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Wprowadzenie

Paul Krugman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z roku 2008 
stwierdził, że 

Produktywność nie jest wszystkim, ale w długim okresie jest niemal wszystkim. 
Zdolność gospodarki do podniesienia standardu życia zależy niemalże całkowicie 
od możliwości tej gospodarki do zwiększenia produkcji na zatrudnionego 

(Krugman, 1997).

Obserwacja ta ma istotne znaczenie szczególnie z punktu widzenia kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW)1, które w latach 90. wieku XX 
rozpoczęły transformację systemową z gospodarki centralnie planowa-
nej do gospodarki rynkowej. Mimo znaczących postępów w płaszczyźnie 
ekonomicznej i społecznej, kraje te nadal borykają się z wyzwaniami roz-
wojowymi i problemami związanymi z budowaniem przewag konkuren-
cyjnych w dobie globalizacji, które przekładają się na warunki i standard 
życia obywateli. I chociaż nie ma wątpliwości, że standard ten w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej istotnie się poprawił, nadal jest on niższy 
w porównaniu z rozwiniętymi gospodarkami tzw. starej Unii (UE–15). 
Stąd poszukiwanie sposobu na podniesienie produktywności, a w konse-
kwencji standardu życia społeczeństw tego regionu jest jednym z kluczo-
wych zadań warunkujących procesy konwergencji. 

Teoria ekonomii, w nurcie badań teorii wzrostu gospodarczego, wska-
zuje czynniki prowadzące do zwiększenia produktywności – na pierwszy 

1 W opracowaniu zdecydowano się na taką formę zapisu nazwy regionu ze względu 
na stosowanie jej zazwyczaj w innych pracach dotyczących tej problematyki.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-965-0.01 
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plan wysuwa się tu pojęcie postępu technicznego. Z kolei w ostatnich 
latach dla tempa postępu technicznego kluczowe znaczenie ma rozwój 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), który często 
postrzegany jest w kategoriach rewolucji informacyjnej prowadzącej 
do przejścia do kolejnej fazy rozwoju społeczno-ekonomicznego – spo-
łeczeństwa informacyjnego, a w sferze gospodarczej – do budowania 
gospodarki cyfrowej.

W drugiej dekadzie wieku XXI w krajach rozwiniętych TIK są wszech-
obecne – spotykamy je praktycznie we wszystkich obszarach naszego ży-
cia (prywatnego, zawodowego, społecznego), a urządzenia, które umożli-
wiają dostęp do zasobów informacyjnych stały się niemal nieodzownym 
elementem rzeczywistości. Wynika to z jednej z podstawowych cech TIK 
– są to technologie ogólnego zastosowania (z języka angielskiego General 
Purpose Technologies – GPT). W rezultacie TIK postrzegane są jako tech-
nologia uniwersalna, chociaż w ścisłym sensie technologią uniwersalną 
nie są – to znaczy nie są niezbędne do życia człowieka, tak jak woda czy 
pożywienie, chociaż w krajach wysoko rozwiniętych stopień cyfryzacji 
procesów społeczno-ekonomicznych osiągnął taki poziom nasycenia, 
że brak TIK oznaczałby znaczne utrudnienia w dostępie do dóbr, włą-
czając w to dobra pierwszej potrzeby. Wartość każdej technologii, w tym 
TIK, jest bowiem uzależniona od kontekstu, w jakim jest rozpatrywana 
oraz od otoczenia społeczno-kulturowego, które warunkuje możliwości 
jej wykorzystania.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że technologie informacyj-
ne i komunikacyjne odgrywają istotną rolę w budowaniu gospodarki 
opar tej na wiedzy, innowacyjności i rozwoju technologicznym (Castells, 
2002), a wykorzystanie TIK determinuje sposób, w jaki gospodarki 
i społeczeństwa korzystają z procesów globalizacji. Równocześnie nadal 
występują znaczne różnice między krajami Europy Zachodniej i Środko-
wo-Wschodniej w poziomie wykorzystania TIK, co w literaturze okre-
śla się mianem podziału lub wykluczenia cyfrowego. W szczególności 
wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego plasują kraje EŚW 
na końcowych miejscach rankingu w grupie krajów europejskich (Çilan 
et al., 2009).

