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Abstrakt: W artykule zbadano jaki wpływ na wzrost gospodarczy mają zmiany 
różnych wskaźników makroekonomicznych, w tym w szczególności kapitału ludz-
kiego, wydatków rządowych, innowacyjności oraz stabilności politycznej i spo-
łecznej. Analizowano grupę 102 krajów w latach 1960-2010 z użyciem 12 różnych 
wskaźników gospodarczych, politycznych i społecznych. Wykorzystano metody 
badań panelowych: uogólnioną metodę momentów (GMM) oraz metodę z efektem 
stałym (fixed effect). Uzyskane wyniki wskazują pozytywny wpływ innowacyjno-
ści, inwestycji zagranicznych oraz edukacji na tempo wzrostu gospodarczego. 
Negatywnie powiązane są natomiast bezrobocie, inflacja oraz wydatki rządowe. 

DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH 

Keywords: economic growth, panel research, determinants of economic growth  

Abstract: The article is examines the impact of macroeconomic indicators, in 
particular: human capital, government spending, innovation, political and social 
stability, on economic growth. In total 12 different indicators describing the eco-
nomical, political and social conditions are taken into account. The study considers 
102 countries between years 1960 and 2012 and two methods of estimation are 
performed: generalized method of moments (GMM) and fixed effects (FE). The 
results show the positive impact of innovation, foreign investment and education 
on economic growth. Unemployment, inflation and government spending are nega-
tively associated with economic growth. 

WPROWADZENIE 

Zagadnienia wzrostu gospodarczego są przedmiotem ciągłych badań eko-
nomistów. Jednak z uwagi na dostępność coraz dłuższych szeregów czaso-
wych analizy te powinny być poddawana ciągłej aktualizacji. W niniejszej 
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pracy zostaną zaprezentowane podstawowe pojęcia dotyczące wzrostu go-
spodarczego, przegląd literatury oraz uzyskany model ekonometryczny i 
wnioski. Estymacja kilku modeli różniących się przyjętą metodą badawczą 
oraz zmiennymi pozwala na wyciąganie możliwie najobszerniejszych 
wniosków z zebranych danych. 

WZROST GOSPODARCZY – PODSTAWOWE POJĘCIA 

Wzrost gospodarczy należy traktować jako zjawisko powiększania się 
wybranej wartości, będącej miernikiem wzrostu. W artykule przyjęta zosta-
ła definicja Woźniaka traktująca gospodarkę jako „kategorię materialną, 
technologiczną, polityczną, prawno-organizacyjną i społeczno-
cywilizacyjną”, która składa się ze strefy realnej oraz sfery regulacji, obej-
mującej szeroką skalę zjawisk i procesów związanych z działalnością go-
spodarczą. Wzrost gospodarki odnosi się do sfery realnej i obejmuje mate-
rialną bazę produkcji, zasoby naturalne, ludność oraz wytwarzane dobra 
produkcyjne i konsumpcyjne. Wzrostem gospodarczym nazywamy zmiany 
polegające na zwiększaniu się całej gospodarki (wyrażone w wybranym 
mierniku), wynikające ze zmian jej elementów składowych (Woźniak, 
s. 9-11). Z przytoczonej definicji wynika, iż wzrost gospodarczy jest zwią-
zany z dynamiką poszczególnych składników gospodarki oraz nie wyklu-
cza regresu w pewnych sektorach, jeżeli łączny efekt procesu gospodarcze-
go w przyjętym okresie będzie dodatni1. Gdy wzrostowi gospodarczemu, a 
więc zmianom ilościowym, towarzyszą pozytywne zmiany jakościowe 
struktury ekonomiczno-społecznej, używa się terminu rozwój gospodarczy. 

Ze względu na mnogość aspektów, które są powiązane ze wzrostem go-
spodarczym, należy wyróżnić jego typy: 
− wzrost ekstensywny i intensywny, 
− wzrost zrównoważony i niezrównoważony, 
− wzrost ustabilizowany i nieustabilizowany. 

Wzrost ekstensywny bazuje na zmianach czynników wytwórczych w 
ramach istniejącej wiedzy technologicznej. Zwiększenie ogólnej produkcji i 
produktywności dokonuje się poprzez wzrost nakładów kapitałowych na 
pracownika w sektorach o niskim poziomie produktywności lub realokację 
zasobów, w tym pracy, w kierunku sektorów bardziej produktywnych 
(zmiany strukturalne). 

1 Efekt procesu gospodarczego jest dodatni, jeżeli na koniec okresu suma wartości wy-
tworzonych dóbr i usług jest większa od stanu obserwowanego na początku okresu. 
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Wzrost intensywny jest wzrostem produktywności indukowanym po-
przez innowacje. Co oczywiste, wzrost intensywny bardzo rzadko występu-
je bez wzrostu ekstensywnego, ponieważ adaptacja nowych technologii i 
wiedzy jest skorelowana z inwestycjami w czynniki produkcji (ang. capi-
tal-embodied technological change) (Frankema, van Waijenburg, s. 5). 
Jedynie wzrost intensywny przynosi stałe, pozytywne czynniki w długim 
okresie i może być determinantą nowoczesnego wzrostu gospodarczego 
(ang. modern economic growth) (Kuznets, 1971). 

