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Education and economic development in Poland 
against the background of selected European countries in 2005-2017

The aim of this study was to compare and indicate differences 
in education and schooling in the context of Poland’s economic de-
velopment compared to a selected group of European countries in 
2005-2017. By means of cluster analysis, a subset of the compared 
countries was defined, which is similar to the dynamics of GDP per 
capita - Bulgaria, Poland, Malta, Slovakia and Romania. Eurostat data 
informing about GDP per capita, the European Commission, the World 
Bank and the Central Statistical Office. The research results allowed, 
among others to indicate that the allocation of public funds for edu-
cation and science is a very important element for the long-term eco-
nomic development of the country.
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Celem pracy było porównanie i wskazanie różnic w edukacji 
i szkolnictwie w kontekście rozwoju gospodarczego Polski na tle wybra-
nej grupy krajów europejskich w latach 2005-2017. Za pomocą analizy 
skupień zdefiniowano i wyodrębnioną podzbiór porównywanych kra-
jów, które charakteryzuje podobieństwo względem dynamiki PKB na 
mieszkańca – Bułgarię, Polskę, Maltę, Słowację i Rumunię. Do analizy 
wykorzystano dane Eurostatu informujące o PKB na mieszkańca, Komi-
sji Europejskiej, Banku Światowego oraz Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Wyniki badań pozwoliły m.in. na wskazanie, że przeznaczanie pu-
blicznych środków na edukację i naukę jest bardzo istotnym elementem 
mającym na celu długoterminowy rozwój gospodarczy kraju.

Słowa kluczowe: wiedza, edukacja, szkolnictwo, wydatki rządowe na 
edukację, rozwój gospodarczy.
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Prawo do nauki jest jednym z fundamentalnych praw człowieka 
(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 70), zapisanym w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 14) otwartej do podpisu 
w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 roku. Zapisano w niej, że każ-
dy ma prawo do nauki oraz dostępu do kształcenia zawodowego 
i ustawicznego. Następnie prawo to obejmuje możliwość korzystania 
z bezpłatnej nauki obowiązkowej. Kolejny z punktów opisuje wolności 
tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem za-
sad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania 
i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filo-
zoficznymi i pedagogicznymi. Prawa te są szanowane, zgodnie z usta-
wami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności i tego prawa. 
Upowszechnienie edukacji stało się możliwie poprzez demokratyzację 
społeczeństwa (Gawlicz i inni 2014). Głównymi czynnikami napędza-
jącymi rozwojów powszechnego szkolnictwa było zapotrzebowanie 
rynku pracy na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz inne wymagania 
ekonomiczne. Skutkiem kształtowania się tego zjawiska był także roz-
wój edukacji i dostarczenie równych szans w rozwoju edukacyjnym 
wszystkim obywatelom, a tym samym umożliwienie im uzyskiwania 
wysokich pozycji społecznych (Gmerek 2008). Jednak, jak wskazuje 
A. M. Rogaczewska (2006), wbrew twierdzeniom A. Marshalla, upo-
wszechnienie edukacji nie zmniejszyło nierówności wśród ludzi. Nie 
zmienia to faktu, iż edukacja jest absolutnie niezbędna oraz w znaczą-
cy sposób przyczynia się nie tylko do dobrobytu jednostki, ale i całego 
narodu. Nie bez powodu kraje wysoko rozwinięte to także te, w któ-
rych doceniana jest rola edukacji, co później przekłada się na ich osią-
gnięcia naukowe i ekonomiczne. Pozytywną liniową relację pomiędzy 
wydatkami publicznymi na edukację (na każdym etapie nauki) a wzro-
stem gospodarczym (mierzonym PKB na mieszkańca) potwierdza tak-

