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Rozdział II
Wpływ TIK na produktywność 
krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej: analiza 
makroekonomiczna

Przegląd literatury – badania nad 
produktywnością w krajach EŚW

Chociaż transformacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej z gospo-
darki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej rozpoczęła się ponad 
dwie dekady temu, badania dotyczące wpływu technologii informacyj-
nych i telekomunikacyjnych na gospodarkę są prowadzone w tych kra-
jach relatywnie rzadko1 (w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi), 
a jeśli już się to zdarza, to często zajmują się tym eksperci z krajów wyso-
ko rozwiniętych (por. Roztocki i Weistroffer, 2008; 2011; 2012). Zdaniem 
Roztockiego i Weistroffera przyczyny tej sytuacji są złożone. Po pierwsze, 
gospodarki transformujące się borykały się z problemami finansowymi 
w związku z koniecznością stabilizacji sytuacji ekonomicznej, stąd brak 
środków na tego typu badania nie powinien dziwić (tłumaczy to też, dla-
czego badania dotyczące TIK w gospodarkach transformacji były prowa-
dzone w dużej mierze przez badaczy zatrudnionych w instytucjach krajów 

1 Roztocki i Weistroffer (2012) przeprowadzili kwerendę, w ramach której poszukiwali 
artykułów naukowych opublikowanych między rokiem 1993 a 2012, które dotyczyły 
analiz odnoszących się do TIK w krajach transformujących się (przede wszystkim 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej). Udało im się znaleźć – co podkreślili – je-
dynie 33 artykuły, z czego większość została opublikowana po roku 2007. Na doda-
tek w wielu przypadkach autorami lub współautorami kilku artykułów byli ci sami 
autorzy.
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rozwiniętych)2. Po drugie, problemem było odziedziczone po czasach 
gospodarki centralnie planowanej skupienie się na badaniach podstawo-
wych w takich obszarach, jak fizyka czy chemia i pozostawienie na uboczu 
badań o charakterze wdrożeniowym. Winiecki (2004) wskazuje dodat-
kowo na problem natury instytucjonalnej, wynikający z istnienia w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej (przynajmniej w początkowej fazie 
przemian) odmiennych niż w Europie Zachodniej instytucji (formalnych 
– struktury i procedury administracyjne, jak i nieformalnych – kapitał 
społeczny), które ograniczały efektywność przemian, także w sferze na-
ukowo-badawczej. Winiecki (2004) podkreśla, że reformy w krajach post-
socjalistycznych koncentrowały się przede wszystkim na wprowadzaniu 
zmian gospodarczych, przy pozostawieniu problemu zmian instytucjonal-
nych na uboczu. Ponadto relatywne zamknięcie gospodarek na wymianę 
międzynarodową, która wspiera kreowanie innowacji (w tym przepły-
wów wiedzy i asymilacji nowych technologii), przyczyniło się do niskiej 
konkurencyjności i szybkiego starzenia się technologii w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Pierwsze publikacje dotyczące państw Europy Środkowo-Wschodniej 
analizowały wpływ TIK na wzrost gospodarczy na poziomie makroeko-
nomicznym. Jednym z pierwszych autorów, którzy zajęli się tą proble-
matyką, był M. Piątkowski, który w serii artykułów (2003a; 2003b; 2004) 
przedstawił, opierając się na rozszerzonym modelu wzrostu gospodar-
czego oraz na danych dotyczących wydatków na TIK, pierwsze szacunki 
udziału kapitału TIK we wzroście produkcji i zmianach wydajności pracy 
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1995–20013.

Z analiz Piątkowskiego (2004) wynika, że wpływ kapitału TIK 
na wzrost gospodarczy był wyższy (0,61 p.p.) w pięciu państwach człon-
kowskich, które dołączyły do Unii Europejskiej w roku 2004 (Czechy, Wę-
gry, Polska, Słowacja i Słowenia4) niż dla średniej dla UE–15 (0,46 p.p.). 
Równocześnie w Rosji, Bułgarii i Rumunii wkład kapitału TIK we wzrost 
gospodarczy był niższy niż w krajach UE–15. Łączny wkład TIK we wzrost 
gospodarczy (uwzględniający wpływ zmian kapitału TIK i TFP w sekto-

2 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europejskiej, uzyskały 
dostęp do środków finansowych, przede wszystkim w ramach wspólnotowej polityki 
spójności – w związku z tym należy spodziewać się nasilenia badań na temat wpływu 
TIK na ich gospodarki w niedalekiej przyszłości.

