest (ceteris paribus) osi�gni�cie 
celu lizbo�skiego w zakresie zatrudnienia na Łotwie, W�grzech, Słowacji i 
zwłaszcza w Polsce. Ch�� jego realizacji do 2010 r. oznaczałoby konieczno�� 
przyspieszenia wzrostu gospodarczego w naszym kraju do prawie 17% rocznie 
przez okres o�miu lat (2003-10), co jest oczywi�cie niemo�liwe. Wyniki te opar-
te s� na zało�eniu, �e charakter zale�no�ci mi�dzy wzrostem gospodarczym a 
zatrudnieniem w latach 2004-10 b�dzie taki sam, jak w latach 1990-2003.1 Na-
le�y podkre�li�, �e strategia lizbo�ska nie uwzgl�dniała wewn�trznego zró�ni-
cowania Unii, w tym konsekwencji rozszerzenia (podkre�lone to zostało m.in. w 
Piech, 2005): ustaliła jednakowe cele dla wszystkich krajów członkowskich nie 
sprawdzaj�c, czy s� one mo�liwe do osi�gni�cia. W konkluzji autorzy stwier-
dzili (podobnie jak M. Pi�tkowski), �e konieczne s� zmiany instytucjonalne, by 
obni�y� progi bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego, a tak�e nale�y uela-
styczni� rynek pracy.  

J. Kudła zaj�ł si� szczególnym aspektem rozwoju technologii teleinforma-
tycznych (ICT): szerokopasmowym dost�pem do Internetu. Przeanalizował do-

                                                      
1 Oznacza to „ciche” przyj�cie, �e okres pocz�tku transformacji, cechuj�cy si� gwałtownym 
spadkiem zatrudnienia, mo�e si� powtórzy�. 
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tychczasowe post�py członków UE w tym zakresie, dodaj�c te� dane uwzgl�d-
niaj�ce posiadanie komputerów w gospodarstwach domowych oraz dostep do 
Internetu. Autor krytykuje wprowadzenie na polski rynek trzech operatorów te-
lefonii komórkowej, ze wzgl�du na wysokie koszty infrastruktury, co hamowało 
spadek cen usług. Wskazuje szereg działa�, które – jego zdaniem – poprawiłyby 
realizacj� strategii lizbo�skiej w Polsce w zakresie ICT. Krytykuje Komisj� Eu-
ropejsk� za biurokratyczn� krótkowzroczno��: wa�niejsze dla niej było trzyma-
nie si� procedur, ni� realizacja naczelnych celów strategii lizbo�skiej – przykład 
konieczno�ci wycofania si� Polski z zerowej stawki VAT na usługi dost�pu do 
Internetu. Autor równie� wskazuje, i� strategia lizbo�ska jest bardziej dostoso-
wana do bogatszych krajów Unii, ni� do nowych członków; stwierdza, �e bra-
kuje aktywnej polityki ze strony rz�du i samorz�dów w zakresie rozbudowy i 
modernizacji infrastruktury dost�pu do usług internetowych.  

B. Wieliczko podj�ła zagadnienie umiejscowienia problemów rolnictwa w 
strategii lizbo�skiej. Zauwa�yła, �e tematyka ta została w niej pomini�ta (słowa 
„wie�” i „rolnictwo” w niej nie wyst�puj�). Natomiast – stosuj�c definicj� 
OECD – obszary wiejskie zajmuj� ponad 90% powierzchni Wspólnot Europej-
skich i zamieszkuje je a� 57% ludno�ci (Eurostat i inne �ródła podaj� znacznie 
mniejsze wielko�ci). Autorka szeroko prezentuje polityk� Unii wobec obszarów 
wiejskich, a tak�e porównuje struktur� agrarn� w krajach Europy �rodkowo-
Wschodniej. Autorka widzi sprzeczno�� mi�dzy celami strategii lizbo�skiej, a 
Wspóln� Polityk� Roln� – na mocy której rolnikom powy�ej 55. roku �ycia 
przyznawane s� renty strukturalne w zamian za przekazania gospodarstwa młod-
szym rolnikom (strategia za� promuje wzrost zatrudnienia osób powy�ej 50. ro-
ku �ycia). W konkluzji autorka stwierdza, �e strategia nie uwzgl�dnia wzrostu 
konkurencyjno�ci obszarów wiejskich, budowania społecze�stwa informacyj-
nego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

 
 

Cz��� II: Konkurencyjno�� gospodarcza Unii Europejskiej i Polski w �wie-
tle strategii lizbo�skiej 
 
