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Teoria gospodarki opartej na wiedzy jest w ostatnich latach coraz silniejszym nurtem
analizy rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Autor wskazuje na pewne obszary charakterystyczne dla gospodarki wiedzy: przyspieszenie wytwarzania wiedzy; wzrost znaczenia
kapitału niematerialnego w makroekonomii; innowacyjność jako działalność wiodaþcaþ oraz
rewolucjeþ w zasobach wiedzy. Nadrzeþdnym celem artykułu jest zbadanie relacji pomieþdzy
dwoma znaczaþcymi zjawiskami: gospodarkaþ opartaþ na wiedzy i rozwojem regionalnym
w odniesieniu do konkretnego regionu (Regionu Środkowego Meksyku). Kluczowym
elementem analizy jest właþczenie zjawiska globalizacji.
Głównym zadaniem artykułu jest odpowiedź na nasteþpujaþce pytanie: Czy mozú liwe jest,
aby gospodarka w Regionie Środkowym Meksyku stała sieþ gospodarkaþ opartaþ na wiedzy?
W ostatniej czeþści przywołano niektóre dane obrazujaþce poziom rozwoju gospodarki
wiedzy w Regionie Środkowym w trzech jej aspektach: potencjale, poniesionych nakładach
oraz widocznych efektach.