3 Do analizowanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej Piątkowski zaliczył Bułga-
rię, Czechy, Węgry, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Rosję. Analiza obejmowała 
również kraje UE–15 i Stany Zjednoczone.

4 To sugeruje, że TIK przyczyniło się do przyspieszenia procesów konwergencji między 
tymi krajami a UE–15.
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rze produkującym TIK) w Czechach, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech 
(średnio 0,87 p.p.) był wyższy niż w krajach UE–15 (0,73 p.p.), chociaż 
nadal niższy niż w USA (1,26 p.p.). Co istotne, w Czechach i na Węgrzech 
procentowy udział TIK we wzroście PKB (odpowiednio 38 i 35%) prze-
wyższał średnią UE–15 (30%), a w przypadku Czech nawet wskaźnik Sta-
nów Zjednoczonych (36%). 

TIK miały istotny wpływ także na wydajność pracy, w szczególności 
w Czechach, Polsce i na Węgrzech, gdzie wkład TIK we wzrost wydajności 
pracy (odpowiednio 0,88 p.p., 0,72 p.p. i 1,29 p.p.) przewyższał średnią dla 
UE–15 (0,68 p.p.). Niestety, jeśli spojrzeć na procentowy udział TIK we 
wzroście wydajności pracy, okaże się, że był on znacznie niższy w porów-
naniu z krajami UE–15 i Stanami Zjednoczonymi.

Piątkowski (2004) przedstawił również prognozę potencjalnego wpły-
wu TIK na wzrost gospodarczy w Polsce w perspektywie długotermino-
wej, na lata 2002–2025, zakładając, że można ją przyjąć jako aproksymantę 
dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W zależności od scenariusza 
(wynikającego z przyjęcia założeń co do realnego tempa wzrostu inwesty-
cji w TIK), wkład TIK we wzrost PKB powinien wynosić pomiędzy 0,35 
p.p. (scenariusz pesymistyczny) a 0,85 p.p. (scenariusz optymistyczny), 
udział zaś procentowy TIK we wzroście gospodarczym – odpowiednio 
9,3 i 20%. Biorąc pod uwagę, że zastosowana metoda nie uwzględniała 
zmian cen TIK związanych z poprawą jakości technologii informacyj-
nych i telekomunikacyjnych oraz potencjalnych efektów rozlewania się 
(spillover), można zakładać, że wkład ten powinien przekroczyć wartości 
ze scenariusza optymistycznego.

Piątkowski (2004) podkreślał, że potencjał TIK w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej nie zostanie w pełni wykorzystany, jeśli wdrażaniu 
TIK nie będą towarzyszyły zmiany w otoczeniu regulacyjnym i instytu-
cjonalnym (poziom makro) oraz zmiany organizacyjne w przedsiębior-
stwach (nowe modele biznesowe dostosowane do rzeczywistości cyfro-
wej) i poprawa jakości kapitału ludzkiego, w szczególności kompetencji 
cyfrowych.

Z kolei van Ark i Piątkowski (2004) analizowali produktywność w dzie-
sięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej i UE–15 w latach 1995–2002, 
w celu weryfikacji hipotezy konwergencji produktywności i dochodu. Ich 
analiza potwierdziła występowanie konwergencji w zakresie wydajności 
pracy między krajami EŚW a UE–15, przy znaczącej roli TIK dla tego 
procesu. Van Ark i Piątkowski (2004) wykazali, że kapitał TIK w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej przyczynił się do wzrostu produktyw-
ności w równym stopniu, jak w krajach UE–15. Natomiast dekompozy-
cja gospodarki, gdzie kryterium podziału stanowiło wykorzystanie TIK 
w przekroju przemysłu i usług, pokazała, że TIK miało istotne, chociaż 
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krótkotrwałe, znaczenie dla procesów restrukturyzacji i konwergencji, 
szczególnie w przemysłach wytwarzających i wykorzystujących TIK. Aby 
procesy konwergencji postępowały, niezbędne jest podniesienie produk-
tywnego wykorzystania TIK w usługach. Van Ark i Piątkowski (2004) 
stali na stanowisku, że efektywne wykorzystanie TIK w sektorze usług 
jest bardziej skomplikowane niż w przypadku przemysłu i wymaga zmian 
w otoczeniu ekonomicznym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
W związku z tym podkreślali konieczność wprowadzania takich zmian, 
jak tworzenie nowoczesnych instytucji, wdrażanie reform zorientowanych 
na rynek, wzrost innowacyjności i poprawa jakości kapitału ludzkiego 
(van Ark, Piątkowski, 2004; Piątkowski, 2005).

