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Znaczenie wiedzy we współczesnym rozwoju 
na przykładzie chińskiej gospodarki 

The importance of knowledge 
in contemporary development on the example of the Chinese economy

The article aims to present the importance of knowledge in 
raising the level of competitiveness of world economies on the ex-
ample of the Chinese economy. The analysis covered the most im-
portant economies from Asia (China and Japan), the European Union 
(Germany, France and the UK) and the United States. The OECD and 
World Bank data for the years 2000-2018 were used in the work. The 
research results show that the economies of China, Japan or the US 
should be clearly recognized as knowledge-based economies, and the 
development of knowledge is an inherent element of the growth of 
modern, highly developed economies. The Chinese economy thanks 
to the development of technology and a number of other factors has 
become the world leader in the export of goods, including high tech-
nology goods, as well as one of the largest modern economies.
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Artykuł ma na celu przedstawienie znaczenia wiedzy w podnosze-
niu poziomu konkurencyjności światowych gospodarek na przykładzie 
gospodarki chińskiej. Analizie poddane zostały najważniejsze gospodar-
ki z Azji (Chiny oraz Japonia), Unii Europejskiej (Niemcy, Francja oraz 
Wielka Brytania) a także Stany Zjednoczone. W pracy wykorzystano 
dane OECD oraz Banku Światowego za lata 2000-2018. Wyniki badań 
ukazują, że gospodarki Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych należy jed-
noznacznie uznawać za gospodarki oparte na wiedzy, a rozwój wiedzy 
jest nieodłącznym elementem wzrostu współczesnych, wysoko rozwi-
niętych gospodarek. Gospodarka Chin, dzięki rozwojowi technologii 
oraz szeregowi innych czynników, stała się światowym liderem eksportu 
dóbr, w tym dóbr wysokiej technologii, a także jedną z największych 
współczesnych gospodarek.

Słowa kluczowe:  wiedza, technologia, rozwój, gospodarka.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Wstęp

W literaturze naukowej coraz częściej zwraca się uwagę, że tech-
nologia oraz wiedza są głównymi czynnikami umożliwiającymi rozwój 
pojedynczym organizacjom, jak i całym gospodarkom. Powiązanie roz-
woju gospodarczego z szerszym zastosowaniem wiedzy stanowi obec-
nie przedmiot zainteresowania korporacji, małych i średnich przedsię-
biorstw, a także państw szukających innowacyjnych rozwiązań (Makul-
ska 2012: 169-193). Na skutek rewolucji technologicznej, obserwuje 
się przejście z gospodarek przemysłowych na gospodarki informacyjne 
oraz oparte na wiedzy, co w konsekwencji powoduje, że coraz bardziej 
istotna oraz opłacalna jest produkcja usług oraz dóbr informacyjnych 
oraz wysokiej technologii (Dziekański 2012: 387-403). Rozwój tech-
nologii jest również niezbędny do utrzymania wzrostu gospodarczego 
bez jednoczesnej degradacji środowiska. Nowe rozwiązania pozwala-
ją zmniejszyć energochłonność przemysłu, a także zapewnić dostawy 
energii zgodne z założeniami czystej technologii (Duczkowska-Kądziel, 
Duda, Wasilewski 2017: 641-651). Celem pracy było wskazanie roli 
wiedzy w kształtowaniu się rozwoju oraz konkurencyjności najważ-
niejszych gospodarek Azji, Europy oraz Ameryki Północnej oraz szcze-
gółowe omówienie wpływu technologii na wzrost gospodarczy w Chi-
nach. W pracy wykonano częściową kwerendę literatury dotyczącej 
badanego tematu, a także analizy opisowej oraz porównawczej. Do 
analizy posłużono się danymi pochodzącymi z Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju oraz Banku Światowego za lata 2000-2018. 