Cz��� t� rozpoczyna bardzo aktualny tekst autorstwa U. Płowiec, odnosz�cy si� 
do wi�kszo�ci zagadnie� poruszanych w ksi��ce. Zawiera, bowiem opis strategii 
lizbo�skiej (sformułowanej – zdaniem autorki – w sposób ofensywny): pierwot-
nej i odnowionej wraz z jej przesłankami zwi�zanymi z konkurencyjno�ci� UE. 
Autorka wskazuje m.in. na konieczno�� rozwoju gospodarki wiedzy dla wzrostu 
produktywno�ci oraz słabo�� przyj�tej w strategii – otwartej metody koordynacji 
(opartej na zrozumieniu potrzeb UE przez pa�stwa członkowskie), która przy-
czyniła si� do fiaska strategii w jej wersji z 2000 r. (Odnowiona za� strategia 
oparta jest na partnerstwie mi�dzy UE a krajami członkowskimi.)  
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Na tym tle oceniana była konkurencyjno�� Polski w rozszerzonej Unii, a tak�e 
dokonany został przegl�d przyczyn i mo�liwo�ci rozwi�zania problemów przy-
spieszenia rozwoju kraju za pomoc� polityki gospodarczej. Autorka jednoznacz-
nie wskazuje, �e imperatywem dla Polski jest rozwój gospodarki wiedzy. Zapre-
zentowana dalej analiza obj�ła bardzo wa�ne i aktualne zagadnienia Strategii 
Rozwoju Kraju 2007-15, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13 
oraz inne dokumenty, wa�ne dla budowania w Polsce gospodarki wiedzy (au-
torka podaje te� jej definicj�) i społecze�stwa wiedzy. Tekst uzupełniony jest 
sze�cioma, obszernymi zał�cznikami.  

Nastepnym tekstem jest rozdział T. Michalskiego. Stosuje on od lat metody 
taksonomiczne do pomiaru konkurencyjno�ci gospodarczej w procesach pogł�-
biania i rozszerzania integracji europejskiej. W swoim, analitycznym tek�cie 
stawia tez�, �e identyfikacja sfer (płaszczyzn) najmniej i najbardziej konkuren-
cyjnych jest niezb�dna dla zbudowania gospodarki wiedzy w Unii Europejskiej 
(i w Polsce). Sfery te za� identyfikuje na podstawie podziału przyj�tego kilka lat 
temu przez Mi�dzynarodowy Instytut Rozwoju Zarz�dzania w Lozannie (IMD), 
stosuj�c w swoich obliczeniach równie� dane dostarczane przez IMD. Tekst 
omawia równie� strategi� lizbo�sk�. Do porówna� Polski z innymi krajami wy-
brano: Portugali�, Irlandi�, Niemcy i Finlandi�. Porównywany był zarówno po-
ziom cech, jak i struktury gospodarek, z punktu widzenia ich podobie�stwa do 
wzorca. Wyniki wskazuj�, �e cho� Polska pod wzgl�dem podobie�stwa struktur 
jest do�� zbli�ona do Portugalii (i bardzo podobna pod wzgl�dem poziomu), da-
leko jej pod tym wzgl�dem do Niemiec (cho� odległo�� od tego kraju pod 
wzgl�dem poziomu ju� nie jest tak du�a, a w grupie cech „administracja” – na-
wet wyprzedzamy Niemcy).  
 Jan W. Bossak analizuje strategi� lizbo�sk� (w wersji z 2005 r.) oraz doku-
menty powstałe na jej podstawie: Krajowy Program Reform 2005-08 oraz pro-
jekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13; du�� uwag� zwraca 
na cele. Porównuje KPR do Narodowego Planu Rozwoju. Autor zbiera wnioski 
z kilku raportów mi�dzynarodowych wskazuj�ce, �e dotychczasowa strategia 
rozwoju i reform w Polsce nie przyniosła poprawy konkurencyjno�ci polskiej 
gospodarki (podobne wnioski zawarła w swoim rozdziale U. Płowiec, po prze-
analizowaniu strategii G. Kołodki i J. Hausnera). Stawia wi�c pytanie o to, czy 
obecnie przygotowywane strategie rozwoju i reform poprawi� sytuacj�? Po-
nadto, Jan W. Bossak stwierdza, �e autorzy NSRO 2007-13 „nie maj� odpo-
wiedniego przygotowania technicznego i metodologicznego”, gdy� sprawiaj� 
wra�enie, �e nie wiedz�, i� sukces przedsi�biorstw zale�y w wi�kszo�ci od ich 
otoczenia strategicznego – jak wskazuj�: strategia lizbo�ska, publikacje Banku 
�wiatowego, �wiatowego Forum Gospodarczego czy IMD. Podkre�la, �e wa�na 
dla rozwoju Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Irlandii była gł�boko�� reform i zmian 
strukturalnych oraz jako�� polityki gospodarczej. Samo członkostwo (i wi���cy 
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si� z tym napływ funduszy unijnych) nie zapewni� szybkiego rodzaju. Autor 
ocenia KPR i projekt NSRO jako pasywne – zakładaj� stopniowe dostosowanie 
do wymogów Paktu Stabilno�ci i Wzrostu oraz wysoki poziom wykorzystania 
�rodków pochodz�cych z funduszy strukturalnych, ale nie przyspieszy to zna-
cz�co wzrostu gospodarczego (konwergencji) i spadku bezrobocia. Mo�liwe to 
by było przy realizacji „scenariusza irlandzkiego” (jak go okre�lił autor) zawar-
tego w NSRO, ale jest to bardzo trudne, a zatem i mało prawdopodobne.  

