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Streszczenie
Rozwój gospodarczy to dzi proces o niezwykle dynamicznym przebiegu, ale te
i o niebywałym w ludzkich dziejach globalnym zasigu. Niestety, doda te trzeba, e
współczenie transformacja gospodarcza wiata niesie ze sob całkiem realn i
dramatyczn pesrpektyw odmiany losu ludzkoci – zwłaszcza kolejnych przyszłych
pokole – na gorsze. Artykuł stanowi zbiór refleksji i spostrzee autora na temat
ogólnych mechanizmów funkcjonowania współczesnej wolnej gospodarki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem dynamicznie postpujcej ewolucji struktury
zasobów ekonomicznych wiata w kierunku wzrostu w niej znaczenia intensywnych
czynników zmian, czyli kapitału ludzkiego i innowacji. Zarazem stanowi prób konfrontacji spostrzee autora na temat współczesnych wyzwa rozwoju
ekonomicznego z postulatami w tym zakresie sformułowanymi w tzw. koncepcji
zrównowaonego rozwoju.
Słowa kluczowe: wzrost i rozwój gospodarczy, zasoby ekonomiczne, kapitał ludzki, zasoby
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1. Wprowadzenie
Wzrost i rozwój gospodarczy to naturalne dąĪenie gospodarek Ğwiatowych, w którym
ujawniają one nie tylko duĪą determinacjĊ, ale i pomysłowoĞü w zakresie doboru i intensywnoĞci
wykorzystania poszczególnych czynników tych procesów. DuĪa dynamika i zróĪnicowanie
procesów demograficznych Ğwiata z jednej strony, zaĞ z drugiej strony niezwykle intensywny
charakter eksploatacji zasobów naturalnych zachĊcają do, ponownie, zweryfikowania znaczenia
(a takĪe zaistniałych w tym wzglĊdzie zmian) uwarunkowaĔ zasobowych – w postaci rezerw
prostej pracy i ziemi – w procesie ekonomicznej transformacji gospodarki. Globalizacja
gospodarki, w tym m.in. wyraĪająca siĊ, Īe znakomita wiĊkszoĞü krajów Ğwiata Ğmiało włącza siĊ
do wyĞcigu o swoje jak najlepsze miejsce w miĊdzynarodowej konkurencji, stawką której jest
wysoka miĊdzynarodowa pozycja i zdolnoĞü konkurencyjna gospodarki narodowej, pokazuje, Īe
tradycyjne uwarunkowania procesów wzrostu i rozwoju muszą ustąpiü miejsca myĞleniu, które
w transformacji gospodarczej eksponuje znaczenie czynników zmian intensywnych. RównieĪ nie
bez znaczenia jest, Īe w obliczu pĊdu do rozwoju, ujawniającego siĊ w tak wielkiej – bo niemal
całego Ğwiatowego społeczeĔstwa – skali, powinna nam towarzyszyü refleksja, prognoza, wreszcie
zwykła obawa, czy wystarczy bogactw tego Ğwiata dla pokoleĔ, które nastaną po nas.
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2. Wzrost i rozwój gospodarczy a idea ruchu okrnego
okr
Idea wzrostu i rozwoju gospodarczego nierozłącznie
nierozł
związana
zana jest z samym pojĊciem
poj
gospodarowania, ekonomii. WrĊcz
Wr
wydaje siĊ, Īe są to pojĊcia toĪsame.
same. Czym w istocie jest
gospodarowanie ludzi na ziemi? Inaczej jeszcze moĪna
mo
zapytaü,, czym jest ekonomia, jeĞli
je
chwilowo zadowolimy siĊĊ odpowiedzią,
odpowiedzi Īe jest nauką o gospodarowaniu, o prawach rządzących
rz
procesami gospodarczymi produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji Ğrodków
rodków zaspokojenia
ludzkich potrzeb [3]? JuĪĪ samo pojĊcie
poj
procesu, rozumiane jako „przebieg regularnie
gularnie po sobie
nastĊpujących
cych zjawisk, pozostających
pozostaj
miĊdzy sobą w związku
zku przyczynowym; powtarzająca
powtarzaj
siĊ
działalnoĞü ludzka” implikuje, z jednej strony, rolĊ
rol człowieka jako kreatora wszystkiego, co
w gospodarowaniu istotne, z drugiej zaĞ
za tĊ właĞciwoĞü, Īee gospodarowanie jest działalnoĞcią
działalno
ciągłą, stale powtarzającą
ą ą siĊ[3].
si
. Z takiego rozumienia gospodarowania wyłania si
siĊ jego
schematyczne przedstawienie w postaci prostego modelu ruchu okr
okrĊĪnego
ĊĪnego pomiĊdzy
pomi
elementarnymi podmiotami procesu: gospodarstwam
gospodarstwami domowymi
owymi (potrzeby ludzkie)
a przedsiĊbiorstwami
biorstwami (produkcja).
(produkcja)

Rysunek 1. Gospodarowanie jako ruch okrny
ħródło: Midor K., TarasiĔski
Ĕski L., Zarządzanie
Zarz
przez jakoĞü aspekcie przezwyciĊĪania
przezwyciĊĪ
rzadkoĞci
(jako problemu ekonomii),[ w]: Metody i narz
narzĊdzia nowoczesnego
nego zarz
zarządzania organizacjami, praca zbiorowa pod red. J. Pyki, TNOiK, Katowice 2008, s.486.
s.486
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Pierwszym ogniwem w przyczynowo-skutkowym łaĔcuchu zjawisk, umownie przedstawiającym gospodarkĊ ludzką, są ludzie i ich potrzeby. W nastĊpstwie istnienia swych nieskoĔczonych
potrzeb, społeczeĔstwo bĊdące wyłącznym dysponentem zasobów ekonomicznych (na początek
warto wyróĪniü podstawowe ich składniki: pracĊ, ziemiĊ i kapitał; są to zarazem powszechnie
znane i na ogół tak samo rozumiane podstawowe pojĊcia – tzw. kategorie ekonomii), w sposób
Ğwiadomy, zamierzony, twórczy i zdradzający niepohamowaną skłonnoĞü do ulepszania dotychczasowych metod działania, produkuje niezbĊdne sobie dobra. PoniewaĪ jednak tworzenie nowej
wartoĞci jest wynikiem współdziałania ludzi (podział pracy i specjalizacja) w ramach społecznoĞci
(faktycznie mówimy tu o procesie tworzenia dochodu narodowego), koniecznym warunkiem
ciągłoĞci gospodarowania jest sprawiedliwe podzielenie wytworzonego produktu społecznego.