1. Wsteþp
Teoria gospodarki opartej na wiedzy jest w ostatnich latach coraz silniejszym
nurtem analizy rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Powodów umocnienia
tej koncepcji mozú na szukać mieþdzy innymi w rozwoju zaawansowanej informatyki i technologii telekomunikacyjnych, wzrastajaþcym znaczeniu kapitału
społecznego i ludzkiego w procesach rozwoju gospodarczego oraz wzrastajaþcej
konkurencyjności gospodarek narodowych działajaþcych w ramach gospodarki
globalnej. Z punktu widzenia gospodarki globalnej mozú na wywnioskować, izú
równolegle ze znaczeniem tej gospodarki rośnie takzú e znaczenie gospodarki
regionalnej i lokalnej (zjawisko czasami nazywane „paradoksem globalizacji”).
Jednakzú e nie przeanalizowano jeszcze wzajemnych powiaþzań pomieþdzy tym,
co dziś jest podstawaþ uczestnictwa w globalnej gospodarce, a tym, czym jest
gospodarka oparta na wiedzy oraz rozwój regionalny i lokalny.
1
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Warto zwrócić uwageþ na fakt, zú e niektóre kraje słabo rozwinieþte budujaþ
swoje wzorce rozwojowe i porównujaþ je z tymi, jakie znamy z krajów wysoko
rozwinieþtych. Jednak rezultaty takiej konfrontacji nie napawajaþ optymizmem.
Porównania takie majaþ sens zarówno dla stworzenia bardziej pomyślnych
strategii, jak i dla znalezienia błeþdów w juzú istniejaþcych długofalowych strategiach rozwojowych. Obecnie podejmowane saþ próby analiz pewnych elementów gospodarki wiedzy, mieþdzy innymi przez autora niniejszego artykułu oraz
kilku innych ekspertów (Casas 2002). W dalszych rozwazú aniach odwoływać
sieþ beþdziemy głównie do teorii regionalnych systemów innowacji, teorii geografii innowacji (Rózga) czy regionalnych przestrzeni innowacji (Casas).
W analizie strategii rozwojowych niezbeþdne jest właściwe wyodreþbnienie
terytorialne. Meksyk jest podzielony na trzy główne czeþści (północnaþ, środkowaþ
i południowaþ) o rózú nym nasileniu dynamiki rozwojowej. Istotnaþ roleþ odgrywa
Region Środkowy, zwany równiezú Środkowym Meksykiem. Jest on najbardziej
rózú norodnaþ czeþściaþ kraju, poniewazú spełnia takzú e pewne funkcje o znaczeniu
ogólnopaństwowym. Głównym zadaniem artykułu jest odpowiedź na nasteþpujaþce pytanie: Czy mozú liwe jest, aby gospodarka w tym regionie Meksyku stała
sieþ gospodarkaþ opartaþ na wiedzy, jeśli weźmiemy pod uwageþ juzú istniejaþce
elementy takiej gospodarki?
Podsumowujaþc, nadrzeþdnym celem artykułu jest znalezienie relacji pomieþdzy
dwoma znaczaþcymi zjawiskami: gospodarkaþ opartaþ na wiedzy i rozwojem
regionalnym w odniesieniu do konkretnego regionu. Kluczowym elementem
analizy beþdzie właþczenie globalizacji jako trzeciego elementu o wielkim
znaczeniu.
2. Ramy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy oraz jej relacje
z regionem
2.1. Rozwój gospodarki wiedzy
W ostatnich latach pojawiło sieþ wiele opracowań na temat gospodarki
opartej na wiedzy, czyli gospodarki wiedzy (Villavicencio 2002). Jednaþ z prac,
do której autorzy stale sieþ odwołujaþ i która zdobyła dość duzú aþ popularność2,
jest publikacja Paula A. Davida i Dominique Foraya (2002) Podstawy ekonomiczne gospodarki opartej na wiedzy (Economic Fundaments of Knowledge-based Economy). Autorzy wskazujaþ na pewne obszary charakterystyczne dla
tej dziedziny. Mozú na je ujaþć w nasteþpujaþce punkty, z których kilka stanowi
tytuły rozdziałów powoływanej pracy:
– przyspieszenie wytwarzania wiedzy,
– wzrost znaczenia kapitału niematerialnego w makroekonomii,
– innowacyjność jako działalność wiodaþca,
– rewolucja w zasobach wiedzy (David, Foray 2002).
2
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Według Castellsa (2001) gospodarka oparta na wiedzy „opisuje głównie trzy
wzajemnie powiaþzane aspekty: po pierwsze jest to gospodarka skupiona na
wiedzy i informacji jako podstawach produkcji, produktywności i konkurencyjności zarówno przedsieþbiorstw, jak i całych regionów, miast i krajów (...). Po
drugie gospodarka oparta na wydajności pochodzaþcej z wiedzy i informacji jest
globalna. «Globalność» nie oznacza tego, zú e wszystko jest zglobalizowane, ale
zú e główna działalność gospodarcza ma charakter globalny i skupia sieþ wokół
dwóch systemów globalizacji gospodarczej. Z jednej strony saþ to połaþczone
elektronicznie rynki finansowe, z drugiej strony zorganizowana na ogólnoświatowym poziomie produkcja dóbr i usług (...). Trzecim czynnikiem, istotnie
powiaþzanym z dwoma pozostałymi, jest sieciowa organizacja gospodarki. Saþ to
zdecentralizowane sieci wewnaþtrz przedsieþbiorstw, pomieþdzy przedsieþbiorstwami oraz sieci małych i średnich przedsieþbiorstw zalezúnych (filii duzúych korporacji). W takiej gospodarce właśnie dzieþki sieciom mozú liwa jest nadzwyczajna
elastyczność i łatwość przystosowania. Zatem jest to gospodarka informacyjna,
globalna i zorganizowana w sieci, w których jeden element nie mozú e funkcjonować bez drugiego. W rezultacie jest to nie tylko gospodarka wiedzy, ale złozú one
zjawisko, które zasługuje na miano nowej gospodarki”.
Z kolei A. Łukaszewicz (2001) udowadnia pojawienie sieþ gospodarki opartej
na wiedzy. W swych rozwazú aniach bazuje na tradycyjnym podziale czynników
produkcji na trzy główne grupy: praca, ziemia, kapitał. W tym kontekście
celowe jest dziś pytanie o czwarty czynnik produkcji – wiedzeþ. Autor argumentuje to nasteþpujaþco. Po pierwsze, przez stulecia obserwowano rozwój
nauki i jej instytucjonalizacjeþ. Jednak dopiero w XX wieku innowacje zaczeþły
sieþ pojawiać w instytucjach badawczych oddzielonych od procesów produkcji,
a w drugiej połowie ubiegłego stulecia tworzenie innowacji naukowo-technicznych w tych instytucjach stało sieþ procesem pierwszoplanowym (Łukaszewicz 2001, s. 8). Drugi argument zwiaþzany jest z charakterem powiaþzań
pomieþdzy czynnikiem wiedzy a czynnikiem pracy. Wykonanie pracy zawsze
było zwiaþzane ze zdolnościami, doświadczeniem i wiedzaþ. Jednak obecny
proces wykonywania pracy wymaga wyzú szego poziomu wiedzy, wprowadzonego niekiedy przez naukowców. Taka ścisła relacja pomieþdzy pracaþ i wiedzaþ
powoduje, zú e ta ostatnia staje sieþ czeþsto warunkiem prowadzenia działalności
zawodowej (ibidem, s. 19). Na przykład w elektrowni jaþdrowej zatrudnienie
znajdaþ osoby posiadajaþce przynajmniej minimalny poziom wiedzy o energii
nuklearnej. Po trzecie, procesy gospodarcze samoczynnie podlegajaþ procesom