Gospodarka oparta na wiedzy

Wiedza jest traktowana jako główny zasób ekonomiczny, uznaje 
się ją też jako czynnik znacznie zwiększający przewagę konkurencyj-
ną (Dobija 2003). Pierwszy raz sformułowanie „gospodarka oparta 

na wiedzy” zostało użyte w 1996 roku w raporcie The Future of the 
Global Economy opracowanym przez OECD (1996: 82) i traktowało 
taką gospodarkę jako bazującą na tworzeniu, rozpowszechnianiu oraz 
wykorzystywaniu wiedzy oraz innowacji. Z. Zioło (2008: 12-23) pod-
kreśla, że w obecnej fazie rozwoju społeczno-gospodarczego to wiedza 
posiada najważniejsze znaczenie odsuwając na dalszy plan dominu-
jące czynniki, takie jak ziemia czy siła robocza. Tworzenie gospodarki 
opartej na wiedzy polega na tworzeniu warunków, które umożliwiają 
przedsiębiorstwom budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wy-
korzystanie wiedzy (Skrzypek 2003). Odpowiedzialnymi za tworzenie 
takich warunków są państwa, władze lokalne, przedsiębiorstwa, a tak-
że środowiska intelektualne i akademickie (Noga, Sawicka 2008). Dla 
państw dopiero rozwijających się stworzenie własnej technologii od 
podstaw zwykle bywa zadaniem niemożliwym do wykonania. Kraje 
obecnie wysoko rozwinięte niejednokrotnie najpierw były naśladow-
cami wykorzystującymi technologię innych państw, a dopiero w póź-
niejszym okresie same rozwijały środowisko naukowe oraz stawały się 
wynalazcami nowej technologii (Zioło 2008: 12-23). Głównymi wskaź-
nikami definiującymi innowacyjność gospodarek, a jednocześnie wska-
zującymi na znaczną rolę wiedzy są m.in ilość zgłoszonych patentów, 
wydatki krajowe na badania i rozwój czy liczba naukowców (Ciecha-
nowska 2016: 1156-1161). Na wykresie 1 przedstawiono wydatki na 
B+R ponoszone przez największe oraz najbardziej innowacyjne gospo-
darki na świecie. W 2000 roku Chińczycy wydawali na B+R zaledwie 33 
mld dolarów, a w roku 2017 wydatki na ten cel wzrosły do blisko 496 
mld. Kwota ta była znacząco wyższa niż rządowe wydatki na badania 
i rozwój wszystkich krajów Unii Europejskiej razem wziętych. Zdecydo-
wanym liderem w tym aspekcie jest rząd Stanów Zjednoczonych, który 
na B+R przeznaczył w 2017 roku ponad 543 mld dolarów. Na wykresie 
2 kwoty te zostały zestawione z wielkością PKB w celu ukazania czy kra-
je szybciej zwiększają wydatki na B+R niż rozwijają się ich gospodarki. 
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liderem są wciąż Stany Zjednoczone, które w 2017 roku zatrudniały 
blisko 2 miliony naukowców, jednak tempo wzrostu liczby naukow-
ców w Chinach jest znacząco większe, zatem jeżeli utrzyma się ono 
w następnych latach to Chińczycy będą posiadać największą ilość na-
ukowców. Na wykresie 4 przedstawiono ilość patentów zgłoszonych 
z danych krajów do Europejskiego Urzędu Patentowego. 

Wykres 4. Ilość patentów zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Wykres 5. Liczba opublikowanych artykułów naukowych oraz technicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Najwięcej patentów zgłaszają Stany Zjednoczone, w roku 2016 
było ich ponad 35,6 tysiąca. Jednak zarówno w USA, jak i w Niem-
czech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Japonii liczba patentów utrzymu-
je się na zbliżonym poziomie do tego z początku XXI wieku. Wyjątek 
stanowią Chiny, w 2000 roku zgłosiły one zaledwie 119 patentów, na-
tomiast w roku 2016 liczba ta wzrosła do ponad 10,5 tysiąca. Biorąc 
pod uwagę liczbę pracujących naukowców oraz ilość publikowanych 
artykułów naukowych, Chiny wciąż charakteryzują się relatywnie ni-
ską ilością zgłaszanych patentów. Na wykresie 5 zobrazowano liczbę 
opublikowanych artykułów naukowych oraz technicznych w latach 
2003-2016. Wskaźnik ten nie odnosi się wprost do rozwoju innowa-
cyjności w gospodarce lecz ukazuje rozwój nauki w danym kraju, co 
pośrednio wpływa na rozwój technologii i innowacyjności w danej 
gospodarce. Na przykładzie USA oraz Chin łatwo zauważalne jest, że 
wysoka liczba naukowców przekłada się na znaczącą ilość publiko-
wanych artykułów. Warto zauważyć, że za wyjątkiem Chin we wszyst-
kich wybranych państwach po roku 2011 zaczęła sukcesywnie spa-
dać liczba publikowanych artykułów naukowych. Nie należy jednak 
jednoznacznie negatywnie interpretować tego zjawiska, gdyż może 
ono wynikać z chęci podnoszenia jakości publikowanych prac, a nie 
wyłącznie ich ilości. A. Koźmiński (2001) definiował gospodarkę opar-