OczywiĞcie, rozumując w kategoriach współczesnej wolnej gospodarki towarowo-pieniĊĪnej,
mowa tu po prostu o wypłatach z tytułu Ğwiadczonych usług zasobów czynników (płace, procenty,
zyski, itd.), ale takĪe o koniecznoĞci zapłacenia podatku [3]. Trzeba bowiem pamiĊtaü, Īe to ludzie
dla samych siebie wymyĞlili podatki, rodzaj „zrzutki” dla zapewnienia sobie moĪliwoĞci produkcji
tzw. dóbr publicznych, bez których i kiedyĞ, i tym bardziej teraz nie sposób wyobraziü sobie
normalnego funkcjonowania człowieka na ziemi, a których produkcja jest rzeczywiĞcie niezwykle
kosztowna, i w tym sensie niemoĪliwa do realizacji w trybie wyłącznie gospodarki prywatnej,
czyli przez pojedynczych ludzi w procesie wolnego rynku[2]. NastĊpnym ogniwem gospodarowania jest wymiana. W wolnym społeczeĔstwie jest procesem, w którym wolni osobiĞcie ludzie,
jedni jako kupujący, inni – jako sprzedawcy, okreĞlają warunki zawarcia transakcji kupnasprzedaĪy. To jest oczywiĞcie gospodarka, zwana rynkiem W rezultacie, ludzie, którzy juĪ zaopatrzyli siĊ w niezbĊdne im dobra i usługi, dysponujący najlepszymi dla siebie koszykami, mogą
teraz zaspokoiü swoje chĊci (konsumpcja) [3]. Wielokrotnie akcentowano tu znaczenie w gospodarowaniu osobistej wolnoĞci człowieka. OczywiĞcie, w wolnym rynku jest ona kluczową
determinantą jego istnienia i ewolucji ku lepszemu. JednakĪe chodzi o to, Īe załoĪenie wolnoĞci
ludzkiej jednostki, bĊdąc nieodzownym elementem przecieĪ eleganckiego i zwiĊzłego modelu
gospodarki człowieka, którym jest ekonomia neoklasyczna, wydaje siĊ byü zarazem pewnym –
w znaczeniu aksjomatu – rezultatem dąĪenia do myĞlowego ogarniĊcia skomplikowanego procesu,
jakim jest gospodarka. Wolny człowiek, to właĞciciel, przede wszystkim samego siebie. Ta podstawowa własnoĞü daje mu moĪliwoĞü bycia właĞcicielem niemal wszystkich dóbr tego Ğwiata. ĩe
tak jest, albo raczej moĪe byü, przekonuje Nas zdroworozsądkowa, logiczna konstatacja, iĪ człowiek, z jednej strony skazany na wybieranie spoĞród niezliczonych swych potrzeb tych
najwaĪniejszych, bo wszystkich z pewnoĞcią siĊ nie da zaspokoiü wobec skoĔczonoĞci zasobów,
z drugiej strony bĊdzie starał siĊ „wycisnąü” z zasobów wszystko, co siĊ da(Skoro iloĞü potrzeb
jest nieskoĔczona, a iloĞü zasobów ĞciĞle ograniczona, najlepiej byłoby działaü tak, iĪby efektem
tego było zaspokojenie jak najwiĊkszej liczby potrzeb – czyli „wycisnąü” z zasobów relatywnie
najlepszy i najobfitszy koszyk dóbr.) (w neoklasycznej mikroekonomii ujmuje siĊ to jako zasadĊ
warunków kraĔcowych, zamiennie zwaną teĪ rachunkiem ekonomicznym czy homo oeconomicus). W praktyce oznacza to, Īe najlepiej musi siĊ to udaü komuĞ, kto bĊdzie w pełni
zmotywowany do generowania nadwyĪki korzyĞci na kosztami, bo w pełni bĊdzie rozporządzał
efektami swej aktywnoĞci gospodarczej. Tym kimĞ moĪe byü tylko wolny człowiek, czyli prywatny właĞciciel, który instynktownie, ale i Ğwiadomie bĊdzie zdąĪał do powiĊkszania nadwyĪki
netto, gdyĪ to bĊdzie najlepiej przybliĪało go optimum zaspokojenia chĊci. Inaczej mówiąc, jeĞli
problemem ekonomicznym jest rzadkoĞü, czyli brak nieograniczonej dostĊpnoĞci dóbr, rozwiązy-
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wanie tego problemu przez ludzi, którym nie dane jest byü wolnymi, zamiast dawaü poĪądane
rezultaty w postaci mniej dolegliwej rzadkoĞci, rodzi jeszcze wiĊkszy problem w postaci wiĊkszych niedostatków, a wiĊc silniej odczuwanej rzadkoĞci. Zatem jako takie działanie to nie moĪna
uznaü za właĞciwe, w kategoriach logicznego rozumowania, „zabranie” siĊ do rozwiązania zadania. Przykładów na to moĪna by wskazaü wiele w obszarze tzw. gospodarki nakazoworozdzielczej.. I chociaĪ z pewnoĞcią oznacza to realizowanie siĊ człowieka jako egoisty, niewidzialna rĊka rynku doĞü szybko ujawni swą dobroczynną moc, gdy wreszcie ludzkie egoistyczne
dąĪenia zetrą siĊ ze sobą na wolnym rynku. W tym właĞnie wyraĪa siĊ swoista elegancja, zwiĊzłoĞü teorii neoklasycznej. Jej kluczowa przesłanka o charakterze ogólnym – załoĪenie wolnoĞci
osobistej człowieka jako podstawy w gospodarowaniu – jest czymĞ na wskroĞ oczywistym, co nie
kłóci siĊ z ludzką naturą, ale w pełni wychodzi jej naprzeciw. Z tej to przesłanki wynika zwarty
i spójny logicznie model ludzkiej gospodarki, zwanej teĪ teorią neoliberalną. Jest tylko ten jeden,
ale bardzo waĪny problem – czy i na ile powstała juĪ doĞü dawno teoria odbiegła od rzeczywistoĞci ?[5] Czy mimo swej doskonałoĞci jako dedukcyjne odbicie rzeczywistoĞci w lustrze ludzkiego
umysłu dostarcza ludziom pomysłów i rad, jak walczyü ze Ğwiatowym głodem, niesprawiedliwym
podziałem dóbr, ubóstwem, czy nadmierną, rabunkową eksploatacją bogactw naturalnych[5].