komputeryzacji. „Narodził sieþ nowy rodzaj wydajnej działalności, mianowicie
tworzenie i opracowanie programów komputerowych, które jako bezpośredni
produkt wiedzy stały sieþ nowym łaþczem w procesie produkcji. Nie saþ one
w najściślejszym znaczeniu ani surowcem, ani środkiem produkcji, ale zmaterializowanaþ czeþściaþ czynnika wiedzy” (ibidem).
Powyzú sze rozwazú ania przekonujaþ, zú e wiedza jako czynnik produkcji zyskuje
na wazú ności. Mozú na jednak wyjaśnić szerzej pewne powiaþzania wiedzy z innymi procesami i zjawiskami współczesnymi, a takzú e tradycyjnymi. Niektóre
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z nich to na przykład przepływy i sieci dóbr, ludzi i wiedzy, zjawisko globalizacji, społeczny podział pracy oraz, co szczególnie istotne, ich powiaþzania
z rozwojem regionalnym itd.
W celu uszczegółowienia pojeþcia gospodarki wiedzy ponizú ej przedstawiono
koncepcje Davida i Foraya (2002), poparte odwołaniami do innych ekspertów.
2.2. Przyspieszenie wytwarzania wiedzy
Ostatnie dekady charakteryzowały sieþ przyspieszonym wytwarzaniem wiedzy. Nastaþpiło przyspieszenie zarówno twórczości naukowej, jaki i wdrazú ania
innowacji technologicznych. Jednakzú e nie mozú na stwierdzić, czy jest to stan
trwały, czy tylko pewien okres rozwoju ludzkości cechujaþcy sieþ przyrostem
wytwarzania wiedzy. W skrajny sposób zjawisko to określono w mikroelektronice, nadajaþc mu nazweþ prawa Moore’a3. W tym przypadku pojawia sieþ
waþtpliwość, czy owa tendencja beþdzie długotrwała. Istnieje przeciezú mozú liwość,
zú e osiaþgniemy graniceþ ludzkich mozú liwości.
Rozwazú ajaþc zagadnienie przyspieszenia wytwarzania wiedzy, P.A. David
i D. Foray podkreślajaþ znaczenie powstawania społeczeństw opartych na
wiedzy. Saþ to sieci jednostek walczaþcych przede wszystkim o wytwarzanie
i dystrybucjeþ nowej wiedzy oraz o praceþ w firmach, nie tylko z rózú nych
sektorów, ale takzú e z konkurujaþcych ze sobaþ.
Koncepcja społeczności wiedzy nie jest nowa, niewaþtpliwie ma swoje źródło
w marshallowskiej koncepcji regionów przemysłowych. Podkreśla jednak raz
jeszcze znaczenie zbiorowej komunikacji wiedzy. Cristiano Antonelli (2000)
wspomina o tym, kiedy pisze w innym ujeþciu instytucjonalnym, ale uwzgleþdniajaþc aspekt terytorialny, zúe wdrazúanie zmian innowacyjnych w regionach staje sieþ
obecnie przedmiotem uwagi analiz gospodarczych. Istniejaþ dwie szkoły, które
przyczyniły sieþ do rozwoju tej dziedziny: jedna z nich to koncepcja kosztów
transakcyjnych, druga zwiaþzana jest z teoriaþ kosztów i korzyści zewneþtrznych.
Koncepcja kosztów i korzyści zewneþtrznych podkreśla roleþ wzrastajaþcych
korzyści, beþdaþcych udziałem niektórych przedsieþbiorstw w przestrzeniach
regionalnych dzieþki posiadanej przez nie wazú nej funkcji dosteþpności. W tym
przypadku korzyści majaþ swoje źródło w niedoskonałym podziale czynników
produkcji. Dzieþki ich dosteþpności niektóre podmioty na rynku majaþ wieþksze
mozúliwości czerpania zysków. Koncepcja kosztów transakcyjnych jednocześnie
ocenia roleþ dosteþpności pod wzgleþdem ogólnie rozumianej niezawodności
i wiarygodności. Dzieþki temu mozú liwa jest redukcja kosztów przy ustalaniu
odpowiedniej ceny za wyroby gotowe.
Jak widać, w rozwazú aniach na temat przyspieszenia procesu wytwarzania
wiedzy zawsze pojawia sieþ czynnik terytorialny, a w konsekwencji takzú e
regionalny.
Prawo charakteryzujaþce produkcjeþ układów scalonych pamieþci, które podwajajaþ swojaþ
pojemność co 18 miesieþcy.
3
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2.3. Rozwój kapitału niematerialnego w makroekonomii
Zagadnienie wzrostu kapitału niematerialnego w makroekonomii mozú na
rozwazú ać w rózú nych aspektach. Znów nalezú y podkreślić, zú e temat nie jest
nowy. Jak piszaþ cytowani powyzú ej autorzy: „jednaþ z charakterystycznych cech
wzrostu gospodarczego, która staje sieþ coraz wazú niejsza w XX wieku, jest
wzrost udziału wartości kapitału niematerialnego w ogólnych zasobach produkcyjnych, a takzú e coraz szerszy udział wartości niematerialnych w produkcie
narodowym brutto. Zagadnienie to obejmuje dwie kategorie. Z jednej strony
saþ to inwestycje zorientowane na wytwarzanie i dystrybucjeþ wiedzy (szkolenia,
edukacja, badania i rozwój, informacja i koordynacja). Z drugiej strony saþ to
inwestycje, które utrzymujaþ kondycjeþ fizycznaþ kapitału ludzkiego (wydatki na
zdrowie)” (David, Foray 2002).
Od lat znane saþ badania dotyczaþce kapitału ludzkiego przeprowadzone
przez Denison i Meadows. Jednak dla badań współczesnych istotne jest podejście bardziej integrujaþce, właþczajaþce nie tylko kapitał ludzki, ale takzú e szerszaþ
kategorieþ kapitału niematerialnego4. Jak wskazujaþ niektórzy autorzy, znaczenie
wartości niematerialnych dostrzegane było od dawna. David i Foray piszaþ: „w
Stanach Zjednoczonych obecna wartość zasobów kapitału niematerialnego
(zwiaþzanego z wytwarzaniem wiedzy i kapitału ludzkiego) pod koniec lat
sześćdziesiaþtych zaczeþła przekraczać zasoby kapitału rzeczowego (infrastruktura materialna i wyposazú enie, zapasy i zasoby naturalne)”. Inni autorzy
równiezú podkreślajaþ znaczenie kapitału niematerialnego, uzú ywajaþc na jego
określenie takzú e innych terminów, mieþdzy innymi Jeremy Rifkin, twórca
pojeþ cia „gospodarki niewazúkiej” (engraved economy)5. Gospodarka materialna
kurczy sieþ, co według autora prowadzi jaþ w stroneþ stanu niewazú kości. Jako
przykład podaje coraz lzú ejsze materiały budowlane, miniaturyzacjeþ oraz zasteþpowanie treści materialnej informacjaþ. Nie tylko jednak produkty dematerializujaþ sieþ w niewazú kim świecie handlu elektronicznego. Kurczaþ sieþ równiezú
nieruchomości. Firmy „odchudzajaþ sieþ”, redukujaþc swojaþ przestrzeń materialnaþ,
zamieniajaþc przestrzeń prywatnaþ na przestrzeń wspólnaþ czy ograniczajaþc
przestrzeń biurowaþ (promujaþc praceþ w domach, system hotelowy itd.). Równolegle posteþpuje proces zmniejszania struktur organizacyjnych, w których
pracowników fizycznych i umysłowych zasteþpujaþ technologie inteligentne.
W tym samym duchu dowartościowania roli niematerialnych czynników
produkcji w rozwoju gospodarczym wypowiadajaþ sieþ takzú e autorzy publikacji
OECD (2000): Nowa gospodarka? Zmieniajaþcy sieþ wpływ innowacji i technologii informatycznych na wzrost – (A) New Economy? The Changing Role of
Innovation and Information Technology in Growth. Zwracajaþ uwageþ na rosnaþcaþ