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz zaj�ła si� problematyk� nierównego trak-
towania kobiet i m��czyzn. Stawia tez�, �e jest to zagadnienie wa�ne z punktu 
widzenia konkurencyjno�ci (prezentuje przy tym wyniki �wiatowego Forum 
Gospodarczego), a w szczególno�ci – �e słaba pozycja konkurencyjna Polski jest 
wynikiem dyskryminacji kobiet. Prezentuje poj�cie równo�ci, dyskryminacji, a 
tak�e wska�nik rozwoju determinowanego płci� (Polska w rankingu krajów jest 
na 35. pozycji, najwy�ej uplasowała si� Norwegia, a tu� za ni� – Islandia i 
Szwecja). Nast�pnie analizuje sytuacj� kobiet na rynku pracy w USA, UE i w 
Polsce. Zauwa�a, �e w wi�kszo�ci krajów cywilizacji zachodniej jest tendencja 
do wzrostu liczby kobiet czynnych zawodowo, lecz w Polsce sytuacja jest od-
wrotna (porównuj�c rok 2003 do 2000 i 1992). Szereg innych charakterystyk 
rynku pracy (zarobki, stopa bezrobocia) równie� pokazuj� niekorzystn� sytuacj� 
kobiet. Autorka konkluduje, �e w strategii lizbo�skiej za mało miejsca po�wie-
cono wyrównywaniu szans grup społecznych na rynku pracy. Przytacza fakt, �e 
– wg komisji prezydenta Kennedy’ego – jedn� z przyczyn sukcesu ZSRR nad 
USA w zakresie bada� naukowych po II wojnie �wiatowej było szersze wł�cze-
nie we� kobiet. Rol� kobiet docenia si� współcze�nie szczególnie w krajach 
skandynawskich – przoduj�cych w zakresie budowy gospodarki i społecze�stwa 
wiedzy czy mi�dzynarodowej konkurencyjno�ci. W Polsce za� pozostało wiele 
do zrobienia (autorka za� wskazuje mo�liwo�ci takich działa�). 
 T. Bernat podj�ł temat polityki antymonopolowej pa�stw. Patrzy na strategi� 
lizbo�sk� przez pryzmat konkurencyjno�ci i wskazuje mo�liwo�ci �ci�gania 
przez Uni� Europejsk� bezpo�rednich inwestycji zagranicznych z USA i z Azji. 
Pokazuje walk� z praktykami monopolistycznymi na przykładzie firmy Micro-
soft, Metropole, Telekomunikacji Polskiej S.A. We wnioskach wskazuje, �e 
strategia lizbo�ska uwzgl�dnia polityk� antymonopolow� i konkurencyjn� (w 
tym wspieranie sektora małych i �rednich przedsi�biorstw). 
 
Cz��� III: Pomiar gospodarki wiedzy w krajach Europy �rodkowej i 
Wschodniej, szczególnie w Polsce 
 
Cz��� ta jest najobszerniejsza – zawiera siedem rodziałów. Rozpoczyna j� tekst 
W. Welfe, który w swoim opracowaniu podj�ł kwesti� makroekonomicznego 
modelowania wzrostu gospodarczego z punktu widzenia gospodarki opartej na 
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wiedzy. Jest to jeden z pionierskich tekstów w tej dziedzinie, cho� wywodz�cy 
si� z nurtu endogenicznych teorii wzrostu. Jednak�e, problemy pomiaru samej 
wiedzy, a tak�e gospodarki opartej na wiedzy (por. pó�niejszy tekst K. Piecha), 
sprawiaj�, �e zadanie to jest dalekie od trywialno�ci. Jest wiele sposobów po-
miaru gospodarki wiedzy: autor rozpatruje t� kwesti� z punktu widzenia modeli 
makroekonomicznych; zajmuje si� czynnikami wzrostu. Dokonuj�c endogeniza-
cji efektów post�pu technicznego, stosuje do tego nakłady na badania i rozwój 
oraz nakłady na edukacj�. Ostatnia kwestia staje przed problemem ró�nic w 
efektywno�ci tych wydatków w ró�nych krajach2. S� to problemy nie rozwi�-
zane przez współczesn� ekonomi�, aczkolwiek bardzo wa�ne z punktu widzenia 
wyłaniaj�cego si� paradygmatu wzrostu opartego na wiedzy i innowacjach.  