Przejawem wzrostu efektywnoĞci wykorzystania ograniczonych zasobów w warunkach rynku
jest rozwój ekonomiczny i towarzyszący mu postĊp w strukturze gospodarczej, czyli pojawienie
siĊ nowych jakoĞciowo elementów zasobów czynników: ludzkich wysokich kwalifikacji (kapitału
ludzkiego), technologii i talentu przedsiĊbiorczoĞci (inaczej: umiejĊtnoĞci biznesowych, zarządczych, menedĪerskich, management`u). Te nowe elementy wyposaĪenia zasobów ekonomicznych
dziĞ mają absolutnie decydujące znaczenie dla sukcesu. Przykłady społeczeĔstw dobrobytu,
Stanów Zjednoczonych, Japonii, Szwajcarii, paĔstw tzw. Starej Unii Europejskiej (Niemcy,
Francja, Wielka Brytania), a ostatnio gospodarek skandynawskich (Finlandia !) i Korei Południowej są dowodem znaczenia, jakie we wzroĞcie i rozwoju gospodarczym mają ludzka wysoce
specjalizowana wiedza oraz bĊdące jej rezultatem innowacje, postĊp techniczny, nowoczesna
technologia i systematyczny wzrost umiejĊtnoĞci zarządczych (tzw. management`u). Trzeba
przyznaü, Īe zaprezentowany tu w duĪym skrócie scenariusz gospodarowania, czyli wzrostu
i rozwoju gospodarczego, utrzymany ĞciĞle w duchu tradycyjnej nauki o gospodarce – ekonomii
neoklasycznej, zmusza do refleksji w aspekcie najbardziej Īywotnych problemów i wyzwaĔ
gospodarki współczesnej.
3. Kapitał ludzki i jego znaczenie we współczesnej gospodarce wiatowej
PodkreĞlono juĪ wyĪej trudne do przecenienia znaczenie intensywnych czynników rozwoju,
którymi są kapitał ludzki, technologia i umiejĊtnoĞci biznesowe (management). Na rzecz takiej
oceny przemawia, chociaĪ nie wprost, przeprowadzona z pozycji współczesnych wyzwaĔ i barier
rozwoju „inwentaryzacja” wyposaĪenia w proste zasoby ekonomiczne. Chodzi mianowicie o –
ponownie – ocenĊ wagi, jako czynników wzrostu, zasobów prostej pracy i ziemi. Prosta praca,
tania siła robocza niewątpliwie jest jakimĞ atutem w rozwoju ekonomicznym, ale nie zawsze, i nie
w kaĪdym z przypadków gospodarek narodowych. Nawet najbardziej ludne, o najwiĊkszym
potencjale zmian demograficznych gospodarki ĝwiata, takie jak chiĔska, indyjska, gospodarki Azji
Południowo-Wschodniej, czy Ameryki ŁaciĔskiej, zdają siĊ juĪ dziĞ doceniaü wagĊ jakoĞci tego
czynnika. W rezultacie czynią skuteczne wysiłki, które mają na celu kształcenie młodych pokoleĔ,
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w tym na najlepszych uczelniach Ğwiata. Jednak z pewnoĞcią są na etapie, w którym czynnikiem
sterującym ich rozwojem jest jeszcze tania siła robocza. Przykład Chin, dziĞ drugiej co do wielkoĞci gospodarki Ğwiata, pokazuje, Īe dziĊki taniej sile roboczej moĪna od z górą dziesiĊcioleci
utrzymywaü dwucyfrowe tempo wzrostu gospodarczego, systematycznie, dziĊki wybitnie proeksportowemu rozwojowi, powiĊkszaü nadwyĪkĊ w bilansie płatniczym i byü najbardziej znaczącym
na Ğwiecie krajem goszczącym bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne (w skrócie: BIZ). W rezultacie Chiny niewątpliwie odnotowują postĊp w swej strukturze gospodarczej. Są coraz bardziej
znaczącym Ğwiatowym konkurentem w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ang. skrót ICT). Przed laty gospodarkĊ Chin za granicą kojarzono na ogół z tanimi wyrobami
o niskiej jakoĞci, takimi jak tekstylia, zabawki, obuwie czy rowery. DziĞ w chiĔskiej ofercie
znajdziemy lodówki, kuchenki mikrofalowe, klimatyzacjĊ, wyroby audio i wideo, sprzĊt komputerowy, materiały budowlane, w szczególnoĞci ceramika, armatura łazienkowa, płytki ceramiczne
oraz akcesoria meblarskie, na statkach koĔcząc Jak widaü oferta uległa znacznemu asortymentowemu zróĪnicowaniu, a wraz z tą odmianą, co oczywiste, zmienił siĊ jej stopieĔ zaawansowania
technologicznego. Zdecydowanie chiĔskie władze stawiają na rozwój wiedzy i zdolnoĞci innowacyjnych, przy czym chodzi nie tylko o obniĪkĊ kosztów wytwarzania produktów masowych, ale
kreacjĊ innowacyjnych produktów o wysokiej jakoĞci. Chiny chcą zostaü liderem w dziedzinie
innowacyjnoĞci i zaawansowanych technologii w ciągu nastĊpnych kilku lat[9]. Widząc dla siebie