roleþ technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w zarzaþdzaniu
W zakres pojeþcia kapitału niematerialnego wchodzi w naszym rozumieniu równiezú kapitał
ludzki.
5
W zakres pojeþcia gospodarki niewazú kiej wchodzi w naszym rozumieniu równiezú kapitał
niematerialny.
4
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gospodarkaþ (OECD 2000). Na ponadprzecieþtny wzrost wydajności pracy i produkcji miał wpływ kapitał zwiaþzany z ICT. Takzú e jego udział w stosunku do
produktu narodowego brutto stale rośnie. W Kanadzie, Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych niemal połoweþ wzrostu gospodarczego przypisać
nalezú y sektorowi teleinformatycznemu. Bank Korei twierdzi, zú e 40% obecnego
wzrostu PNB w Korei pochodzi z ICT. Udział ten jest pieþć razy wyzú szy nizú
w 1999 r. W wielu przypadkach mierzalny udział sektora ICT we wzroście
makroekonomicznym i wydajności wieloczynnikowej (PMF) jest ciaþgle niski,
lecz badania sektorowe oraz analiza przedsieþbiorstw wskazujaþ na silny pozytywny zwiaþzek pomieþdzy wykorzystaniem ICT a wydajnościaþ i wzrostem
produkcji. Ostatnie dane dla Stanów Zjednoczonych dowodzaþ, zú e na popraweþ
wieloczynnikowego wskaźnika produktywności najwieþkszy wpływ miał właśnie
sektor technologii informatycznych i komunikacyjnych.
Próba terytorializacji zjawiska wzrastajaþcej roli kapitału niematerialnego
w makroekonomii musi być wprowadzona w sposób pośredni. Znaczenie
terytorium w procesach makroekonomicznych jest bezsporne i coraz bardziej
doceniane, co podkreślajaþ Krugman i Fujitsu. Zjawisko globalizacji działa
jako mediator, który podkreśla znaczenie czynników niematerialnych 6 na osi
globalno-lokalnej (regionalnej).
2.4. Innowacyjność jako działalność wiodaþca
Jako trzeci komponent gospodarki opartej na wiedzy P.A. David i D. Foray
wymieniajaþ rosnaþcaþ roleþ działalności innowacyjnej. Dowodzaþ, zú e potrzeba
innowacji staje sieþ coraz silniejszym i jedynym sposobem przetrwania oraz
prosperowania w konkurencyjnej i zglobalizowanej gospodarce.
Podobnie autorzy Nowej gospodarki... podkreślajaþ zmieniajaþcaþ sieþ roleþ
innowacji w procesie wzrostu. „W latach dziewieþćdziesiaþtych zmieniła sieþ
relacja pomieþdzy procesem technologicznym, innowacjaþ i wzrostem. Na sposób, w jaki organizacje współistniejaþ w gospodarce, miało wpływ tworzenie
sieci współpracy, a takzú e nieustanny wewnaþtrzkrajowy i mieþdzynarodowy
przepływ wiedzy. Niektóre kraje (członkowie OECD) zyskały w wyniku
tych zmian wieþcej nizú inne. Na szczególnaþ uwageþ zasługujaþ Stany Zjednoczone, które dzieþki poprawie wydajności wieloczynnikowej pozostajaþ jednym z najbardziej produktywnych i technologicznie wyemancypowanych
krajów” (OECD 2000).
Wazú ny problem innowacji znajduje swoje odbicie w analizach rozwoju
regionalnego. Trzeba powiedzieć, zú e wieþkszość autorów tradycyjnie podchodzaþcych do innowacji jako działalności makroekonomicznej w ostatnich latach
skupiła sieþ na terytorialnym kontekście zagadnienia. W konsekwencji popularne
stały sieþ terminy takie jak geografia innowacji (zob. np. Rózga 2002). PrzyNie przypadkiem dowartościowanie znaczenia pojeþcia kapitału niematerialnego nastaþpiło
w tym samym czasie co proces globalizacji. Wreþcz przeciwnie, jest to logiczny łańcuch zdarzeń.
6
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kładem wspomnianych powyzú ej zmian jest takzú e ksiaþzú ka Maryann P. Feldman
i Nadine Mansard Instytucje i systemy w geografii innowacji (2002).
Powyzú sza publikacja zawiera takzú e artykuł Foraya i Mairesse (2002), którzy
twierdzaþ, zú e gospodarka oparta na wiedzy oddala sieþ od ujeþcia terytorialnego,
poniewazú opisuje bardzo abstrakcyjny świat. Bioraþ oni pod uwageþ ekstremalny
przypadek wiedzy całkowicie skodyfikowanej, udowadniajaþc, zú e kreuje to
kompletnie czysty świat, gdzie jasno widoczne saþ historyczne problemy dóbr
publicznych czy dylematy wiedzy. W takim świecie nie ma zatem miejsca na
geografieþ. Autorzy piszaþ, zú e wiedza jest absorbowana bez zú adnych kosztów
przez wszystkie podmioty rynkowe. W dalszej czeþści uściślono stopniowo teþ
fikcjeþ, zú eby pokazać, jak znika problem dóbr publicznych, jeśli oddalamy sieþ
od ekstremalnego przypadku wiedzy skodyfikowanej. W tym realniejszym
świecie geografia liczy sieþ bardziej, bo krańcowe koszty wiedzy oraz jej
dystrybucji stajaþ sieþ wystarczajaþco wysokie, aby wytworzyć przestrzeń, w której
pojeþcia odległości i bliskości odgrywajaþ wazú naþ roleþ w dopasowywaniu wiedzy
i niedoborów informacji. Autorzy podsumowujaþ praceþ charakterystykaþ obecnych zmian ekonomicznych i argumentujaþ, zú e gospodarka oparta na wiedzy
jest coraz blizú sza ich hipotetycznemu światu. Zatem ten nowy świat prawdopodobnie naruszy geografieþ innowacji.
Niewaþtpliwie w tym ujeþciu nalezú y zajaþć sieþ czynnikiem terytorialnym.
Powtórzmy jeszcze raz: innowacja, jak kazú da inna działalność ludzka, prowadzona jest na konkretnym terytorium. Analizy nie bioraþce tego aspektu pod
uwageþ beþdaþ powazú nie zubozú one.
2.5. Rewolucja w zasobach wiedzy
Czwarty obszar gospodarki opartej na wiedzy wiaþzú e sieþ według Paula A.
Davida i Dominique Foraya z rewolucjaþ, która pojawiła sieþ na poczaþtku ery
cyfrowej. Jest to zmiana wielkiej wagi, gdyzú dotyczy technologii dla wiedzy
oraz wytwarzania i dystrybucji informacji, które pojawiły sieþ w latach pieþćdziesiaþtych. Technologie te wzmocnione zostały pojawieniem sieþ Internetu.
W ten sposób otrzymały niewiarygodne mozú liwości, które pozwoliły na nieosiaþgalny dotaþd dosteþp do informacji i zasobów wiedzy.
W szerokim kontekście proces ten opisuje przywołana wcześniej publikacja
OECD: „Inwestycje w sektorze technologii informatyczno-komunikacyjnych
(ICT) znaczaþco przyczyniajaþ sieþ do wzrostu pracy i produktywności we wszystkich państwach OECD. W latach dziewieþćdziesiaþtych miała miejsce ogromna akumulacja infrastruktury zwiaþzanej z ICT. W krajach G7 (oraz prawdopodobnie w innych krajach OECD), w ciaþgu dwóch ostatnich dekad,
inwestycje te wzrosły do wartości dwucyfrowych. Mieszczaþ sieþ one pomieþdzy
10% a 20% inwestycji zewneþtrznych w gospodarce ogółem. Mimo izú wydaje
sieþ, zú e komputery saþ wszeþdzie, ICT wykorzystuje głównie sektor usług i tylko
niektóre firmy sektora wytwórczego. W Stanach Zjednoczonych udział inwestycji w oprzyrzaþdowanie komputerów i ich oprogramowanie w stosunku