W ko�cowych partiach tekstu autor odnosi si� do modelu W8D opracowa-
nego przez o�rodek łódzki, wskazuj�c na mo�liwo�ci jego rozbudowy w kie-
runku uwzgl�dnienia gospodarki opartej na wiedzy, co umo�liwiłoby m.in. 
stworzenie scenariuszy wzrostu nakładów na B+R, czy nakładów na edukacj� (w 
tym na poziomie wy�szym).  

Tekst autorstwa M. Pi�tkowskiego po�wi�cony jest wpływowi technologii te-
leinformatycznych (information and communication technologies) na wzrost go-
spodarczy krajów transformacji, a w szczególno�ci – wpływowi na procesy „do-
ganiania” Unii Europejskiej. Niewiele jest tego typu opracowa� (poza publi-
kacjami autora). Zbli�ony jest do tekstu W. Welfe i S. Roszkowskiej – równie� 
zajmuje si� wzrostem, aczkolwiek jednym czynnikiem na� wpływaj�cym.  

Rozdział ten zawiera analiz� wpływu ICT na determinanty konwergencji 
(produktywno�� pracy) i wskazuje, �e spo�ród czterech, analizowanych krajów 
Europy �rodkowo-Wschodniej (E�W), technologie te znacz�co przyspieszały 
konwergencj� na W�grzech i Słowacji, ale nie było tak ju� w przypadku Czech i 
Polski. Ze wzgl�du na słaby rozwój sektora produkuj�cego technologie telein-
formatyczne (ICT producing sector) w E�W (za wyj�tkiem W�gier i Słowacji) 
oraz z powodu wyczerpania prostych, transformacyjnych rezerw wzrostu3, kon-
wergencja z UE-15 zale�e� b�dzie od efektywnego wykorzystania ICT w sekto-
rach, które nie produkuj� tych technologii (non-ICT producing sector), a szcze-
gólnie w usługach. Autor pokazuje, �e ICT s� wa�nym �ródłem wzrostu pro-
duktywno�ci i konwergencji: stopy wzrostu produktywno�ci w Europie �rodko-
wej i Wschodniej s� dwa razy wy�sze w przemysłach u�ywaj�cych ICT, ni� w 
tych, które nie stosuj� tych technologii. Zdaniem autora, szybsza konwergencja, 

                                                      
2 By� mo�e zatem oprócz nakładów, nale�y wzi�� te� pod uwag� długo�� okresu kształcenia i jego 
jako��, szacowan� np. wynikami testów International Adult Literacy Score (sugestia K. Cichego 
wyra�ona w prywatnej korespondencji).  
3 Na zjawisko to wskazuje równie� Kubielas (2006), przy czym stawia on �miał� tez�, i� wywołało 
to (wraz m.in. ze zmniejszaniem si� sektora badawczo-rozwojowego, brakiem polityk naukowo-
technicznej i innowacyjnej), recesj� w Polsce w latach 2001-02. 
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mo�liwa przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w sektorach jej 
nie stosuj�cych, zale�y od reform strukturalnych: deregulacji rynków, uelastycz-
nienia rynków pracy, reorganizacji firm bazuj�cej na poprawionych praktykach 
zarz�dzania, wy�szych wydatków na innowacyjno��, wy�szych inwestycji w 
kapitał ludzki i umiej�tno�ci ICT, rozwoju e-government.  

Anna Kaderabkova przedstawiła m.in. opis literatury po�wi�conej gospo-
darce wiedzy i sposobom jej pomiaru (oraz pomiaru poszczególnych filarów 
GOW, czym nawi�zuje do koncepcji Banku �wiatowego). Przesłanie tekstu jest 
jasne: nale�y kontynuowa� transformacj� do gospodarki wiedzy, ale nie poprzez 
koszty (tani� sił� robocz�, niedoszacowane kursy walutowe), ale jako�� (wy-
kształcona siła robocza, innowacyjno�� gospodarki, działalno�� gospodarcza 
oparta na technologiach i umiej�tno�ciach, jako�� instytucji). Uto�samia przy 
tym ww. transformacj� z uzyskiwaniem przewagi konkurencyjnej opartej na ja-
ko�ci (tytułowe: quality based competitive advantage). Tekst prezentuje 
Knowledge Assessment Matrix (KAM) na przykładzie krajów UE (jest to w�tek 
kontynuowany przez dwóch, kolejnych autorów: K. Piecha i R. 	elaznego, któ-
rzy zaj�li si� – odpowiednio – Europ� �rodkowo-Wschodni� i Polsk�). Doko-
nany został pomiar korelacji pomi�dzy filarami GOW wg KAM. Nast�pnie au-
torka prezentuje opracowan� przez siebie koncepcj� macierzy przewag konku-
rencyjnych, stosuj�c przewa�aj�ce �ródła wiedzy technologicznej oraz �ródła 
konkurencyjno�ci na rynkach mi�dzynarodowych (niskie koszty produkcji ver-
sus jako��) w kategoriach kompletno�ci (multinarodowego) ła�cucha warto�ci 
dodanej. Zwłaszcza w drugim przypadku wyra�nie wida�, �e kraje transformacji 
nale��ce do UE stanowi� oddzieln� grup� (plus Portugalia) od bardziej rozwi-
ni�tych członków Unii. Mi�dzy nimi znajduj� si�: Słowenia, Irlandia, Hiszpania. 
Zgodnie z tym podej�ciem, USA i Japonia s� bardziej zaawansowane w trans-
formacji do GOW, ni� jakikolwiek kraj UE. W konkluzjach autorka stwierdza, 
�e kraje transformacji, chc�c przezwyci��y� luk� PKB na osob�, musz� stawi� 
czoło dwóm wyzwaniom: doganianiu (catch up) gospodarczemu i technologicz-
nemu4. Nast�pnie opisuje filary GOW z punktu widzenia wyzwa� dla krajów 
transformacji i celów strategii lizbo�skiej.  