okazjĊ, którą jest rozwój nowoczesnych technologii, Chiny inwestują znaczną czĊĞü swojego PKB
w edukacjĊ oraz rozwój nauki i techniki. OĞrodki uniwersyteckie promują coraz wiĊcej absolwentów. W 2009 r. uczelnie wyĪsze opuĞciło 6 mln absolwentów, z czego 800 tys. dyplomów zostało
przyznanych przez uczelnie techniczne (dla porównania w USA tytuł inĪyniera otrzymuje rocznie
50 tys. absolwentów). PrzyĞpieszenie postĊpu technicznego wiąĪe siĊ równieĪ z tworzeniem na
terenie kraju parków technologicznych, w których współpracują ze sobą uczelnie wyĪsze z firmami krajowymi i zagranicznymi. Mający tam miejsce transfer wiedzy i technologii pomiĊdzy sferą
nauki i przemysłem, sprzyja komercjalizacji badaĔ i zapewnieniu korzystnego klimatu inwestycyjnego, co skutkuje stale zwiĊkszaniem siĊ eksportu chiĔskich wyrobów ICT, przy równoczesnym
opanowywaniu coraz nowszych technologii zagranicznych. Model ekstensywnej gospodarki
o duĪej skali produkcji ustąpił miejsca koncepcji opartej na zmianach w zarządzaniu, technologii
i konkurencyjnoĞci sterowanej jakoĞcią i innowacjami. Wzrostowi zdolnoĞci technologicznych
Chin sprzyja prowadzona przez władze selektywna polityka w zakresie bezpoĞrednich inwestycji
zagranicznych, mająca na celu przyciąganie BIZ z obszaru nowoczesnych technologii[7]. Wydaje
siĊ, zwłaszcza patrząc na rozwój Chin w okresie ostatnich mniej wiĊcej trzydziestu lat przez
pryzmat doĞwiadczeĔ Indii z tego samego czasu, Īe właĞnie bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne
decydenci Chin postanowili uczyniü motorem najwaĪniejszych zmian w gospodarce. Swoją drogĊ
rozwoju Chiny rozpoczĊły około 30 lat temu reformami gospodarczymi Denga Xiaopinga. Jednymi z waĪniejszych, pierwszych posuniĊü chiĔskich reformatorów okresu lat 1980-tych była
rehabilitacja własnoĞci prywatnej i prywatnych przedsiĊbiorstw. DziĊki tym prostym posuniĊciom
lat 80-tych udało siĊ Chinom znacząco zmniejszyü olbrzymie obszary społecznej biedy juĪ
w okresie 1980–1984. Reformom gospodarczym towarzyszyły istotne, choü nie naruszające status
quo podstaw ustrojowych paĔstwa, reformy polityczne, zwłaszcza zaĞ zmiany sytemu politycznego na poziomie samorządowym. W kolejnych latach, zwłaszcza w juĪ nowym tysiącleciu Chiny
zdecydowanie postawiły na bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne i wielkie projekty infrastrukturalne, nieco mniejszą wagĊ przykładając do kapitału ludzkiego. W jakimĞ sensie osobliwym tego
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przejawem jest specyficznie chiĔskie podejĞcie do kwestii rozstrzygania praw własnoĞci obywateli
do nieruchomoĞci w sytuacjach konfliktów związanych z realizacją wielkich przedsiĊwziĊü infrastrukturalnych. Budowa wielkich tam, stadionów, czy autostrad, na przeszkodzie której mogłaby
stanąü skromnej wielkoĞci własnoĞü przeciĊtnych ChiĔczyków trwa w najlepsze, albowiem problem rozwiązuje siĊ w prosty – właĞciwy chyba Chinom z lat 1950-tych – sposób. Po prostu
w trybie natychmiastowym wysiedla siĊ niezadowolonych właĞcicieli. Ocena ta jest wzglĊdna,
i jako taka jest bardziej zrozumiała, gdy odniesiemy ją do przykładu gospodarki Indii z tego
samego okresu. OtóĪ Indie, które od momentu powstania są krajem demokratycznym, w dekadzie
lat 70-tych i 80-tych doĞwiadczały zarówno wzlotów, jak i upadków w swym rozwoju. Jednak po
okresie słabego rozwoju gospodarczego i powszechnie pleniącej siĊ olbrzymiej biedy (co
w szczególnoĞci dotyczy oceny dekady lat osiemdziesiątych), zdołały siĊ otrząsnąü z marazmu,
korupcji i słabej kondycji instytucji demokratycznego paĔstwa, i w rezultacie doĞü szybko osiągnąü wskaĨniki wzrostu i rozwoju równie dobre jak chiĔskie. To, co zasługuje tu na podkreĞlenie
jako odmienny, i wydaje siĊ – trwały – charakter Ĩródeł indyjskiego cudu, to zdecydowane połoĪenie akcentu na czynnik ludzki. Inwestycja Indii w najwaĪniejszy, bo ludzki czynnik zmian
w gospodarce – bo to ludzie i ich pomysły, a nie wielkie drapacze chmur i olbrzymie przedsiĊwziĊcia infrastrukturalne kreują rozwój ekonomiczny – zdaje siĊ sprawiaü wraĪenie rozwiązania