że raport National Center for Education Statistics z 2019 roku (https://
nces.ed.gov/ 2019). Celem pracy było porównanie i wskazanie różnic 
w edukacji i szkolnictwie w kontekście rozwoju gospodarczego Polski 
na tle wybranej grupy krajów europejskich w latach 2005-2017. Do 
klasyfikacji i wyboru badanej grupy posłużono się analizą skupień dy-
namiki PKB na mieszkańca w ujęciu rocznym. Do przeprowadzenia 
badania zostały wykorzystane dane Eurostatu informujące o PKB na 
mieszkańca, Komisji Europejskiej w ramach raportu Education and 
Training MONITOR 2018 dla każdego kraju członkowskiego, Banku 
Światowego – traktujące o edukacji oraz Głównego Urzędu Staty-
stycznego charakteryzujące poziom kształcenia i znajomość języków 
obcych w Polsce. W części teoretycznej posłużono się częściową 
kwerendą literatury, a w badaniu empirycznym wykorzystano analizę 
porównawczą zmiennych determinujących edukację i szkolnictwo. Za 
pomocą klasteryzacji wyodrębnioną grupę krajów, które charaktery-
zuje podobieństwo względem dynamiki PKB na mieszkańca – Bułga-
rię, Polskę, Maltę, Słowację i Rumunię. Mając na celu możliwie jak 
najdokładniejsze zbadanie istoty edukacji i szkolnictwa w kontekście 
rozwoju gospodarczego zdecydowano poddać dalszej analizie tylko 
jeden z wyodrębnionych podzbiorów.

Znaczenie szkolnictwa i edukacji 
w rozwoju gospodarczym

Aktualnie informacja jest najcenniejszym dobrem każdego 
przedsiębiorstwa, organizacji czy instytucji (Borowiec 2009). Rola 
edukacji jest kluczowa w kształtowaniu społeczeństwa informacyjne-
go w świecie oraz, jak podkreśla W. Abramowicz (2002), „konkuren-
cyjne społeczeństwo jest oparte na wiedzy i dlatego wykształcenie 
społeczeństwa powinno być celem strategicznym państwa, a nie 
tylko indywidualną sprawą jednostki”. W tym aspekcie działa także 
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ze znaczącą wielorakością powyższych zmiennych, a także z różnymi 
wielkościami i dynamiką PKB na mieszkańca w tych krajach zdecydo-
wano podzielić je za pomocą analizy skupień na 4 grupy. Przeprowa-
dzona klasteryzacja umożliwiła przedstawienie następujących wyni-
ków badania.

Wykres 3. Dendrogram podziału państw wg wielkości PKB na mieszkańca

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [10.01.2019].

Na wykresie 3 można zaobserwować podział państw europej-
skich ze względu na PKB na mieszkańca. Mając na celu uzyskanie 
względnie jednorodnych klas oraz z uwagi na dalszą część empiryczną 
postanowiono wyodrębnić spośród nich cztery grupy pod względem 
zmiany badanej cechy. Dendrogramy przedstawione na wykresie 4 
przedstawiają wyżej wspomniany podział państw europejskich. Ana-
lizy dokonano według rocznych zmian PKB na mieszkańca, a na wy-
odrębnione klastry składają się następujące kraje: grupa I – Austria, 
Belgia, Francja, Szwajcaria, Holandia, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, 
Norwegia, Finlandia, Szwecja, Luksemburg, Islandia, Irlandia; grupa 
II – Bułgaria, Polska, Malta, Słowacja, Rumunia; grupa III – Chorwacja, 
Słowenia, Czechy, Węgry, Cypr, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Gre-
cja; grupa IV – Estonia, Łotwa, Litwa. Pierwsza z grup charakteryzuje 
się znikomą dynamiką badanej zmiennej. Z kolei wśród pozostałych 
krajów wysoce zauważalny jest kolejny podział na trzy grupy, które 
cechuje także niska, jednak znacznie wyższa niż w przypadku grupy I, 
zmienność wskaźnika PKB na mieszkańca. Przeprowadzona klastery-
zacja umożliwiła wyodrębnienie grup, co było niezbędne do dalszego 
wnioskowania i pogłębionej analizy. Mając na celu możliwie jak naj-
dokładniejsze zbadanie istoty edukacji i szkolnictwa w kontekście roz-
woju gospodarczego zdecydowano poddać dalszej analizie grupę II.