K. Piech rozpoczyna swój rozdział od streszczenia teorii rozwoju gospo-
darczego, dochodz�c do koncepcji gospodarki wiedzy. Krytykuje metodologi� 
OECD, zgodnie z któr� mo�na wskaza�, które przemysły (i usługi) to przemysły 
wiedzy, a które – nie, argumentuj�c, �e wiedza przenika wszystkie sektory go-
spodarki, a nie jest tylko w niektórych z nich. Opisuje warunki tworzenia strate-
gii lizbo�skiej pokazuj�c wpływ euforii internetowej ko�ca lat 90. XX w. na 

                                                      
4 E. Oko�-Horody�ska (2001, 2003, 2004a, 2004b) od lat wskazuje, �e w polskim modelu 
transformacji zaniedbano kwestie transformacji technologicznej kraju.  
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opracowanie zbyt nierealistycznych celów. Stwierdza, �e mimo pewnych prób, 
mierzenie gospodarki wiedzy jest wci�� wyzwaniem.  

Autor, prezentuj�c stan rozwoju gospodarek wiedzy w krajach Europy �rod-
kowo-Wschodniej, bazuje na metodologii stosowanej równie� w poprzednim 
rozdziale (opisan� szczegółowo dalej przez R. 	elaznego), cho� modyfikuje j�, 
nie przypisuj�c poszczególnym filarom GOW przy tworzeniu indeksu gospo-
darki wiedzy równych wag (jak to robi Instytut Banku �wiatowego), ale ró�ne. 
Ich warto�ci oparto na strukturach filarów GOW w Szwecji i Finlandii – dwóch 
najbardziej zaawansowanych na �wiecie krajach pod wzgl�dem budowy gospo-
darki wiedzy (przy tak przypisanych wagach, najwa�niejszym filarem GOW jest 
system innowacji). Zarówno jednak oryginalna metoda IB�, jak i zmodyfiko-
wana przez autora, pokazuj�, �e Polska jest na ostatnim miejscu w�ród krajów 
transformacji, które weszły do UE (kraje E�W), pod wzgl�dem budowy gospo-
darki wiedzy. Ponadto, dokonuj�c pomiaru dystansu poszczególnych filarów 
GOW w krajach E�W w stosunku do Europy Zachodniej (według opracowanej 
przez siebie metody), pokazuje, �e najwi�kszy dystans dzieli rozwój systemu in-
nowacji na Łotwie i w Polsce, a w nast�pnej kolejno�ci – równie� na Litwie, 
technologie teleinformatyczne w Polsce oraz edukacja i szkolenia na Słowacji 
(przy czym najwi�cej pracy dla budowy GOW jest do wykonania generalnie w 
Polsce). Powinny by� to odpowiednio priorytety dla UE, je�li chodzi o kierowa-
nie funduszy unijnych przeznaczonych na nadrabianie zapó�nie� cywilizacyj-
nych w układzie nie przestrzennym (jak Fundusz Spójno�ci), ale horyzontalnym. 

Nast�pny rozdział, którego autorem jest R. 	elazny, uzupełnia braki po-
przedniego tekstu w zakresie definicji gospodarki opartej na wiedzy i szczegó-
łowo prezentuje Knowledge Assessment Methodology Instytutu Banku �wiato-
wego. Autor pokazuje aktualne (marzec 2006 r.) warto�ci stosowane w tej meto-
dologii dla Polski. Od 1995 r. Polska uczyniła najwi�ksze post�py pod wzgl�-
dem porz�dku instytucjonalnego i polityki regulacyjnej. Wykorzystuj�c KAM 
autor pokazuje, �e Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod 
wzgl�dem budowy gospodarki wiedzy (za wyj�tkiem Malty, której IB� nie 
uwzgl�dnia). Na zako�czenie postuluje przyspieszenie prac nad budow� gospo-
darki opartej na wiedzy w Polsce.  