36

RYSZARD RÓZGA LUTER

do wyposazú enia i oprogramowania ogółem wzrósł z 29% w 1987 do 52%
w 1999 r. (w cenach stałych z roku 1996). Proces rozprzestrzenienia ICT
przyspieszył po roku 1995. Była to nowa fala technologii informatyczno-komunikacyjnych opartych na aplikacjach takich jak strony internetowe i wyszukiwarki, które szybko rozpowszechniły sieþ w gospodarce. Dzieþki niskim kosztom,
bioraþc pod uwageþ dosteþpność komputerów i systemów komunikacyjnych w sieciach otwartych, technologie te znacznie rozszerzyły swaþ uzú yteczność”.
Analiza aspektu terytorialnego rewolucji w zasobach wiedzy beþdzie musiała
pójść takim samym torem jak w przypadku innowacji i rozwoju technicznego.
Musi takzúe nawiaþzywać do procesu globalizacji. Nalezúy jeszcze raz podkreślić, zúe
nie jest to zbieg okoliczności, izú rewolucja ta zachodzi w tym samym czasie co
procesy globalizacji oraz, jak określajaþ niektórzy: „trzecia rewolucja techniczna”.
Relacja pomieþdzy technikaþ a globalizacjaþ ma dwa aspekty. Z jednej strony
jest to dobrze znany wpływ techniki, szczególnie informatyki, na przyspieszenie
procesów globalizacji. Z drugiej strony jesteśmy świadkami procesu nazywanego przez niektórych globalizacjaþ techniki lub podporzaþdkowaniem techniki
procesom globalizacji.
Pierwsza z przywołanych tendencji mozú e być podsumowana nasteþpujaþco:
rewolucja w technologiach informatycznych jest równie wazú na jak dwie wcześniejsze rewolucje w rozwoju ludzkości – neolityczna i industrialna (ta ostatnia
– jak sieþ wydaje – nawet jeszcze przyspiesza). Istotaþ rewolucji technicznej
były kluczowe innowacje drugiej połowy XX wieku: układ scalony, komputer
cyfrowy, zaawansowana telekomunikacja oraz nowy sprzeþt elektroniczny.
W krajach rozwinieþtych zmiany technologiczne wywarły natychmiastowy
wpływ na inne technologie. Przez lata zmodyfikowały one złozú ony system
społeczny: produkcjeþ, edukacjeþ, usługi społeczne, obroneþ i badania naukowe.
Jednym z powodów, dla których zmiany zaczeþły przyspieszać w drugiej
połowie XX wieku, był fakt, zú e proces twórczy stał sieþ bardziej wydajny.
Ogromna czeþść najwazú niejszych wynalazków została odkryta w laboratoriach
badawczych przez zespoły ekspertów (Preer 1992). Innym czynnikiem, który
wspomógł rewolucjeþ technicznaþ i informatykeþ, były wydatki na zbrojenia.
Tworzenie rynków zbytu dla produktów wysokiej technologii (szczególnie
podczas zimnej wojny) wspierało badania naukowe.
Rewolucja techniczna miała tezú znaczaþcy wpływ na gospodarkeþ w zakresie
kreowania nowych gałeþzi przemysłu i restrukturyzacji starych. Dotyczy to
głównie przemysłu komputerowego, półprzewodników i sprzeþtu elektronicznego, który w wielu krajach stał sieþ najwazú niejszy, zasteþpujaþc hutnictwo czy
przemysł samochodowy.
Podsumowujaþc to zagadnienie, mozú na stwierdzić, zú e: „nowe technologie
zawsze odgrywały istotnaþ roleþ w procesach globalizacyjnych, gospodarczych
i społecznych. Komunikacja oparta na samolotach, komputerach i satelitach
umozú liwiła lepszaþ wymianeþ informacji, obrotu towarowego oraz indywidualnych kontaktów na świecie. W rzeczywistości stale argumentuje sieþ, zú e obecny
proces globalizacji nie byłby mozú liwy bez tych technologii” (Archibugi,
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37