Unia Europejska w ramach strategii Europa 2020, czyli programu, 
który wspiera zatrudnienie i wzrost gospodarczy krajów członkow-
skich. Jednym z kluczowych elementów składających się na działanie 
tego programu są cele związane z edukacją, tj. (https://ec.europa.
eu/ 2019): obniżenie odsetka osób wcześnie kończących naukę do 
poziomu poniżej 10%; co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lata po-
winno posiadać wyższe wykształcenie. Poziom wykształcenia społe-
czeństwa i badań naukowych stanowi czynnik wzrostu gospodarczego 
nowoczesnego państwa, utrzymanie wysokiego tempa wzrostu nie 
może obejść się bez wydatkowania na rzecz nauki i oświaty. W długim 
okresie kapitał wiedzy (nakłady na naukę) oraz kapitał wykształcenia 
(nakłady na edukację ponadpodstawową) stanowią determinanty 
wzrostu gospodarczego (Dziedziczak-Foltyn 2011). Badania porów-
nawcze dotyczące krajów OECD dowodzą, że polityka edukacyjna 
jest wyraźnie skorelowana z długoterminowym wzrostem. Ekono-
miczne korzyści z prowadzenia działań z zakresu polityki edukacyjnej 
nie oddziałują krótkoterminowo w ciągu jednej czy dwóch kadencji 
rządu, mogą być wymagane działania mające na celu ciągły rozwój 
kapitału ludzkiego przez okres kilku pokoleń (Hanushek, Woessmann 
2010). Przedstawione na wykresie 1 porównanie wybranych krajów 
europejskich pokazuje wyraźny trend spadkowy wśród młodych osób 
z Malty, które przedwcześnie kończą swoją edukację. Maltańczykom 
udało się ograniczyć przytoczony wskaźnik, aż o około 10 p.p. w ciągu 
zaledwie dekady. Pozostałe spośród krajów odnotowują względnie 
stały trend przedwczesnego kończenia edukacji wśród młodych osób, 
który jedynie w wybranych latach doznaje niewielkich wahań. Wykres 
2 przedstawia natomiast odsetek osób w wieku produkcyjnym posia-
dających wykształcenie wyższe. Na wykresie wyraźnie widać trend 
wzrostowy dla wszystkich badanych krajów. 

Szkolnictwo w Europie

Badania z zakresu edukacji i nierówności społecznych wykazują, 
że w Europie ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego jest wyższe 
w gospodarstwach domowych, gdzie rodzice mają niski poziom wy-
kształcenia. Ponadto okazuje się, że poziomy edukacji oraz sytuacja 
ekonomiczna w gospodarstwach domowych jest różna wśród krajów 
europejskich. 35% osób w wieku 0-17 lat w Rumunii i 17% w Bułgarii 
mieszka w mieszkaniach bez dostępu do podstawowych mediów, na-
tomiast w krajach Europy Północnej i Zachodniej ten odsetek wynosi 
zaledwie 1%. Jeżeli chodzi o strukturę rodziców wśród dzieci w wie-
ku 0-17 lat posiadających wykształcenie wyższe, ten współczynnik 
w Finlandii i Irlandii wynosi ponad 60%, a w Chorwacji czy Rumunii 
to mniej niż 25% (https://www.education.gouv.fr 2019). W związku 

Wykres 1. Odsetek osób w wieku 18-24, które przedwcześnie zakończyły naukę      Wykres 2. Odsetek osób w wieku 15-64 z wykształceniem wyższym

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [28.12.2018].      Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [28.12.2018].
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Wyraźnie zauważalny spadek bezrobocia przy średnim wykształceniu 
można tłumaczyć tym, że otwiera ono możliwość starania się o pracę 
w zawodach biurowych oraz prostszych specjalistycznych na stanowi-
skach personelu średniego szczebla i techników (Kocór, Strzebońska, 
Dawid-Sawicka 2015).

Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych według poziomu 
wykształcenia
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Źródło: pracowanie własne na podstawie https://stat.gov.pl/ [27.06.2019].

Wykres 7. Dzieci i młodzież podejmująca naukę języków obcych w szkołach

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://stat.gov.pl/ [27.06.2019].