bardziej perspektywicznego, o trwałych podstawach, które systematycznie bĊdzie procentowało
w przyszłoĞci. Z kolei brak rzeczywistych, konstytutywnych podstaw wolnego rynku w Chinach,
przede wszystkim brak demokracji, nie poszanowanie w pełni praw i wolnoĞci osobistej jednostki,
przy jednoczeĞnie olbrzymiej i systematycznie powiĊkszającej siĊ skali korupcji i zwiĊkszających
siĊ nierównoĞciach ekonomicznych wewnątrz chiĔskiego społeczeĔstwa w przyszłoĞci z pewnoĞcią zaowocują problemami, choüby w postaci nieumiejĊtnoĞci rozwiązywania duĪych kryzysów
społecznych[8]. Przedstawione wyĪej przykłady, obrazujące w zarysie historiĊ rozwoju gospodarczego najbardziej ludnych gospodarek Ğwiata dowodzą, w jakimĞ sensie nieoczekiwanie, jak
wielkie znaczenie w postĊpie struktury gospodarczej ma juĪ dziĞ – a jutro z pewnoĞcią bĊdzie miał
jeszcze wiĊksze – czynnik kapitału ludzkiego. Niewątpliwie bardziej ewidentną w tym sensie
bĊdzie ocena roli wysokiej jakoĞci czynnika ludzkiego we wzroĞcie i rozwoju dla naszej czĊĞci
Ğwiata – gospodarki, umownie rzecz nazywając, półkuli północno-zachodniej (USA, UE, Kanada,
Japonia, Korea Południowa, itp.). Jest to bowiem ta czĊĞü gospodarki Ğwiatowej, która juĪ od doĞü
długiego czasu boryka siĊ z problemem regresu demograficznego. Z górą dwa stulecia wzrastania
i pomyĞlnego transformowania we wzglĊdnie stabilnych warunkach, jakie zapewnia system
wolnego rynku dało ten efekt, Īe zamoĪne dziĞ społeczeĔstwa dobrobytu, z zamiłowaniem oddając
siĊ konsumpcji dóbr nagromadzonych przez lata rozwoju (nierzadko równieĪ wyrzeczeĔ), coraz
mniejszą wagĊ przykłada do pozostawienia po sobie w miarĊ licznego potomstwa, a przez to
bĊdącego w stanie łatwiej podjąü wyzwanie konkurencji globalnej z najliczniej reprezentowanymi
społecznoĞciami Ğwiata. Problem ponurych i złowieszczych prognoz demograficznych dla społeczeĔstw obfitoĞci i dobrobytu ma juĪ dziĞ wymiar uniwersalny, a jego rozwiązanie urasta do rangi
priorytetowych zadaĔ strategicznych w poszczególnych paĔstwach. Z tego teĪ powodu, gdy teraz
stawiamy sobie pytanie, jak wielkie jest znaczenie w rozwoju ekonomicznym tej czĊĞci gospodarki
Ğwiatowej zasobów prostej pracy, od razu mamy gotową, oczywistą odpowiedĨ. Jest – bo musi
byü – małe. Zasób ten po prostu niepokojąco szybko kurczy siĊ, co dla wielu gospodarek oznacza
duĪe kłopoty w niedalekiej przyszłoĞci (w tym gronie, niestety, doĞü czĊsto nie tylko wymienia siĊ
PolskĊ, ale nadto argumentuje siĊ, Īe w tym wzglĊdzie jej sytuacja bĊdzie szczególnie trudna).
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ZapobieĪenie im juĪ dziĞ wymaga opracowania i wdroĪenia dobrze przemyĞlanej, i – co waĪniejsze – wydatnie zasilanej publicznym groszem polityki demograficznej, nakierowanej na
stymulowanie powiĊkszania siĊ populacji. IloĞciowy regres zasobów taniej siły roboczej implikuje, Īe teraz w rozwoju decydujące znaczenie musi mieü jakoĞü tego czynnika – czyli kapitał ludzki.
Skądinąd implikacja ta wynika teĪ z innej prawidłowoĞci rozwoju gospodarczego, zresztą która
dotyczy wszystkich gospodarek Ğwiata. Powszechnie dziĞ uĞwiadamiana globalizacja gospodarki
Ğwiatowej, ujawniając swą doniosłoĞü róĪnymi symptomami, szczególnie jedną z tendencji przypomina o swym istnieniu. Jest nią ogólnoĞwiatowy trend do wzrastania i rozwoju poszczególnych
gospodarek narodowych. Dzielenie Ğwiata na gospodarcze, niezwykle ekspansywne centrum,
skupiające w sobie bogatą elitĊ, i ekonomiczne peryferia gospodarki jest dziĞ anachronizmem.
Długoletnia, bo juĪ kilkudziesiĊcioletnia aktywnoĞü korporacji transnarodowych, niezmordowanie
podejmujących swoje kolejne bezpoĞrednie inwestycje zagraniczne spowodowała doĞü powszechne otwarcie siĊ niemal wszystkich gospodarek na miĊdzynarodową wymianĊ gospodarczą.
SpołeczeĔstwa poszczególnych krajów zrozumiały, Īe jest to najlepszy sposób na wydĨwigniĊcie
siĊ z biedy i podąĪanie tropem liderów gospodarki globalnej. MoĪna to nazwaü swoistą, dynamicznie postĊpującą ekonomiczną emancypacją zaniedbanych do niedawna gospodarek Ğwiata.