Wykres 1. Wydatki krajowe brutto na B+R w bieżących dolarach amerykań-
skich (mln)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Wykres 2. Wydatki na badania i rozwój jako procent PKB

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Wykres 3. Liczba naukowców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Największą część produktu krajowego brutto na rozwój tech-
nologii przeznacza Japonia (3,2%), niewiele mniej przeznacza rząd 
Niemiec (3,02%) oraz USA (2,79%). Chiny w ciągu ostatnich 17 lat 
zwiększyły wydatki na B+R z 0,89% PKB w 2000 roku do 2,13% PKB 
w roku 2017, jednak wysokie tempo wzrostu gospodarczego w tym 
kraju powoduje, że Chińczycy stają się liderami w wysokości pono-
szonych nakładów na badania i rozwój. Kolejnym wskaźnikiem bada-
jącym innowacyjność gospodarek jest ilość pracujących naukowców. 
Na wykresie 3 pokazano liczbę naukowców w danych krajach w latach 
2000-2017. Liczba naukowców sukcesywnie rośnie. Zdecydowanym 
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tych oraz aż o 800 miliardów większy niż w USA. Warto nadmienić, 
że na początku obecnego stulecia wartość eksportu Chin wynosiła 
zaledwie 218 miliardów dolarów. Mimo wyraźnego spadku eksportu 
w roku 2009 (kryzys finansowy) chińska gospodarka  nie odnotowa-
ła znacznego spadku co oznacza, że chińską produkcję w tym czasie 
napędzał w dużej mierze popyt wewnętrzny. Wykres 9 to wartość 
eksportu towarów wysokiej technologii w latach 2000-2016. Chińska 
gospodarka kojarzona jest głównie z tanimi produktami niskiej jakości, 
jednak eksportuje ona ogromne ilości produktów wysokiej technologii. 
W roku 2017 Chińczycy sprzedali wysoko rozwinięte towary warte po-
nad 504 miliardy dolarów. Dla porównania druga gospodarka azjatycka 
– Japonia eksportowała towary wysokiej jakości warte jedynie 83,6 
mld dolarów, a USA 110 mld dolarów.

 
Wykres 7. Produkt Krajowy Brutto (w mln bieżących dolarów amerykańskich)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Wykres 8. Eksport towarów (w milionach USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Chińska reforma gospodarcza nazywana jest jednym z największych 
eksperymentów społecznych w drugiej połowie XX wieku (Chołaj 
2014). Wypracowany przez Chiny specyficzny system socjalistycznej 
gospodarki rynkowej przyjmuje model gospodarki rynkowej, jedno-
cześnie utrzymując silny wpływ państwa na gospodarkę (Warzecha 
2002: 102-104). Pozycję na arenie międzynarodowej Chińczycy planu-
ją wzmocnić poprzez stworzenie Nowej Jedwabnej Strefy Ekonomicz-
nej (ang. New Silk Economic Zone), w ramach której mają powstać 
dwa nowe szlaki handlowe: Ekonomiczny Pas Jedwabnego Szlaku 
(ang. The Silk Road Economic Belt) łączący Chiny z Europą Zachodnią 

tą na wiedzy jako taką, w której funkcjonuje wiele przedsiębiorstw 
budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wiedzę. Na wykre-
sie 6 przedstawiono jaką część krajowych wydatków na B+R ponosi 
sektor biznesowy. Zdecydowanymi liderami są Japonia oraz Chiny, 
udział sektora biznesowego wynosi tam blisko 80%. Zdecydowa-
ny wzrost udziału biznesu w ostatnich latach zauważa się również 
w UK oraz USA. Zgodnie z definicją Koźmińskiego oraz statystykami 
dotyczącymi wydatków krajowych na B+R, udziałem w tych wydat-
kach sektora biznesowego oraz ilością naukowców państwa takie 
jak USA, Chiny oraz Japonia należy uznać za kraje posiadające silnie 
rozwiniętą gospodarkę opartą na wiedzy.