Dane, które zostały zaprezentowane na wykresie 7, opisują ilość 
uczniów uczących się jednego lub dwóch języków obcych. W obu 
przypadkach obserwuje się tendencję spadkową. W przypadku nauki 
jednego języka zauważalny jest spadek liczby uczących się o ponad 
8% i to tylko na przestrzeni jednego roku szkolnego. Natomiast anali-
zując sytuację nauki dwóch języków, można zaobserwować regularny 
spadek, od roku szkolnego 2012/2013 do roku szkolnego 2016/2017, 
liczby uczących się, który wynosi sumarycznie ponad 10%. Analizując 
wyniki podane w tabeli 1 zauważa się, iż w większości krajów, pomię-
dzy rokiem 2014 a 2017, nastąpił spadek ilości osób, które przedwcze-
śnie zakończyły naukę. Wyjątkiem jest Słowacja, gdzie wystąpił wzrost 
o 2,6 p.p. Dodatkowo tylko dwa kraje spośród wymienionych są po-
niżej średniej unijnej. W 2017 roku była to Polska i Słowacja. W przy-
padku odsetka osób z wykształceniem wyższym (w wieku 30-34 lat) 
uśredniony wynik dla Unii Europejskiej wynosił odpowiednio 37,9% 
w 2014 roku i 39,9% w 2017 roku. Jedynym krajem, który mieści się 
w średniej, jest Polska, z wynikiem 42,1% w 2014 i 45,7% 3 lata póź-
niej. Najbliżej spełnienia tej normy w 2017 roku była Słowacja, gdzie 
odsetek osób wykształconych w podanym przedziale wyniósł 34,3%. 
Kolejnym analizowanym elementem jest wskaźnik zatrudnienia nie-

Wykres 4. Dendrogram podziału państw wg zmian PKB na mieszkańca

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [10.01.2019].

Edukacja a zarobki w Polsce

Na podstawie badań i przeprowadzonej analizy K. Firlej i M. Mie-
rzejewski w swoim artykule Analiza nowych form procesu integracji 
europejskiej w aspekcie płac wykazali, że wynagrodzenie brutto jest 
zależne od wykształcenia (Firlej, Mierzejewski 2018). Wykształcenie 
jest również jednym z ważniejszych czynników przy rekrutacji na istot-
ne stanowiska w przedsiębiorstwie (Olędzki 1985). 

Wykres 5. Przeciętne wynagrodzenie w PLN brutto według poziomu wy-
kształcenia
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Źródło: opracowanie własne na podstawie https://stat.gov.pl/ [27.06.2019].

Z danych GUS wynika, że wykształcenie ma znaczący wpływ na 
wynagrodzenie brutto za pracę. Jak wynika z wykresu 5 w Polsce wy-
nagrodzenie osób z wyższym wykształceniem, z tytułem przynajmniej 
magistra, jest większe o około 60% niż osób z wykształceniem poli-
cealnym. W zestawieniu z osobami z wykształceniem gimnazjalnym 
zauważa się jeszcze bardziej widoczną różnicę w zarobkach. Ogólne 
światowe trendy wykazują zwiększony popyt na wykwalifikowanych 
pracowników (Eurofound 2019), wynika to również z faktu, że słabo 
wykwalifikowanych pracowników, w niedalekiej przyszłości, zastąpią 
maszyny lub roboty (http://www.delab.uw.edu.pl/ 2019). Jak wynika 
z danych przedstawionych na wykresie 6, najwięcej osób bezrobot-
nych zarejestrowanych ma wykształcenie gimnazjalne, podstawowe 
lub niepełne podstawowe oraz zasadnicze zawodowe. Stanowią oni 
ponad 50% wszystkich bezrobotnych. Pracodawcy jako jedno z głów-
nych kategorii wyboru pracownika podają jego poziom wykształcenia. 
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dawnych absolwentów (w wieku 20-34 lat). Ten wskaźnik kształtu-
je się na najwyższym poziomie spośród badanych krajów na Malcie 
i wynosi 93% w 2014 roku i 94,5% w 2017 roku. Należy wspomnieć, 
że średnia unijna na przestrzeni zaledwie 3 lat wzrosła o ponad 4 p.p. 
Powyżej tej średniej w 2017 roku znalazły się jeszcze Polska i Słowacja. 
Najgorzej przedstawia się sytuacja w Rumunii, gdzie tylko 76% osób 
wśród niedawnych absolwentów znajduje zatrudnienie. 