I jest tego efekt w postaci koniecznie wzrostu znaczenia w procesach zmian struktur gospodarczych krajów czynnika kapitału ludzkiego. W pierwszym rzĊdzie dotyczy on najzamoĪniejszych
gospodarek, ale równieĪ nie mniej istotny jest dla, zwłaszcza wyróĪniających siĊ w poĞcigu za
liderami, gospodarek krajów rozwijających siĊ, tzw. follower`s[1]. W bogatych społeczeĔstwach,
jeĞli w kontekĞcie powyĪszych refleksji moĪna mówiü o swoistym „ubytku” zasobu pracy, to –
z zastrzeĪeniem, które, jak wyĪej, odnosi siĊ do konsekwencji dla obfitoĞci wyposaĪenia w pracĊ
wynikających z pewnych współczesnych prawidłowoĞci procesów demograficznych dla tych
społeczeĔstw – dlatego, Īe tyleĪ nie ze zmniejszeniem siĊ iloĞciowym zasobu mamy tu do czynienia, ile z jego przegrupowaniem siĊ. Po prostu bogate, a właĞciwie lepiej moĪna by powiedzieü –
bogatsze – społeczeĔstwo, funkcjonujące w konkurencyjnym i przez to niezwykle wymagającym
otoczeniu, rozumiejąc sens wyzwaĔ dla siebie samego, tzn. upatrując dla siebie wielką szansĊ na
materialny i cywilizacyjny awans w postaci wzrostu wiedzy i kwalifikacji z jednej strony,
z drugiej zaĞ widząc duĪe moĪliwoĞci realizacji tych zmian (bo dziĞ je na to staü !), systematycznie
i nieuchronnie „przemieszcza siĊ” z pozycji taniej siły roboczej do obszaru zasobu, którym jest
kapitał ludzki. W miarĊ wzrostu gospodarczego i akumulacji bogactwa ludzie kształcąc siĊ zwiĊkszają swoje umiejĊtnoĞci – ma miejsce wzrost kwalifikacji, w rezultacie pojawiają siĊ pierwsze
nowe jakoĞciowo elementy wyposaĪenia kraju w zasoby: kapitał ludzki [4]. W ten sposób gospodarka danego kraju wchodzi w nowe stadium w swym rozwoju gospodarczym: kraj „przesuwa siĊ”
od miĊdzynarodowej specjalizacji w dziedzinach mniej technologicznie zaawansowanych,
o niskiej efektywnoĞci wykorzystania zasobów, do dziedzin wytwórczoĞci produktów zdywersyfikowanych, o duĪym wsadzie kapitału ludzkiego i nowoczesnej technologii [6].
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4. Ziemia i jej zasoby a priorytety gospodarcze i potrzeba zrównowaenia rozwoju
Przyjrzyjmy siĊ teraz drugiemu z czynników wytwórczych, ziemi, by – tak jak to
uczyniliĞmy dla zasobu prostej pracy – dokonaü „inwentaryzacji” stanu jej posiadania na dziĞ, by
na nowo dokonaü oceny wagi zasobów naturalnych dla procesów transformacji gospodarczej
Ğwiata. Niestety, i w tym wypadku mamy powaĪny problem. Wiadomo wszakĪe, Īe Ziemia jako
jeden z obiektów WszechĞwiata zasadniczo, w jakiĞ tajemniczy i zarazem bardzo dramatyczny
sposób, siĊ nie „uszczupliła”. A jednak tylko pozornie. Od dobrych kilkudziesiĊciu lat ciągle
i coraz wiĊcej mówi siĊ o wzrastającym oporze przestrzeni geograficznej. Przez przestrzeĔ
geograficzną, istotną z punktu widzenia potrzeb gospodarowania, rozumieü trzeba powierzchniĊ
ziemi (na której po prostu bĊdą posadowione róĪne obiekty gospodarcze), troposferĊ (czyli to, co
jest nad powierzchnią ziemi, do wysokoĞci ok. 10000 m) oraz litosferĊ (wszystko, czym
dysponujemy, a jest zlokalizowane pod ziemią; z punktu widzenia zastosowaĔ na szeroką skalĊ
w gospodarowaniu zasobów naturalnych podziemnych, w grĊ wchodzi głĊbokoĞü do ok. 5000 m.).
Zjawisko to jest niezmiernie złoĪone, wielowątkowe, wielopłaszczyznowe, wieloaspektowe, itp.,
i chociaĪ z gruntu oczywistym jest, Īe to bardzo powaĪny problem, w praktyce działalnoĞci
gospodarczej ludzkoĞü zdaje siĊ go nie przyjmowaü do wiadomoĞci. Byü moĪe, a nawet w opinii
wielu na pewno, człowiek naduĪywa zasobów naturalnych[5]. ZuĪycie Ğrodowiska naturalnego
przez człowieka ma charakter odwracalny i nieodwracalny. Problemem jednak jest to, Īe tempo
zuĪycia o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym zasobów naturalnych jest niepokojąco zbyt
wysokie. Efekty tego mogą byü niedobre, wrĊcz tragiczne, zwłaszcza dla przyszłych pokoleĔ.
Wskutek gwałtownie rosnącej liczby ludnoĞci Ğwiata i przyĞpieszenia globalnych procesów
wzrostu, zwłaszcza w krajach azjatyckich, nadmierna eksploatacja Ğrodowiska bĊdzie siĊ
nasilaü[5]. Przekroczenie racjonalnych norm zuĪycia zasobów naturalnych o charakterze
odwracalnym zrodzi deficyty wody słodkiej, czystego powietrza i dobrego klimatu (efekt
cieplarniany, który krótkookresowo oznacza dolegliwoĞü w postaci niezdrowej atmosfery
ziemskiej, zanieczyszczonego powietrza i coraz bardziej nieprzewidywalnej, turbulentnej pogody,
z czasem da tĊ dramatyczną odmianĊ, którą bĊdzie kolejne zlodowacenie !!), braki podstawowych
surowców do produkcji ĪywnoĞci (np. produkcja roĞlinna na skalĊ przemysłową, której
zwiĊkszanie siĊ, przy okazji oznaczające znikanie kolejnych wielkich połaci kluczowych dla
klimatu ziemi lasów pierwotnych, jako przykład monokultury jest bardziej naraĪona na zagroĪenie
ze strony Ğrodowiska mikrokultur biologicznych), pogłĊbiający siĊ niedostatek naturalnych
surowców (np. drzewa), zwierząt (giniĊcie kolejnych gatunków na skutek ingerencji człowieka
w sferĊ flory i fauny), problemy z odpadami poprodukcyjnymi, pokonsumpcyjnymi oraz utylizacją
coraz wiĊkszej liczby produktów (w szczególnoĞci artykułów trwałego uĪytku), itp. Idea tzw.