R. Guzik zaj�ł si� problematyk� gospodarki opartej na wiedzy w uj�ciu re-
gionalnym. Próbuj�c mierzy� GOW napotyka si� problemy natury statystycznej. 
Jak autor stwierdza:  

 
Polska statystyka publiczna wci�� lepiej opisuje gospodark� opart� na w�glu i 
stali, ni� na wiedzy,5  
                                                      

5 Nawi�zuje tym samym do porówna� A. Kukli�skiego (2001) rozwijaj�cych skrót GOW, 
wskazuj�c konieczno�� transformacji od gospodarki opartej na w�glu (czy dosadniej: na 
wieprzowinie) do opartej na wiedzy.  
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co wyja�nia olbrzymie trudno�ci w badaniach na poziomie powiatów. Mimo te-
go, autor próbuje przybli�a� GOW stosuj�c zamienne miary, w tym np. liczb� 
firm sektora IT, czy wysokich technologii6, liczb� bankomatów i odsetek jedno-
stek samorz�dowych posiadaj�cych strony internetowe. Zaprezentowane wyniki 
maj� unikalny charakter (cho� we wcze�niejszej wersji publikowane były na za 
granic�; Guzik, 2006), ze wzgl�du na szczegółowo�� porówna� – dotycz� bo-
wiem poziomu powiatów, a nie np. jedynie województw. Z zaprezentowanych 
porówna� wyra�nie wynika, �e najbardziej zacofane pod wzgl�dem gospodarki 
wiedzy s� województwa i powiaty (kolejno): �wi�tokrzyskie, podkarpackie i 
podlaskie. Lubelskie za� ma najwi�cej powiatów, które s� w ostatniej setce pod 
wzgl�dem poziomu rozwoju GOW. Najbardziej za� zaawansowane jest woj. 
mazowieckie z Warszaw� (nast�pnie dolno�l�skie, małopolskie i pomorskie – 
znacz�co wyprzedzaj�c pozostałe). Autor wskazuje na niezb�dno�� podj�cia 
działa� poprawiaj�cych dost�p do edukacji, co jest główn� barier� tworzenia 
społecze�stwa wiedzy w Polsce i przyczyn� peryferyzacji niektórych regionów 
Polski. 

Podobny nurt bada� reprezentuje G. Micek, pochodz�cy z tego samego 
o�rodka, co poprzedni autor. Równie� „schodzi” on na poziom powiatów, ale 
koncentruje si� na innych aspektach, miernikach – liczbie przyznanych patentów 
na 100 tys. mieszka�ców, udziale polskich podmiotów w najbardziej innowacyj-
nych priorytetach 5. Programu Ramowego oraz liczbie firm informatycznych 
(identyfikowanych na podstawie klasyfikacji PKD zawartej w bazie danych Te-
leadreson). Autor zwraca szczególn� uwag� na o�rodki metropolitalne. Okazuje 
si�, �e pod wzgl�dem ww. mierników, najbardziej zaawansowanym miastem w 
Polsce nie jest Warszawa, ale Gliwice (za wyj�tkiem liczebno�ci firm IT). Ob-
szar metropolitalny Warszawy jest te� „gorszy” od Górno�l�skiego Obszaru Me-
tropolitalnego pod wzgl�dem liczby patentów. Autor wskazuje, �e rozwój GOW 
koncentruje si� te� wzdłu� linii Warszawa-Pozna�-Berlin.  

Ze wzgl�du na obawy przed współprac� z firmami podobnej bran�y, w Pol-
sce słabo rozwijaj� si� tzw. grona (klastry) – o ile w ogóle mo�na mówi� o ich 
istnieniu (por. Gurbała, 2006). Dlatego nale�y ułatwi� współprac� firm i instytu-
cji, w tym poprzez wykorzystanie brokerów wiedzy – np. osób ze �rodowiska 
naukowego lub delegatów władz regionalnych / lokalnych, których zadaniem 
jest ł�czenie partnerów biznesowych.  
 
 

                                                      
6 Autor stosował do tego baz� danych firmy Teleadreson. M. Gurbała (2006), po przeprowadzeniu 
dokładnych bada� terenowych (w firmach) przy jej u�yciu, wskazuje na szereg nie�cisło�ci w tej�e 
bazie, uniemo�liwiaj�cych nawet badania firm wysokich technologii, co cz��ciowo zwi�zane jest 
z wadami systemu PKD, ale te� cz��ciowo z rzetelno�ci� zbierania danych przez Teleadreson.  
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Cz��� IV: Społecze�stwo wiedzy w Unii Europejskiej i w Polsce w kontek-
�cie strategii lizbo�skiej 
 