Bardziej intensywne wykorzystanie technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych, przy spełnieniu dodatkowych warunków brzegowych, 
skutkuje wzrostem produktywności w skali mikro- i makroekonomicz-
nej – takie wnioski płyną z badań prowadzonych w ostatnich latach 
przede wszystkim w wysoko rozwiniętych gospodarkach. Podkreśla się 
także, że trajektorie zmian produktywności w krajach transformacji 
systemowej są zbliżone do tych, które wystąpiły w gospodarkach wy-
soko rozwiniętych – w rezultacie poprawy produktywności powinno 
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się poszukiwać w takich czynnikach, jak wspieranie innowacyjności 
i badań rozwojowych, rozwój kapitału ludzkiego czy w dostosowaniu 
się do rosnącej konkurencji (Alam et al., 2008). Przedsiębiorstwa funk-
cjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, gdzie istotną rolę 
odgrywają procesy globalizacji i dywersyfikacja popytu na produk-
ty i usługi – stąd priorytetem jest utrzymanie i rozwijanie potencjału 
innowacyjnego i konkurencyjności. To z kolei wymaga wprowadzania 
nowych strategii. I tu ujawnia się kluczowa rola technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych, które ułatwiają wprowadzanie, na poziomie 
przedsiębiorstwa, zmian w procesach biznesowych, nowych rozwiązań 
w organizacji pracy, co prowadzi do redukcji kosztów, a w rezultacie 
do poprawy wyników przedsiębiorstwa. Ponadto TIK otwiera nowe 
możliwości w zakresie wytwarzania dóbr i usług czy budowania sieci 
dystrybucji (modele B2B, B2C).

Zasadne wydaje się więc podjęcie analiz mających na celu określenie 
wpływu TIK na produktywność przedsiębiorstw i całych gospodarek 
w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczegól-
ności identyfikacja czynników, które warunkują produktywne wykorzy-
stanie TIK, tym bardziej że w odniesieniu do krajów rozwijających się 
(nazywanych też gospodarkami wschodzącymi), w tym krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, jednym z problemów jest to, że badań analizu-
jących zależności miedzy wykorzystaniem TIK a produktywnością jest 
niewiele – w szczególności na poziomie mikroekonomicznym2. Tego 
deficytu wiedzy nie jest w stanie zniwelować rosnąca liczba analiz doty-
czących wpływu rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyj-
nych na gospodarkę i społeczeństwo, które wpisują się w społeczny nurt 
rozważań nad budowaniem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy.

Te uwarunkowania legły u podstaw projektu badawczego „Wpływ tech-
nologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność – anali-
za makro- i mikroekonomiczna” sfinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki, który był realizowany w Katedrze Polityki Ekonomicznej 
Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2014–2015. Głównym celem projektu 
było określenie zależności między wdrażaniem technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych a wzrostem produktywności w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce. Poza celem głównym 
zdefiniowano także dwa cele szczegółowe:

2 Na dodatek, jak podkreślają Roztocki i Weistroffer (2008), większość analiz podej-
mujących problematykę wykorzystania TIK w krajach, które przeszły transformację 
systemową wykonywana jest przez badaczy pracujących w instytucjach naukowych 
w krajach wysoko rozwiniętych.
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• identyfikację zróżnicowania w poziomie produktywności między 
wybranymi krajami Unii Europejskiej;

• identyfikację czynników umożliwiających osiągnięcie korzyści w za-
kresie produktywności związanych z wdrożeniem technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych.

Taki układ celów w naturalny sposób wyznaczył dwa główne kompo-
nenty badawcze projektu – pierwszy obejmujący analizę porównawczą 
wybranych krajów Unii Europejskiej (poziom makro) oraz drugi, skupia-
jący się na mikroekonomicznej analizie czynników komplementarnych 
wobec TIK w polskich przedsiębiorstwach.

W ramach badań weryfikacji poddano hipotezę mówiącą, iż technologie 
informacyjne i komunikacyjne pozytywnie wpływają na produktywność 
przedsiębiorstw pod warunkiem, że wdrożenie TIK jest powiązane z do-
stępem do odpowiedniego kapitału ludzkiego i z restrukturyzacją organiza-
cyjną podmiotów gospodarczych. Hipoteza ta, nawiązująca do teoretycznej 
koncepcji nowego paradygmatu przedsiębiorstwa, definiuje główną wartość 
dodaną projektu badawczego – mianowicie podjęcie analiz ilościowych, 
które mają na celu określenie siły oddziaływania TIK na produktywność 
i czynników odgrywających kluczową rolę w tym procesie.

W projekcie „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyj-
nych na produktywność – analiza makro- i mikroekonomiczna” zastoso-
wano triangulację metod badawczych sięgając po analizę źródeł wtórnych, 
modelowanie ekonometryczne oraz badanie pierwotne zrealizowane przy 
wykorzystaniu techniki wywiadu kwestionariuszowego.

Analiza źródeł wtórnych została przeprowadzona zarówno w pierw-
szym, jak i drugim komponencie badawczym – posłużyła zgromadzeniu 
danych statystycznych niezbędnych do budowy modeli makroekono-
micznych, dokonania przeglądu badań dotychczas realizowanych w tym 
obszarze dla krajów wysoko rozwiniętych i rozwijających się w celu iden-
tyfikacji czynników komplementarnych wobec TIK, których rolę należało 
zweryfikować w niniejszym projekcie, wreszcie – określeniu bloków pytań 
do badania pierwotnego polskich przedsiębiorstw. 

