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Interakcje między innowacyjnością a akumulacją kapitału

we wzroście gospodarczym długiego okresu (Badanie modelowe)

W modelach endogenicznego wzrostu innowacyjności i akumulacji kapitału
Arnold (1998) i Blackburn, Hung i Pozzolo (2000) wykazują, że długoterminowy
wzrost dochodu per capita jest niezależny od działalności innowacyjnej, a jest pre-
ferencją akumulacji kapitału ludzkiego i technologii. W rezultacie wg ww autorów
polityka państwa nie ma wpływu na długotrwały wzrost. U schyłku XX wieku
obserwuje się pogłębianie się wiedzy o naturze procesów innowacyjnych oraz za-
interesowania badawcze określające ich oddziaływania na całokształt rozwoju go-
spodarczego i społecznego. Od 2007 w krajach UE podjęte zostały nowe programy
związane z kapitałem ludzkim w ramach programu operacyjnego UE, na które
Polsce przyznane zostało 11.5 mld euro do realizacji w okresie 2007–2013.

Niniejsze opracowanie rozwija dotychczasowe doświadczenia związane z mo-
delami endogenicznego wzrostu związanymi z akumulacją innowacji (materialną
i ludzką) oraz akumulacją kapitału fizycznego, bada zależności między tymi czynni-
kami oraz określa ich wpływ na trwałość długoterminowego wzrostu gospodarczego.
Na gruncie endogenicznego teorii wzrostu szczególna jest rola państwa w przebie-
gu procesów wzrostu. Do badań zastosowany został model z 6 typami aktywno-
ści ekonomicznej: produkcja dóbr finalnych, produkcja dóbr pośrednich, innowacja
pionowa i pozioma oraz akumulacja kapitału ludzkiego i fizycznego.

Produkcja dóbr końcowych oparta jest o funkcje klasy Cobba-Douglasa postaci

Yt = X1−α
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gdzie Yt jest produkcją końcową, X jest ilością ustalonego czynnika, Qt jest miarą
dóbr pośrednich. Parametr α określa udział dóbr pośrednich w produkcie końco-
wym, Ait produktywność czynnika xit w produkcji pośredniej. Dla łatwości kwan-
tyfikacji często dokonuje się normalizacji (X = 1). Każde dobro pośrednie i jest
produkowane z wykorzystaniem kapitału fizycznego i ludzkiego Kit i Hit według
zasady
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gdzie γ jest miarą udziału kapitału fizycznego w dobrach pośrednim. Nakłady kapi-
tałowe są defilowane wielkością Ait. Niżej przedstawione równanie określa przyrost
kapitału fizycznego w czasie K̇t w zależności od produkcji końcowej Yt, od udziału
nakładów pionowych Nvt i poziomych Nht na innowacje w produkcie pośrednim,
poziomu konsumpcji Ct oraz akumulacji oraz nakładów inwestycyjnych na kapitał



ludzki Dt:

K̇t = Yt − Nvt − Nht − Ct − Dt. (3)

Między wartościami innowacji zachodzi relacja

Vht = E(Ait/Amax

t ) · Vvt, (4)

gdzie E jest operatorem średniej, a Vht i Vvt wartościami innowacji poziomej i pio-
nowej oraz Amax

t ≡ max{Ait : i ∈ 〈0, Qt〉}.
Przeciętnie w krajach wysoko rozwiniętych 2/3 przyrostu wzrostu gospodar-

czego związane jest z wydajnością czynnika innowacyjności. W Polsce w okresie
1990–2006 nastąpił prawie 80% przyrost PKB, przy średnim 0.662% udziale na-
kładów na R&D w PKB w roku i ponad 140% przyroście nakładów na kapitał
rzeczowy. Interakcje między oboma strumieniami kapitałów w gospodarce polskiej
są słabo skorelowane.
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