Rozdział autorstwa A. Kukli�skiego, b�d�c po�wi�conym zjawisku kreatywno-
�ci, wychodzi o krok dalej, przed innowacyjno��. Kreatywno�� jest bowiem �ró-
dłem innowacyjno�ci. Wspieranie kreatywno�ci w całej Unii Europejskiej b�dzie 
stymulowało rozwój jej krajów członkowskich. Czynnikiem sprzyjaj�cym kre-
atywno�ci jest wolno��, za� – zdaniem autora – nie sprzyja jej obecny system 
edukacyjny w Europie. Autor rozwa�a dwa strategiczne scenariusze rozwoju 
Unii: pesymistyczny i optymistyczny, przy czym przychyla si� raczej do pierw-
szego z nich, diagnozuj�c wiele kryzysów, z którymi boryka si� Europa. W cało-
�ci rozwa�a� szczególnie cz�sto przytacza ostatni� publikacj� pod swoj� współ-
redakcj�: Przyszło�� Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne (Nowy 
S�cz 2006). W konkluzji nawołuje do podj�cia „wielkiego, europejskiego pro-
gramu badawczego” (podobnie jak we wcze�niejszych publikacjach, np. Kukli�-
ski, 2004).  

Lech W. Zacher w swoim rozdziale zaj�ł si� zagadnieniami społecze�stwa 
wiedzy z punktu widzenia strategicznego. Mówi�c o warunkach powodzenia 
budowania gospodarki i społecze�stwa wiedzy wymienia m.in.: 
� zmian� �wiadomo�ci polityków w zakresie tych procesów (przestrzega przed 

ustawowym wprowadzaniem społecze�stwa informacyjnego, na rzecz real-
nych działa� zmierzaj�cych do tego),  

� wprowadzenie my�lenia innowacyjnego w strukturach rz�dowych i parla-
mentarnych,  

� rozwój infrastruktury,  
� usieciowiony – a nie akademicki – sektor B+R, powi�zany z systemem edu-

kacyjnym, przedsi�biorstwami, think-tankami (w tym o charakterze poza-
rz�dowym).  

Wskazuje na wady struktury polskich przedsi�biorstw: jest zbyt du�e ich roz-
drobnienie, co sprzyja uzale�nieniu ich od transferu wysokiej techniki z ze-
wn�trz, zamiast wytwarzania jej w krajowych laboratoriach. Wskazuje na po-
trzeb� wyłonienia si� „grup interesu” (polityków, naukowców, inteligencji, in-
nowacyjnych przedsi�biorców), które chciały by budowa� gospodark� wiedzy.7 
Sporo te� uwagi po�wi�ca relacjom pomi�dzy obywatelami a władz�, demokra-
cji, kulturze, „dobremu pa�stwu”. A zatem tworzenie społecze�stwa wiedzy to 
nie tylko budowa gospodarki wiedzy, ale i przebudowa my�lenia, tworzenie no-
wych instytucji społecznych, czy transformacja kulturowa.  

                                                      
7 W podobnym sensie wypowiadał si� Kukli�ski (2003), postuluj�c stworzenie Towarzystwa 
Przyjaciół Gospodarki Opartej na Wiedzy. 
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S. Roszkowska podejmuje problematyk� wzrostu gospodarczego w uj�ciu regio-
nalnym (województw). Mimo zbli�onej tematyki do kilku wcze�niejszych roz-
działów, tekst ten w du�ej mierze po�wi�cono kapitałowi ludzkiemu – elemen-
towi społecze�stwa wiedzy. Jej rozdział podzielony jest na dwie, do�� wyra�nie 
wyodr�bnione, obszerne, uzupełniaj�ce si� cz��ci. Pierwsza – po�wi�cona jest 
prezentacji kapitału ludzkiego w Polsce w ujeciu regionalnym. Autorka prezen-
tuje zatrudnienie w B+R w województwach, liczb� studentów dziennych i na-
uczycieli akademickich, zgony niemowl�t, saldo migracji zagranicznych i mi�-
dzywojewódzkich, liczb� spółek prawa handlowego – jako miernik przedsi�-
biorczo�ci (wszystko przeliczone na 1000 mieszka�ców), a tak�e obliczone 
przez siebie ró�nice struktury zatrudnienia w polskich województwach w sto-
sunku do struktury UE-15. W kolejnej cz��ci autorka przechodzi do analiz staty-
stycznych zwi�zków pomi�dzy kapitałem ludzkim a wzrostem gospodarczym. 
Oszacowała m.in. elastyczno�� wydajno�ci pracy wzgl�dem technicznego uzbro-
jenia pracy (ok. 0,7) i stop� wzrostu ł�cznej produktywno�ci czynników produk-
cji w latach 1996-2003 (ok. 1,7%). Nast�pnie obliczyła i zaprezentowała �red-
ni�, ł�czn� produktywno�� czynników produkcji (total factor productivity – 
TFP) w regionach. Z oblicze� wynika, �e najwy�szym TFP charakteryzowało 
si� województwo mazowieckie i �l�skie, a najni�szym – lubelskie (o 37% w sto-
sunku do mazowieckiego). Autorka przeprowadziła analiz� korelacji zaprezen-
towanych wy�ej mierników kapitału ludzkiego z TFP, a nast�pnie wyestymo-
wała ich wpływ na TFP za pomoc� równania regresji. Okazało si�, �e najwi�k-
szy wpływ na TFP ma �miertelno�� niemowl�t (jej wzrost o 0,1 punktu procen-
towego powodowałby spadek TFP a� o 15%), a nast�pnie liczba nauczycieli (jej 
wzrost o 1 punkt procentowy powoduje podniesienie poziomu TFP o ok. 15%) i 
liczba spółek handlowych (wzrost o jeden p.p. powoduje wzrost TFP o 3,4%). 
Podobne rezultaty, cho� o ni�szej warto�ci, otrzymano szacuj�c ł�czny wpływ 
ww. zmiennych na zmian� TFP. W podsumowaniu autorka stwierdza, �e dla 
oszacowania poziomu kapitału ludzkiego, nale�ałoby jednak skonstruowa� jego 
syntetyczny miernik.8 Tym niemniej przeprowadzona analiza wskazuje na do-
datni wpływ kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy, na który najwi�kszy 
wpływ ma szkolnictwo wy�sze, poziom zdrowia (cho� autorka badała jedynie 
�miertelno�� niemowl�t), przedsi�biorczo�� i sektorowa struktura pracuj�cych.  