Michie 1997, s. 4). Jest to jedna strona relacji pomieþdzy technikaþ i procesami
globalizacji.
Drugi z wymienionych trendów, proces globalizacji techniki, mozú e być
wyjaśniony nasteþpujaþco. Procesy gospodarczej i społecznej globalizacji nie
tylko ulegajaþ wpływowi techniki, ale same takzú e oddziałujaþ na niaþ, na jej
dystrybucjeþ oraz przyswajanie. Rzaþdy i przedsieþbiorstwa stosujaþ strategie
pozyskiwania nowych technologii, bazujaþc nie tylko na zasobach jednego
kraju. Firmy zmuszone saþ rywalizować z wielkaþ liczbaþ mieþdzynarodowych
konkurentów, co powoduje, zú e ich produkty i procedury stajaþ sieþ coraz lepsze.
W skrócie mozú emy powiedzieć, zú e obydwa procesy (rozwój technologii,
który pobudził rozwój komunikacji, oraz globalizacja techniki) wywarły ogromny wpływ na region; kazú dy na swój sposób. W tym kontekście nalezú y równiezú
podkreślić znaczenie rewolucji w zasobach wiedzy.
2.6. W kierunku konstrukcji modelu gospodarki opartej na wiedzy
Załozú enia poczynione w poprzednim rozdziale pomogaþ rozpoczaþć konstrukcjeþ modelu gospodarki opartej na wiedzy w połaþczeniu z konkretnym regionem.
Konstrukcja modelu jest sama w sobie problemem, poniewazú trudno w tym
aspekcie szukać jednomyślności wśród naukowców. Jako pierwszy krok mozú na
przedstawić zarys modelu opisowego odwołujaþcy sieþ do dokumentu Relación
de Actividades (Relación... 2001) opracowanego przez hiszpańskich autorów.
Po pierwsze, proponujaþ oni wziaþć pod uwageþ trzy główne dziedziny działalności:
– technologie informatyczno-komunikacyjne,
– usługi,
– centra wiedzy (Relación... 2001).
Kazú da z tych grup zawiera złozú one kategorie. Na przykład technologie
informatyczne dotyczaþ: wytwarzania systemów teleinformatycznych i aparatury; wytwarzania materiałów elektronicznych i wyposazú enia; powielania baz
danych; rozwoju, produkcji, podazú y oraz dokumentacji programów komputerowych; rozwoju transmisji radiowych, sieci kablowych i transmisyjnych
oraz rozwoju sektora Internetu, multimediów, urzaþdzeń audiowizualnych
i publikacji ksiaþzú kowych. Grupa usług obejmuje: przetwarzanie danych;
działalność zwiaþzanaþ z pocztaþ elektronicznaþ, bazami danych, zaopatrzeniem
w dobra i usługi cyfrowe, telefonami komórkowymi; utrzymanie i napraweþ
sprzeþtu komputerowego oraz inne usługi takie jak komunikacja satelitarna
itd.; usługi doradztwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej;
działalność sektora trzeciego, opartaþ na wiedzy, wspomagajaþcaþ konkurencyjność w nasteþpujaþcych obszarach: technicznym (centra wystawowe, banki
danych, centra prawnicze, sektor wytwarzania i transferu technik), handlowym
(usługi eksportowe, reklama i marketing), finansowym (audyt, ksieþgowość,
kapitał wysokiego ryzyka, doradztwo podatkowe) oraz obszarze osobistym
(rozpowszechnianie szkoleń specjalistycznych) (Relación... 2001). Wreszcie,

38

RYSZARD RÓZGA LUTER

istnieje szeroko rozumiana grupa centrów wiedzy, takich jak: uniwersytety,
ośrodki szkoleń specjalistycznych i szkoleń ustawicznych, ośrodki badawczo-rozwojowe (publiczne i prywatne), kompleksy kulturalne (muzea, biblioteki
itd.), przedsieþbiorstwa działalności artystycznej i kulturalnej, stowarzyszenia
branzú owe, centra informacyjne, dokumentacyjne i doradcze, wydawnictwa
i przedsieþbiorstwa audiowizualne.
Powyzú sze elementy składajaþ sieþ na szerokaþ gameþ wyposazú enia, instytucji,
przedsieþbiorstw i działalności w ten sposób, zú e dodane razem tworzaþ gospodarkeþ opartaþ na wiedzy. Widać jednak wyraźnie, zú e jest to tylko opis
poszczególnych elementów, który nie mówi nic na temat ich wzajemnych
relacji i klimatu pomieþdzy nimi.
W literaturze przedmiotu pojawiajaþ sieþ rózú ne podejścia do problemu konstrukcji modelu gospodarki opartej na wiedzy. Na przykład W. Świtalski
(2000) sugeruje przejście od badania elementów gospodarki opartej na wiedzy
w stroneþ konstrukcji modelu. „Zamiast prób formułowania załozú eń, hipotez
i propozycji nowych metod badawczych w ramach ogólnego wysiłku na rzecz
rozwoju teorii ekonomii, której przewodzi wiedza, zdecydowaliśmy stworzyć
pierwszy model. Jest on oczywiście prosty i niekompletny, ale kiedy dojrzeje,
być mozú e beþdzie pomocny w osiaþgnieþciu szeregu celów. Zaś działania badawcze, edukacyjne i poznawcze oraz strategie podejmowania decyzji beþdaþ mogły
ten model sprawdzić” (ibidem).
Autor sugeruje, aby w modelu wziaþć pod uwageþ nasteþpujaþce bloki tematyczne:
I. Społeczeństwo.
II. Rzaþd, administracja.
III. Sfery zwiaþzane z innowacjami.
IV. Obszary wiedzy (funkcje, instytucje, działalność).
V. Obszar biznesu.
VI. Procesy podejmowania decyzji oraz dziedzineþ administracji i instytucji
publicznych.
VII. Makroekonomiczne aspekty narodowych (regionalnych) systemów gospodarczych.
VIII. Zewneþtrzny system gospodarczy (ibidem, s. 57).
Relacje pomieþdzy elementami modelu opisane saþ za pomocaþ 28 zwiaþzków.
Widać wieþc, zú e ta konstrukcja modelu jest rózú na od zaproponowanego przez
autorów hiszpańskich. Świtalski, konstruujaþc model gospodarki opartej na
wiedzy, podkreśla szczególnie znaczenie podziału sektorowego oraz fakt, zú e
podobnaþ roleþ w modelu odgrywajaþ sektor publiczny i prywatny oraz biznesowy.
Makroekonomiczne aspekty gospodarki oraz sektor zewneþtrzny takzú e odgrywajaþ wazú naþ roleþ.
Porzućmy w tym miejscu analizeþ dotyczaþcaþ konstrukcji modelu gospodarki
opartej na wiedzy, który bierze pod uwageþ przejście od opisu elementów do
zintegrowanego modelu obejmujaþcego rózú ne dziedziny. W przyszłości model
taki powinien być tematem powazú nej dyskusji akademickiej oraz sprawdzić
sieþ w procesie podejmowania decyzji.
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3. Wybrane dane dotyczaþce gospodarki opartej na wiedzy w Regionie
Środkowym Meksyku
Pamieþtajaþc o wcześniejszych załozú eniach, spróbujemy odnieść je do konkretnego regionu, którym jest Region Środkowy Meksyku zwany takzú e Środkowym Meksykiem.
3.1. Podstawowe dane na temat Regionu Środkowego Meksyku
Region Środkowego Meksyku składa sieþ z siedmiu stanów (sześć stanów
i miasto Meksyk) połozú onych w środkowej czeþści kraju: miasto Meksyk, stany
Meksyk, Puebla, Queretaro, Hidalgo, Morelos i Tlaxcala. Podstawowe dane
geograficzno-administracyjne pokazuje tab. 1.
Tab. 1. Podstawowe dane geograficzno-administracyjne dla Regionu Środkowego
i Meksyku
Powierzchnia (km2) Ludność
Region Środkowy
98 890
32 936 450
Meksyk
1 964 375
97 361 711
5,03%
33,83%
Udział Regionu Środkowego