W podobnym tonie wypowiadał się Piątkowski (2006), który w róż-
nicach instytucjonalnych doszukiwał się powodów, dla których TIK 
pozytywnie wpłynęło na procesy konwergencji Czech, Węgier, Pol-
ski i Słowenii (wobec krajów UE–15), podczas gdy w Rumunii, Rosji, 
i w mniejszym zakresie Słowacji oraz Bułgarii, uwidoczniły się procesy 
dywergencji związane z rosnącym wykluczeniem cyfrowym. W przy-
padku tej drugiej grupy krajów to właśnie niższa jakość otoczenia in-
stytucjonalnego tłumaczy słabszą dyfuzję TIK. Istotnym wnioskiem 
płynącym z analiz Piątkowskiego (2006) jest również spostrzeżenie, 
że sektor wytwarzający TIK w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
jest zbyt mały, aby stać się głównym kołem napędowym dla wzrostu 
gospodarczego. W związku z tym w krajach owych utrzymanie zrów-
noważonego wzrostu produktywności, a co za tym idzie konwergencji 
z krajami UE–15, wymagać będzie produktywnego wykorzystania TIK 
w tradycyjnych sektorach gospodarki (przede wszystkim w przemyśle), 
sektorze usług, a także sektorze publicznym5. 

Dimelis i Papaioannou (2010) badali wpływ bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ)6 oraz inwestycji w TIK na wzrost produktywności. 
Analiza opierała się na danych panelowych dla lat 1993–2001, obejmu-
jących próbę 42 krajów rozwiniętych i rozwijających się. Wśród kra-
jów rozwijających się (z grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej) 
znalazły się Polska, Węgry i Rumunia. Analiza Dimelis i Papaioannou 
(2010) wykazała, że wkład TIK we wzrost gospodarczy był dość wysoki 
zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Modele ekono-

5 Sektor publiczny może wspierać wykorzystanie TIK w dwóch wymiarach. Po pierw-
sze, poprzez wdrażanie rozwiązań TIK w sektorze publicznym (np. e-government). 
Po drugie – poprzez wspieranie wykorzystania TIK w sektorze prywatnym (np. pod-
pisy elektroniczne, e-procurement).

6 Autorzy wyszli z założenia, że BIZ stanowią ważny kanał dyfuzji technologii, co z kolei 
podnosi produktywność w kraju przyjmującym BIZ.
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metryczne potwierdziły występowanie pozytywnego i znaczącego wpływu 
TIK w każdej grupie państw, przy czym efekt był większy w krajach roz-
wijających się. Z kolei bezpośrednie inwestycje zagraniczne wywoływały 
pozytywny i istotny statystycznie efekt odnośnie do wzrostu gospodarcze-
go w krajach rozwiniętych, podczas gdy w grupie krajów rozwijających się 
wpływ BIZ był pozytywny, ale nieistotny statystycznie.