Tabela 1. Kluczowe wskaźniki analizy edukacji i wykształcenia

 Kraj

Osoby 
(18-24 lata), 

które przedwcze-
śnie zakończyły 

naukę lub 
kształcenie (%)

Odsetek osób 
z 

wykształceniem 
wyższym (30-34 

lata) (%)

Wskaźnik 
zatrudnienia 
niedawnych 

absolwentów 
(20-34 lata) (%)

2014 2017 2014 2017 2014 2017

Polska 5,40 5,00 42,10 45,70 75,60 82,10

Rumunia 18,10 18,10 25,00 26,30 66,20 76,00

Malta 20,30 18,60 26,50 26,30 93,00 94,50

Słowacja 6,70 9,30 26,90 34,30 72,70 81,50

Bułgaria 12,90 12,70 30,90 32,80 65,40 77,70
Średnia 
UE 11,20 10,60 37,90 39,90 76,00 80,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/ [29.06.2019].

Wykres 8. Wydatki rządowe na edukację (% PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://data.worldbank.org/ 
[29.06.2019].

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 8 największy 
procent swojego PKB na wydatki związane z edukacją, jest wydawane 
na Malcie, jednak w 2014 nastąpił mocny spadek. Jest to również 
kraj, w którym występowały największe wahania w wartości procen-
towej przeznaczonej na wydatki związane z edukacją. W 2015 roku 
trzy z podanych krajów tj. Polska, Malta i Słowacja miały zbliżony wy-
nik procentowy, który kształtuje się w okolicy 4-5% PKB tych krajów. 
Najmniejszy procent PKB jest wydawany w Rumunii i wynosi w przy-
bliżeniu nieco ponad 3%. 

Podsumowanie

W pracy przedstawiono porównanie edukacji i szkolnictwa 
w kontekście rozwoju gospodarczego Polski na tle wybranej grupy 
krajów europejskich w latach 2005-2017. Przeprowadzone badanie 
empiryczne oraz częściowa kwerenda literatury pozwoliły na sfor-
mułowanie najważniejszych wniosków: 1/ wykazano, że im wyższy 

poziom wykształcenia w rodzinie, tym mniejsza szansa na życie 
w ubóstwie lub niedostatku. Edukacja jest bardzo istotnym elemen-
tem i wszystkie państwa powinny inwestować w ten obszar, ponie-
waż jak udowodniono w długim okresie, przynosi to wiele korzyści 
na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i technologicznej. Kraje 
inwestujące duże nakłady finansowe na rozwój nauki i edukacji nale-
żą do grupy najbardziej rozwiniętych państw świata; 2/ analizowane 
państwa europejskie biorące udział w programie Europa 2020 z roku 
na rok poprawiają swoje wyniki w aspekcie edukacji, zbliżając się do 
wartości wyznaczonych przez Unię Europejską. Oznacza to, że jest 
zauważalny przyrost w ilości osób wykształconych, zwiększa się pro-
centowy udział wydatków na edukację i coraz więcej młodych absol-
wentów znajduje zatrudnienie; 3/ Polska jest przykładem państwa, 
które w 2017 roku spełniło większość celów Unii Europejskiej według 
programu Europa 2020, wśród wyszczególnionych czynników wyniki 
Rzeczypospolitej w przeważającej większości są ponad średnią unijną; 
4/ wyniki przedstawione na wykresach w pracy wskazują, iż poziom 
wykształcenia jest bezpośrednio skorelowany z wynagrodzeniem 
brutto. Im wyższe wykształcenie, tym wyższe zarobki. Dodatkowo 
ludziom z wyższym wykształceniem łatwiej jest znaleźć zatrudnienie 
i są znacznie mniej narażeni na długookresowe bezrobocie. Całość 
pracy zawiera porównanie wskaźników charakteryzujących edukację 
i szkolnictwo na przykładzie wybranych krajów europejskich. W ba-
daniu nie można wskazać na zupełnie jednoznaczną przyczynowość 
determinant związanych z opisywanym obszarem, które mogą mieć 
wpływ na rozwój gospodarczy tychże państw. Niemniej, na podstawie 
częściowej kwerendy literatury i analizy porównawczej w wybranych 
krajach zauważalna jest tendencja ku występowaniu opisywane-
go zjawiska. Natomiast próby wyjaśniania przyczynowości edukacji 
i rozwoju gospodarczego wymagają przeprowadzenia pogłębionych 
badań empirycznych.
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