„Ğladu wĊglowego”, ostatnio doĞü szeroko dyskutowana, poucza nas, Īe potencjał „budowania”
efektu cieplarnianego zawiera siĊ niemal w kaĪdym wytworze ludzkiej aktywnoĞci gospodarczej.
Im wiĊksza produkcja, tym wyrazistszy Ğlad wĊgla po niej zostawiony. Zbyt szybko postĊpujące
zuĪycie odnawialnych zasobów naturalnych jest efektem dąĪenia narodów Ğwiata do realizacji
coraz bardziej ambitnych zadaĔ wzrostowych, bez oglądania siĊ na konsekwencje tego dla
przyszłych pokoleĔ. Gdy nałoĪymy na ten rozgrywający siĊ na naszych oczach scenariusz zmian
proces systematycznie, coraz szybciej przebiegający, wyczerpywania siĊ nieodnawialnych
zasobów naturalnych, w szczególnoĞci surowców – noĞników Ĩródeł energii, metafora pociągu
pĊdzącego w przepaĞü – czyli Ğwiatowej gospodarki zdąĪającej donikąd naprawdĊ zaczyna
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przemawiaü nam do wyobraĨni. W rezultacie wydaje siĊ, Īe ziemia jako czynnik wzrostu
gospodarczego jest zasobem jeszcze bardziej deficytowym, niĪ poprzednio, gdy rozwaĪaliĞmy
istotny charakter zdeterminowania transformacji gospodarczej tanią siłą roboczą. Zresztą rzecz nie
w tym, czy deficyt to wiĊkszy, czy mniejszy. To po prostu palący problem zachowania –
w najlepiej pojĊtym interesie ludzkoĞci – wysokich standardów ekologicznych. Ich nie trzymanie,
zwyczajnie lekcewaĪenie przez ludzi tej kwestii, to w konsekwencji nie tylko uszczuplanie bazy
materialnej rozwoju, którą są zasoby naturalne – to sprawa ewidentna w warunkach, gdy coraz
liczniejsza ludzka populacja, zorganizowana w narody i paĔstwa, mocno prze do wzrostu
gospodarczego, gdy apetyty na ziemiĊ i jej naturalne bogactwa mamy coraz wiĊksze, ale bogactw
tych na przestrzeni tysiącleci gospodarowania człowieka nie przybyło, a wrĊcz ubyło (zwłaszcza
zasobów nieodnawialnych). Tu w grĊ wchodzi po prostu byü, albo nie byü ludzkoĞci. Co
waĪniejsze, ta wydawałoby siĊ niewyszukana „inwentaryzacja”, która miała w prosty sposób
ukazaü współczesne wyzwania rozwojowe, w wyniku której bardzo silnie zaakcentowano barierĊ
ekologiczną rozwoju, ujawnia kolejne problemy.
5. Innowacje – jako efekt powikszania si kapitału ludzkiego – szans na zmian mylenia
ekonomicznego
Efekt cieplarniany, choü dziĞ moĪe niedoceniany jako bliskie zagroĪenie (paradoksalnie,
najwaĪniejsi „gracze” gospodarki Ğwiatowej, np. Chiny czy USA, wykorzystując swą siłĊ
ekonomiczną, skutecznie torpedują daleko idące regulacje tej kwestii, których próby podejmowane
są na kolejnych miĊdzynarodowych rundach ds. klimatu), w koĔcu pomału zmusza do „coĞ” z nim
robienia. Zatem, o ile dziĞ jeszcze niezbyt dolegliwe, niebawem opłaty za narodowy, danego kraju,
„wkład” do globalnych nadmiernych zasobów CO2 okaĪą siĊ bardzo problematyczne. Zaczną
działaü, jak kaĪde podatki, w kierunku zwalniania wzrostu przez gospodarki, zwłaszcza te gorzej
radzące sobie np. z przestawianiem siĊ na bardziej czyste wytwarzanie energii. W ten sposób
bariera wzrostu, którą jest bariera ekologiczna „sprzĊga siĊ” z instytucjonalnymi czynnikami
funkcjonowania wolnej gospodarki, jakby w dwójnasób osłabiając jej pĊd do wzrostu. I oto mamy
wymiar ekonomiczny ekologii. Długotrwała recesja, w najlepszym razie – stagnacja gospodarcza,
duĪe bezrobocie, niedorozwój strukturalny, droĪyzna na wskutek uzaleĪnienia siĊ od dostaw coraz
droĪszych surowców, pogłĊbianie siĊ nierównowagi sektora finansów publicznych (utrata kontroli
nad długiem publicznym !), polaryzacja ekonomiczna społeczeĔstwa, itd., to zjawiska i procesy,
których łącznoĞü, ich związek z naduĪyciem przez człowieka zasobów naturalnych nie wydaje siĊ
zupełnie nierealny. Wówczas moĪe – wrĊcz powinna – siĊ pojawiü refleksja, czy niezmiennie
przez ludzkoĞü, zwłaszcza w dobie współczesnej, wyznawana i stosowana filozofia rozwoju
ekonomicznego jest do koĔca odpowiadająca wymogom chwili. MoĪe powinno siĊ pojawiü
pytanie o skutecznoĞü wolnego rynku, o tĊ niepojĊtą „magiĊ” niewidzialnej rĊki Adama Smith`a –
czy rzeczywiĞcie nadal ma swą moc ? W jakimĞ sensie zdumiewające jest, Īe w niemal całoĞci
Ğwiatowej gospodarki funkcjonuje wolny rynek, a my mamy tego takie rezultaty, Īe słabsi,
biedniejsi coraz bardziej pogrąĪają siĊ w biedzie, bogaci zaĞ niemal nie wiedzą, co uczyniü ze
swym olbrzymim majątkiem, bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego i zewnĊtrznego jak na lekarstwo, za
to przemocy, groĨnych konfliktów, bezwzglĊdnej rywalizacji o korzyĞci coraz wiĊcej. Ostatecznie
dodajmy wiĊc jeszcze jeden wymiar wyzwaĔ dla współczesnej ekonomii – wymiar społeczno –
kulturowy. W sumie rzeczywiĞcie wydaje siĊ, Īe jest duĪo na rzeczy, gdy tzw. ekonomia