Dedrick et al. (2013) przeprowadzili natomiast analizę wpływu inwe-
stycji TIK na produktywność w latach 1994–2007 dla 45 krajów, w po-
dziale na kraje rozwinięte i rozwijające się (w tej grupie znalazły się trzy 
kraje z Europy Środkowo-Wschodniej: Węgry, Polska, Rumunia). Wyniki 
badań empirycznych wykazały, że również w krajach rozwijających się 
inwestycje w TIK prowadzą do wzrostu produktywności (przy czym ela-
styczność produktu względem kapitału TIK była nieco wyższa w krajach 
rozwiniętych, co oznacza, że wpływ TIK na produktywność jest nieco 
większy w takich krajach niż w krajach rozwijających się), przy czym efek-
ty TIK względem produktywności były większe po roku 2000. Tę pra-
widłowość można wytłumaczyć sięgając po argument mówiący o tym, 
że aby wpływ TIK na produktywność się ujawnił, wartość zasobu kapi-
tału TIK musi przekroczyć pewien poziom krytyczny bądź odnieść się 
do hipotezy „opóźnień”, która mówi, iż efektywne wdrożenie TIK wy-
maga zaistnienia czynników komplementarnych (np. odpowiedni po-
ziom kapitału ludzkiego, zmiana organizacji pracy i modeli biznesowych 
w przedsiębiorstwach), których wdrożenie wymaga czasu. Dedrick et al. 
(2013) skupili się również na określeniu zestawu czynników, które wpły-
wają na zależność między TIK a produktywnością. Okazało się, że w kra-
jach rozwijających się są to poziom wykształcenia, inwestycje zagranicz-
ne i koszt usług telekomunikacyjnych; natomiast w krajach rozwiniętych 
– inwestycje zagraniczne i zasięg telefonii komórkowej. To zróżnicowanie 
czynników można przypisać różnym stadiom dojrzałości procesu wdra-
żania TIK w tych gospodarkach. Jednak najważniejszym wnioskiem z ich 
badań, podkreślanym przez samych autorów, jest udowodnienie, że po-
zytywny wpływ TIK na produktywność występuje nie tylko w rozwinię-
tych, ale także w rozwijających się gospodarkach (w tym krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej).

Niebel (2014)7 korzystając z danych dostępnych w Conference Bo-
ard Total Economy Database przeprowadził analizę (estymując funkcję 
produkcji Cobba–Douglasa) wpływu TIK8 na wzrost gospodarczy dla 

7 Autor w artykule syntetycznie omawia wyniki badań dotyczących wpływu TIK na pro-
duktywność w krajach rozwijających się i wschodzących.

8 Niebel w swojej analizie do pomiaru kapitału TIK nie wykorzystał wartości zasobu 
kapitału TIK, jak to dzieje się w większości badań empirycznych, ale sięgnął po dane 
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59 gospodarek, w podziale na kraje rozwijające się, wschodzące i rozwi-
nięte, w latach 1995–2010. Podział gospodarek został dokonany w sposób 
empiryczny przy użyciu PKB per capita według parytetu siły nabywczej. 
Wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które zostały poddane 
analizom (Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja i Słowenia), zna-
lazły się w grupie „gospodarek wschodzących”. Analiza Niebiela (2014) 
wykazała, że różnice w wartości elastyczności produktu względem TIK 
pomiędzy trzema grupami krajów były niewielkie, co oznacza, że wpływ 
TIK na produktywność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest 
podobny, jak w krajach rozwiniętych. Co więcej, elastyczności produktu 
względem TIK były większe (z wyjątkiem krajów rozwiniętych) niż udział 
TIK w wynagrodzeniu kapitału jako czynnika produkcji, co może wska-
zywać na występowanie efektów spillover i inwestycji komplementarnych 
w stosunku do TIK. Niestety, nie udało się statystycznie potwierdzić efek-
tu tzw. żabiego skoku (z ang. leapfrogging), wynikającego z wykorzystania 
TIK przez kraje słabiej rozwinięte9. 

o usługach kapitału TIK, które są wyznaczane jako stopy wzrostu zasobu poszcze-
gólnych aktywów (sprzęt IT, sprzęt i oprogramowanie TIK) ważone ich udziałami 
w ogólnym wynagrodzeniu dla kapitału TIK.

9 Efekt tzw. żabiego skoku odnosi się do hipotezy mówiącej, że kraje opóźnione tech-
nologicznie mogą pominąć etapy rozwoju, przez które wcześniej przechodziły kraje 
wysoko rozwinięte i dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii od razu wejść 
na wysoko położoną ścieżkę rozwoju gospodarczego. Innym określeniem tożsamym 
z terminem „żabi skok” jest „renta zapóźnienia”.
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