Liczba gmin
552
2445
22,58%

Źródło: Aguayo Quezada 2002.

Region ten odgrywa bardzo wazúnaþ roleþ w zúyciu społecznym i ekonomicznym
kraju. Jak widać w tabeli 1, jedna trzecia ludności mieszka na powierzchni 5%
całego terytorium kraju. Region Środkowy podzielony jest na ponad 550
podstawowych jednostek administracyjnych, co stanowi jednaþ piaþtaþ wszystkich
istniejaþcych.
Tabela 2 równiezú podkreśla gospodarcze znaczenie regionu, z którego
pochodzi ponad 40% produktu krajowego wytwarzanego przez jednaþ trzeciaþ
zawodowo aktywnej ludności. Region ten posiada takzú e ponad 35% wszystkich
jednostek gospodarczych kraju.
Tab. 2. Podstawowe dane gospodarcze dotyczaþce Regionu Środkowego i Meksyku
(2000)
Wartość dodana
Liczba
Liczba
brutto (w mln zatrudnionych
jednostek
pesos, w cenach aktywnych
gospodarczych
biezú aþcych)
zawodowo
(1998)
Region Środkowy
Meksyk
Udział Regionu Środkowego
Źródło: Rocznik Statystyczny 2002.

2 081 671
4 974 464
41,85%

11 798 785
33 730 210
34,98%

1 034 740
2 897 188
35,72%
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W najbardziej produktywnym obszarze, sektorze wytwórczym, udział Regionu Środkowego jest takzú e dominujaþcy. Jak wspomniano wcześniej, ponad
połowa wzrostu w przemyśle powstaje tylko na 5% powierzchni kraju. Ponad
połowa zatrudnionych w przemyśle wytwórczym pracuje w ponad jednej trzeciej
wszystkich przedsieþbiorstw przemysłowych. Te ostatnie dane podkreślajaþ fakt,
zú e produkcja przemysłu wytwórczego w Regionie Środkowym, w wyzú szym
stopniu nizú w skali kraju, pochodzi z przedsieþbiorstw średnich i duzúych (tab. 3).
Tab. 3. Podstawowe dane dotyczaþce przemysłu wytwórczego w Regionie Środkowym i w Meksyku
Wartość dodana
Liczba
Liczba
brutto w przemyśle
jednostek
wytwórczym (w mln zatrudnionych gospodarczych
ogółem
pesos, w cenach
(1998)
biezú aþcych)
Region Środkowy
Meksyk
Udział Regionu Środkowego

473 569
1 013 323
46,73%

753 738
1 477 784
51,00%

118 075
344 118
34,31%

Źródło: Rocznik Statystyczny 2002.

W skrócie mozúna uznać, zúe region ten zajmuje specjalne miejsce w organizacji
terytorialnej zú ycia gospodarczego i społecznego Meksyku. Jest najbardziej
rózúnorodnaþ czeþściaþ kraju spełniajaþcaþ wiele funkcji, niekiedy takzúe dla reszty kraju.
3.2. Wybrane dane na temat gospodarki wiedzy Regionu Środkowego Meksyku
w odniesieniu do danych krajowych
W ponizú szych danych, zwiaþzanych z gospodarkaþ wiedzy, postaramy sieþ
opisać wskaźniki dotyczaþce potencjału, poniesionych nakładów oraz efektów
gospodarki wiedzy, zgodnie ze schematem wypracowanym w Projekcie Indico.
Tab. 4. Potencjał gospodarki opartej na wiedzy w Regionie Środkowym i w Meksyku 2002/2001
Liczba uczniów
uczeþszczajaþcych
do szkoły
(pieþciolatków
i starszych)
Region Środkowy
9 209 917
Meksyk
27 030 706
34,07%
Udział Regionu Środkowego
Źródło: Rocznik Statystyczny 2002.

Liczba
studentów
studiów
licencjackich

Liczba
studentów
studiów
podyplomowych

665 811
1 718 017
38,75%

69 509
128 947
53,91%
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Jak widać w tab. 4, dotyczaþcej potencjału, kapitał ludzki ma duzúe znaczenie
w Regionie Środkowym, w szczególności jeśli chodzi o zasoby wyspecjalizowane. Udział liczby uczniów i studentów w Regionie Środkowym podobny
jest do udziału w całej populacji, jednak w obu przypadkach jest trocheþ
wyzú szy dla Regionu Środkowego. Natomiast wskaźnik liczby studentów studiów podyplomowych jest juzú wyzú szy. Interesujaþce byłoby porównanie liczby
tych studentów w odniesieniu do poszczególnych regionów i krajów. Dziesieþć
tysieþcy studentów to duzú o jak na Region Środkowy, ale nie tak wiele w skali
całego kraju.
Dla oceny nakładów poniesionych na gospodarkeþ wiedzy mozú emy uzú yć
statystyk dosteþpnych w pracy Rosalby Casasa (2002). Jako wskaźnik nakładów
gospodarki wiedzy autor podaje liczbeþ członków Narodowego Systemu Pracowników Nauki, zatrudnionych głównie w specjalistycznych instytucjach badawczych, które stwarzajaþ odpowiednie warunki rozwoju twórczości akademickiej.
Według danych zawartych w tab. 5 aspekt ten jest wazú niejszy w Regionie
Środkowym, mimo izú podjeþto szereg inicjatyw w regionalnym systemie badawczym CONTACyT. Jednak w projektach prowadzonych przez CONTACyT
znaczenie tego aspektu spada. Wreszcie jeśli spojrzymy z punktu widzenia
wybranych projektów badawczych na temat współpracy specjalistycznych
publicznych instytucji badawczych z przedsieþbiorstwami, najwieþcej badań
i innowacji znów pojawia sieþ w Regionie Środkowym, w którym spora liczba
instytucji prowadzi takaþ współpraceþ.
Tab. 5. Wskaźniki nakładów poniesionych na gospodarkeþ opartaþ na wiedzy w Regionie Środkowym i w Meksyku