W obu komponentach badawczych zostało również wykorzysta-
ne modelowanie ekonometryczne, przy zastosowaniu różnych technik 
w zależności od komponentu. W komponencie pierwszym, w którym 
dokonano analizy porównawczej wpływu TIK i czynników komplemen-
tarnych wobec TIK na produktywność w skali makro, sięgnięto po neo-
klasyczny model wzrostu Solowa (Solow, 1957), zmodyfikowany zgodnie 
z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Jorgensona i Grilichesa (1967), 
Jorgensona i Stiroha (1999) czy Olinera i Sichela (2000). Analiza, bazu-
jąca na danych przekrojowo-czasowych dla lat 1995–2011, objęła 21 kra-
jów – obecnych członków Unii Europejskiej, w podziale na kraje Europy 
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Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Sło-
wacja i Słowenia) i kraje Europy Zachodniej (grupa krajów UE–15 z pomi-
nięciem Luksemburga). Natomiast w drugim komponencie badawczym 
zastosowano podejście dwuetapowe. W pierwszym etapie, przy wykorzy-
staniu dwurównaniowego modelu probitowego, określono wpływ cech 
badanych przedsiębiorstwa na skłonność do inwestowania w TIK i inno-
wacyjność. Następnie obliczone zostały warunkowe wartości oczekiwane 
tych zmiennych. Uwzględniono je w drugim etapie modelowania, w któ-
rym przy zastosowaniu estymatora Neweya–Westa oszacowano wpływ 
inwestycji TIK oraz czynników komplementarnych (stanowiących główne 
elementy nowego paradygmatu przedsiębiorstwa: wykorzystanie TIK, or-
ganizacja pracy oraz kapitał ludzki) na wydajność pracy.

Dane niezbędne do skonstruowania modeli w drugim komponencie 
badawczym zgromadzono w ramach badań pierwotnych przeprowadzo-
nych specjalnie na potrzeby projektu „Wpływ technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza makro- i mikroeko-
nomiczna”. Zastosowano technikę wywiadu kwestionariuszowego PAPI. 
Respondentami były osoby zarządzające przedsiębiorstwami dobranymi 
do badania w sposób losowo-warstwowy. W sumie przeprowadzono 1007 
wywiadów z właścicielami, współwłaścicielami, dyrektorami, prezesami, 
członkami zarządów przedsiębiorstw z obszaru całej Polski, reprezentu-
jących różne branże3.

Opracowanie składa się z czterech głównych części, które odpowiadają 
logice procesu badawczego. W części pierwszej skupiono się na zależnoś-
ciach między TIK a produktywnością w kontekście paradoksu Solowa. 
Omówiono badania nad paradoksem produktywności, które doprowa-
dziły do pojawienia się w literaturze przedmiotu kilku potencjalnych 
powodów tłumaczących to zjawisko. Dużo uwagi poświęcono hipotezie 
czynników komplementarnych wobec TIK, których wdrożenie jest wa-
runkiem koniecznym do uzyskania wzrostu produktywności w związku 
z inwestycjami w technologie informacyjne i komunikacyjne. Przedsta-
wiono również wyniki badań nad zależnością między TIK a produktyw-
nością w krajach wysoko rozwiniętych w ramach drugiej fali badań nad 
paradoksem Solowa.

Część druga poświęcona jest analizie wpływu TIK na produktywność 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dokonano w niej przeglądu 
literatury w zakresie prowadzonych badań i analiz. Zaprezentowano 
stopień rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa informacyjnego 

3 Szczegółowa charakterystyka badanych przedsiębiorstw została przedstawiona w Za-
łączniku 1.
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w krajach EŚW i omówiono poszczególne czynniki komplementarne wo-
bec TIK. Na zakończenie rozważań w części drugiej wskazano, bazując 
na wynikach analiz ekonometrycznych, które czynniki komplementarne 
wobec TIK mają istotny wpływ na produktywność gospodarek krajów 
omawianego regionu.

W części trzeciej zaprezentowano wyniki analiz mikroekonomicznych 
polskich przedsiębiorstw. W ramach analizy opisowej omówiono różne 
aspekty dotyczące wdrażania i wykorzystania technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych w badanych firmach oraz zależności między 
TIK a innowacyjnością przedsiębiorstw. Przedstawiono charakterystykę 
kapitału ludzkiego, procesy związane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi 
w firmach oraz ocenę potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich pod 
kątem korzystania z TIK. Natomiast w ramach analiz ekonometrycznych 
zweryfikowano hipotezę o pozytywnym wpływie technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych na wydajność pracy w polskich przedsiębior-
stwach i roli, jaką w tym procesie odgrywają czynniki komplementarne 
wobec TIK – zmiana organizacji pracy, kapitał ludzki i innowacje.

W części czwartej dokonano syntezy prowadzonych rozważań przed-
stawiając główne wnioski płynące z analiz. Zamieszczono również, w for-
mie załącznika, charakterystykę badanych przedsiębiorstw oraz kwestio-
nariusz wywiadu wykorzystany w badaniu pierwotnym.

Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska
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