G. Wronowska zajmuje si� podobnymi zagadnieniami kapitału ludzkiego w 
odniesieniu do czynników na� wpływaj�cych. Tekst ma charakter mniej anali-
tyczny, a bardziej – systematyzuj�cy. Autorka – na podstawie analizy literatury 
(szczególnie M. Kabaja) – wskazuje na barier� rozwoju kapitału ludzkiego w 
Polsce w postaci systemu kształcenia – powinien by� on dostosowany do wyma-
ga� rynku pracy. Stwierdza, �e główn� harier� absorpcji (wykorzystania) kapi-

                                                      
8 Zrobili tak we wcze�niejszych rozdziałach w odniesieniu do GOW – R. Guzik i G. Micek.  
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tału ludzkiego jest stopa bezrobocia, której zmiany w krajach UE analizuje. Po-
woduje ona bowiem deprecjacj� kapitału ludzkiego. Dodatkowym problemem 
jest migracja zewn�trzna, szczególnie młodych osób o wysokich kwalifikacjach.  

Rozdział W. Jareckiego po�wi�cony jest szkolnictwu wy�szemu. Autor pre-
zentuje dane dotycz�ce liczby osób studiuj�cych w UE (w i kilku innych kra-
jach) w latach 2000-04, zauwa�aj�c, �e wzrosła ona w Polsce w tym okresie zna-
cz�co – o 30% (najbardziej na Cyprze – 110%, przy �redniej UE – 14%). Na-
st�pnie przedstawia wydatki publiczne na szkolnictwo wy�sze odniesione do 
PKB (najbardziej wzrosły w na Cyprze i w Norwegii – o 0,6 punktu procento-
wego, w UE i w Polsce wzrosły one o 0,2 punktu procentowego), a tak�e w 
przeliczeniu na jednego studenta wg parytetu siły nabywczej (najbardziej wzro-
sły w Austrii – o ok. 2,5 tys. euro, znacz�co równie� w Polsce – o ok. 0,9 tys. 
euro, przy �redniej UE-25 wynosz�cej 0,5 tys. euro) i w stosunku do PKB, a tak-
�e dane nt. pomocy finansowej dla studentów. Autor konkluduje, �e inwestycje 
pa�stwa w szkolnictwo wy�sze w Polsce s� znacznie ni�sze, ni� w wi�kszo�ci 
krajów UE, co nie sprzyja spełnieniu oczekiwa� strategii lizbo�skiej.  
 
 

* * * 
 
Ksi��ka jest zbiorem obszernych fragmentów wiedzy na tematy aktualne i wa�-
ne dla naszej gospodarki, a tak�e dla Unii Europejskiej. Mamy nadziej�, �e za-
prezentowana problematyka si� spotka si� z zainteresowaniem Czytelnika, a 
tak�e, �e pobudzi do działania naszych polityków gospodarczych, by Polska nie 
pozostawała w ogonie Europy pod wzgl�dem konkurencyjno�ci i stopnia roz-
woju gospodarki wiedzy, by nie była hamulcowym Europy, a kołem nap�do-
wym europejskiego wzrostu. Okres dynamicznego rozwoju gospodarczego na-
le�y wykorzysta� nie na jego konsumowanie, ale przeprowadzenie reform struk-
turalnych, które rozwi��� przynajmniej cz��� problemów, wskazywanych przez 
autorów niniejszego woluminu.  
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