Wykres 6. Procent wydatków na B+R ponoszonych przez sektor biznesowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

 Rozwój technologii a rozwój gospodarczy

Zgodnie z założeniami skonstruowanymi przez P. Romera (1986: 
1002-1037) wielkość produkcji jest zależna od kapitału oraz poziomu 
rozwoju technologii. M. Gurbała (2010: 187-200) podkreśla, że inno-
wacje oraz polityka rządu w zakresie nauki oraz działalności B+R są 
głównymi siłami rozwojowymi gospodarek. O znaczeniu technologii 
w dynamicznym rozwoju chińskiej gospodarki pisała m.in. B. Liber-
ska (2010: 331-358) wskazując, że to właśnie otwarcie na zagranicz-
ne technologie umożliwiło Chinom eksport towarów na zagraniczne 
rynki, a w konsekwencji uczyniło z Chin jedną z największych gospo-
darek na świecie oraz umożliwiło ponad 400 milionom ludzi wyjście 
z biedy. Nie można jednak zapominać, że blisko 10% coroczny wzrost 
PKB chińskiej gospodarki jest pochodną nie tylko rozwoju technolo-
gii, lecz również reform gospodarczych, niskich kosztów zatrudnienia 
oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Żmuda 2009: 
93-101). Biorąc pod uwagę opisane w poprzedniej części pracy dane 
dotyczące rozwoju wiedzy, zostanie przedstawiony rozwój gospodar-
czy wybranych krajów oraz tworzenie się ich przewagi konkurencyjnej. 
Na wykresie 7 przedstawiono PKB w latach 2000-2018. Największym 
wzrostem charakteryzuje się gospodarka chińska, która od trzech lat 
jest największą gospodarką świata jednocześnie wyprzedzając całą UE 
i USA. Gospodarka chińska w okresie kryzysu gospodarczego w latach 
2008-2009, który spowodował recesję w większości państw rozwinię-
tych, odnotowała jedynie nieznaczne spowolnienie.Wykres 8 obrazuje 
eksport towarów w latach 2000-2018. Od ostatnich dwóch lat świa-
towym liderem eksportu dóbr są Chiny, które w roku 2018 sprzedały 
towary warte ponad 2,4 biliony dolarów amerykańskich. Wynik ten był 
o blisko 100 miliardów wyższy niż wszystkich krajów UE razem wzię-
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oraz Morski Jedwabny Szlak XXI wieku (ang. The 21st Century Mariti-
me Silk Road) łączący Chiny z Bliskim Wschodem oraz Afryką (Ozie-
wicz 2015: 142-151). Chiny są obecnie największą gospodarką świata 
oraz liderem w eksporcie towarów, w tym towarów wysokiej techno-
logii. Jeżeli obecna dynamika wzrostu wydatków na B+R, a także liczby 
naukowców i zgłaszanych patentów utrzyma się w następnych latach, 
to Chiny staną się najbardziej rozwiniętym technologicznie krajem na 
świecie.

Wykres 9. Eksport towarów wysokiej technologii (w mln bieżących USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD [27.06.2019].

Podsumowanie

W pracy przedstawiono i przeanalizowano wpływ wiedzy oraz 
technologii na rozwój czołowych gospodarek świata, a w szczególności 
rozwój gospodarczy Chin oraz jego zależność od poziomu technolo-
gii. Dokonane badania pozwoliły sformułować następujące wnioski: 
1/ rozwój gospodarczy większości wysoko rozwiniętych państw na 
świecie jest ściśle powiązany z rozwojem technologii. Państwa takie 
jak Chiny, Stany Zjednoczone oraz Japonia należy uznawać za kraje 
posiadające gospodarki oparte na wiedzy; 2/ otwarcie na technologię 
oraz jej rozwijanie w głównej mierze umożliwiło Chińczykom stworze-
nie jednej z największych gospodarek świata, a także pozwoliło wyjść 
z biedy ponad 400 milionom obywateli tego państwa. Nie można jed-
nak zapominać, że na ten spektakularny sukces złożyło się wiele innych 
czynników, takich jak odpowiednie reformy gospodarcze oraz tania siła 
robocza; 3/ w ciągu ostatnich kilku dekad Chiny, z państwa będącego 
na uboczu globalnej gospodarki, stały się światową potęgą dokonującą 
ekspansji gospodarczej na niemal cały świat oraz eksportującą ogrom-
ne ilości dóbr, w tym produktów wysokiej technologii.
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