Wyszczególnienie

Region Środkowy
Meksyk
Udział Regionu Środkowego

Liczba
Liczba publicznych
Liczba
członków instytucji szkolnictwa projektów
badawczych
wyzú szego
Narodowego
współpracujaþcych realizowanych
Systemu
Pracowników z przedsieþbiorstwami w ramach
CONTACyT
(1997)
Nauki
5 438
42*
480
8 018
59
797
67,82%
71,19%
60,23%

Źródło: Rocznik Statystyczny 2002; www.siicyt.gob.mx; Casas 2002.
* Obliczenia zgodne z Regionalnymi Systemami Badawczymi CONTACyT, nie zawierajaþ danych dla
stanu Queretaro.

Bioraþc pod uwageþ efekty w dziedzinie gospodarki wiedzy, obok tradycyjnych wskaźników analizy procesów innowacji, jakim jest np. popyt na patenty,
odwoływać sieþ beþdziemy równiezú do wytwarzania nowych produktów według
miejsca zamieszkania wynalazcy lub autora (tab. 6). Mimo izú w tym przypadku
trudniej znaleźć wskaźniki, takzú e widać przewageþ Regionu Środkowego (choć
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dane zwiaþzane z drugim wskaźnikiem ze wzgleþdu na swojaþ akumulacjeþ pokazujaþ raczej sytuacjeþ historycznaþ nizú obecnaþ).
Podsumowujaþc: próba zmierzenia potencjału, poniesionych nakładów oraz
wypracowanych efektów gospodarki opartej na wiedzy Regionu Środkowego
w porównaniu z resztaþ kraju pokazuje, zú e z jednej strony istniejaþ trudności
w znalezieniu odpowiednich danych, a z drugiej pojawia sieþ problem zúmudnego
tworzenia wskaźników porównawczych. W tym przypadku moglibyśmy uzú yć
danych porównawczych dla całego kraju, jednak nie dawałoby to informacji
na temat gospodarki opartej na wiedzy w Regionie Środkowym w perspektywie
mieþdzynarodowej.
Tab. 6. Efekty gospodarki opartej na wiedzy w Regionie Środkowym i w Meksyku
Zapotrzebowanie na
Nowe produkty wg
patenty wg miejsca
miejsca
zamieszkania
zamieszkania wynalazcy
wynalazcy
(2002)
Region Środkowy
281
45 320
Meksyk
431
60 440
65,20%
74,98%
Udział Regionu Środkowego
Źródło: Rocznik Statystyczny 2002.

4. Wnioski
W artykule starano sieþ osiaþgnaþć jeden cel ogólny i trzy cele szczegółowe.
Po pierwsze, celem ogólnym pracy było znalezienie relacji pomieþdzy dwoma
głównymi zjawiskami: gospodarkaþ opartaþ na wiedzy i rozwojem regionalnym
konkretnego obszaru. Ponadto podjeþto próbeþ odpowiedzi na pytanie postawione
w hipotezie poprzez porównanie modelu gospodarki opartej na wiedzy z podstawami rozwoju Regionu Środkowego Meksyku.
Cele szczegółowe zwiaþzane z trzema czeþściami tej pracy zostały osiaþgnieþte
w sposób nasteþpujaþcy: w odniesieniu do celu pierwszego opisane zostały
teoretyczne koncepcje gospodarki wiedzy i jej relacje z konkretnym terytorium.
Z rozwojem gospodarki wiedzy zwiaþzane saþ cztery główne zagadnienia: przyspieszenie wytwarzania wiedzy; wzrost znaczenia kapitału niematerialnego
w makroekonomii; innowacyjność jako działalność wiodaþca oraz rewolucja
w zasobach wiedzy (David, Foray 2002). Na wszystkich tych polach poszukiwano relacji pomieþdzy gospodarkaþ wiedzy a konkretnym terytorium czy
regionem.
Drugi cel zwiaþzany był z konstrukcjaþ modelu gospodarki wiedzy w odniesieniu do konkretnego regionu. Konstrukcja taka zawsze jest zadaniem
złozú onym i nie mozú e być przeprowadzona jednoetapowo. W tym przypadku
zasugerowaliśmy przejście od opisu poszczególnych elementów gospodarki
wiedzy do konstrukcji modelu. Uczyniono próbeþ policzenia, przeanalizowania
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i powiaþzania elementów gospodarki wiedzy. Trudniejszaþ sprawaþ jest jednak
konstrukcja jej modelu.
Wreszcie, w ramach celu trzeciego, w którym wzieþto pod uwageþ powyzú sze
załozú enia, poszukiwano wskaźników rozwoju gospodarki wiedzy w Regionie
Środkowym Meksyku oraz porównywano ich zaawansowanie w stosunku do
danych krajowych. Było to najtrudniejsze zadanie, poniewazú oficjalne statystyki
dotyczaþce tych aspektów saþ dość nieliczne i przewazú nie uzú ywane w innym
ujeþciu (głównie sektorowym). Jednakzú e przywołano niektóre dane obrazujaþce
poziom rozwoju gospodarki wiedzy w Regionie Środkowym w trzech jej
aspektach: potencjału, poniesionych nakładów oraz widocznych efektów.
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