329

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
Nr 40, 2011

zrównowaonego rozwoju postuluje, by zadaniem ludzkoĞci było „dąĪyü do okreĞlenia warunków
gospodarowania, które zapewniałyby wysokie standardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno –
kulturowe wszystkim ludziom obecnie Īyjącym i wszystkim pokoleniom w granicach tolerancji
natury, urzeczywistniając w ten sposób zasadĊ sprawiedliwoĞci wewnątrzpokoleniowej
i miĊdzypokoleniowej” W Ğwietle wczeĞniej wyraĪonej konstatacji, iĪ ludzie nie tylko skazani są
na szeroko stosowanie w procesie tworzenia produktu społecznego kapitału ludzkiego, ale równieĪ
– z uwagi na to, Īe proces powiĊkszania siĊ tego zasobu wydaje siĊ byü właĞciwie
zabezpieczonym materialnie i mentalnie (tzn. ludzie doceniają wielką szansĊ, jaką stwarza dla ich
osobistego sukcesu wzrost wiedzy i kwalifikacji) niemal w skali całego Ğwiata – jego iloĞü
systematycznie bĊdzie wzrastała, realizacja idei zrównowaĪonego rozwoju moĪe byü moĪliwa
bardziej, niĪ kiedykolwiek wczeĞniej. CóĪ moĪe oznaczaü dla realizacji idei zrównowaĪonego
rozwoju obfitoĞü kapitału ludzkiego ? Z pewnoĞcią tyle, ile dla skutecznego rozwiązywania
problemów gospodarki znaczą innowacje. A gdzie ich Īywe, niemal niewyczerpywane Ĩródło ?
WłaĞnie w ludzkich plastycznych i ciągle poszukujących umysłach, których pasjĊ wyzwolił
zwykły pĊd do poprawy sobie standardu Īycia. JuĪ samo docenienie potrzeby refleksji nad
mechanizmami współczesnej gospodarki wolnorynkowej jest innowacją. Po niej niech nastąpią
kolejne, tym razem bĊdące w praktyce realizacją postulatów zapewnienia trwałego dobrobytu nie
tylko dzisiejszym, ale i przyszłym pokoleniom.
6. Zakoczenie
Współczesna gospodarka Ğwiatowa swym rozmachem, dynamiką zmian i ich globalnym
wymiarem, znaczeniem w jej ewolucji ludzkiej wiedzy, ucieleĞniającej siĊ w postĊpie
technicznym, technologii i umiejĊtnoĞciach zarządczych (management), niewątpliwie zachwyca
i zadziwia. Zdaje siĊ teĪ napawaü optymizmem naszą ocenĊ moĪliwoĞci ludzkoĞci w zakresie
przezwyciĊĪania odwiecznego problemu – rzadkoĞci. A jednak to właĞnie dziĞ swiat stoi w obliczu
bardzo powaĪnych zagroĪeĔ, w postaci zanieczyszczenia, ruiny Ğrodowiska naturalnego,
wyczerpania zasobów naturalnych – w szczególnoĞci tych o charakterze nieodnawialnym,
systematycznie pogłĊbiających siĊ dysproporcji w zakresie dystrybucji wytworzonego Ğwiatowego
bogactwa dóbr i usług i gwałtownych konfliktów ludzi ze sobą, o wpływy polityczne
i ekonomiczne, u podłoĪa których tak naprawdĊ leĪy coraz silniej odczuwany deficyt zasobów
naturalnych. Nadzieją dla nas jesteĞmy my sami, ze skumulowanymi w nas wiedzą
i umiejĊtnoĞciami stanowiącymi kapitał ludzki. Gwałtownie, choü w skali Ğwiata w sposób
niezwykle zróĪnicowany, powiĊkszająca siĊ ludzka populacja nie ma alternatywy innej, niĪ ta,
która oznacza „zaprzĊgniĊcie” ludzkich wysokich umiejĊtnoĞci w rozwiązywaniu problemów
współczesnej gospodarki. WĞród nich najwaĪniejszym wydaje siĊ byü przede wszystkim zmiana
filozofii wzrostu i rozwoju ekonomicznego, zakładająca nie tylko silne zaakcentowanie w nim roli
intensywnych czynników transformacji gospodarczej, ale równieĪ uwzglĊdniająca kwestiĊ potrzeb
przyszłych pokoleĔ, ich Īycia i gospodarowania w standardach co najmniej nie gorszych, niĪ nasze
dzisiejsze.
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THE CONTEMPORARY CONDITIONING OF ECONOMY GROWTH
AND DEVELOPMENT – HUMAN CAPITAL AND INNOVATION – IN THE LIGHT
OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary
Nowadays, the economic development is a very dynamic process but it has
never had such a global access. Unfortunately, it has to be mentioned that the contemporary economic transformation in the world is marked with a real and dramatic
perspective of a change of human beings’ lives- especially the future generationsfor worse. The article is a collection of author’s reflections and observations on the
general mechanisms of functioning of contemporary free economy, in particular focusing on problems of dynamically progressing evolutions of structure of economic
assets of the world in the direction of the importance growth of intense factors of
changes that is the human capital and innovation. At the same time it is an attempt
to confront the author’s observations on issues of contemporary challenges of economic evolution with stipulations gather in so called concept of sustainable
development.
Keywords: economic growth and development, economic assets, human capital, natural resources,
innovation and sustainable development
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