Wzrost zrównoważony charakteryzuje się, w zależności od przyjętej de-
finicji, zwiększaniem miernika wzrostu gospodarczego, gdy gospodarka 
jest w stanie równowagi, oscyluje wokół tego stanu lub znajduje się na 
ścieżce zrównoważonego wzrostu2. Za stan równowagi mogą być przyjęte: 
− wszechstronny rozwój gospodarczy, tj. jednoznaczny rozwój przemysłu, 

usług, rolnictwa, infrastruktury społecznej i komunalnej, zasobów 
mieszkaniowych, kultury, sieci telefonicznych i telewizyjnych oraz tu-
rystyki (Siedlecki, 2000, s. 95), 

− walrasowska koncepcja równowagi statycznej, tj. zrównywanie ceny 
popytu i ceny podaży (Woźniak, 2008, s. 32), 

− równowaga ogólna, tj. stan gospodarki wymiennej, w którym wszystkie 
gałęzie są zrównoważone wewnętrznie w każdej chwili oraz znajdują 
się w równowadze między sobą (Danowska-Prokop, Przybyła, Zagóra-
Jonszta, 2009, s. 64). 
Cechami charakterystycznymi wzrostu niezrównoważonego są: wzrost 

miernika wzrostu oraz brak stanu równowagi. 
Wzrost ustabilizowany charakteryzuje się względnie stałym wzrostem 

wskaźnika syntetycznego (miernika wzrostu) oraz spełnieniem warunków 
pełnego wykorzystania zasobów wytwórczych. Sytuacja ta ma miejsce, gdy 
zmiany wskaźników reprezentujących owe zasoby mają stabilny (stały) 
charakter.  

Wzrost nieustabilizowany znamionuje brak regularności w kształtowa-
niu się miernika wzrostu. Implikuje to dodatkowe koszty społeczne oraz 
marnotrawienie zasobów, m.in. bezrobocie, spadek skłonności do inwesty-
cji, niewykorzystane czynniki wytwórcze itp. (Woźniak, 2008, s. 37) 

W niniejszym artykule wskaźnikiem syntetycznym wykorzystywanym 
do badania wzrostu gospodarczego jest PKB per capita.  

PRZEGLĄD BADAŃ 

2 Ścieżka zrównoważonego rozwoju – stan gospodarki, w którym wzrost produkcji 
jest wyznaczony tempem przyrostu demograficznego, przy stałym technicznym 
uzbrojeniu pracy.  
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 W 1991r. opublikowane zostały badania R. Barro Economic growth in 
a cross section of countries. Badaniem zostały objęte gospodarki 98 krajów 
z lat 1960-1985. Barro badał zależności pomiędzy wzrostem gospodar-
czym, a wyjściowym poziomem3 PKB, kapitałem ludzkim4, przyrostem 
naturalnym, inwestycjami, wydatkami rządowymi, niestabilnością poli-
tyczną5, systemem ekonomicznym oraz poziomem zawodności rynku. Ana-
liza statystyczna i ekonometryczna wykazała następujące prawidłowości: 
− wzrost PKB per capita jest ujemnie skorelowany z wyjściowym pozio-

mem PKB6, 
− wzrost PKB jest dodatnio skorelowany z wyjściowym poziomem kapi-

tału ludzkiego per capita odnoszonego do PKB, co determinuje szybszy 
wzrost w krajach biedniejszych,  

− wydatki publiczne są słabo, dodatnio skorelowane ze wzrostem gospo-
darczym, 

− wzrost współczynnika wydatków rządowych do PKB powoduje spadek 
wzrostu gospodarczego per capita oraz spadek współczynnika inwesty-
cji prywatnych do PKB, 

− niestabilność polityczna jest negatywnie skorelowana ze wzrostem go-
spodarczym oraz z poziomem inwestycji, 

− zawodności rynku powodują obniżenie wzrostu gospodarczego (Barro, 
1991). 
Szacunki Barro stanowiły milowy krok w empirycznym testowaniu hi-

potez dotyczących wpływu czynników na wzrost gospodarczy.  
Do badań przeprowadzonych przez Barro odniósł się Sala-i-Martin w 

pracy Some Lessons From 10 years of Empirical Growth Literature. Doko-
nuje tam uaktualnienia badań, wykorzystując dorobek ekonometrii, która 
bardzo rozwinęła się od momentu rozpoczęcia analiz przez Barro. Sala-i-
Martin definiuje na nowo niektóre zmienne, testuje je, a także formułuje 
następujące wnioski: 
− nie ma jednej determinanty wzrostu gospodarczego, 
− wyjściowe PKB ma kluczowe znaczenie w procesie wzrostu gospodar-

czego i jest ujemnie skorelowane ze wzrostem PKB, 
− zbyt duża aktywność państwa w gospodarce ma szkodliwy wpływ na 

ekonomię, 

3 Wyjściowy poziom zmiennej to poziom zmiennej w pierwszym roku badania. 
4 Kapitał ludzki traktowany jako odsetek dzieci objętych nauczaniem podstawo-
wym oraz średnim. 
5 Mierzoną liczbą zabójstw na tle politycznym lub średnią liczbą rewolucji i prze-
wrotów w ciągu roku. 
6 Przyjmując założenie o braku zmianach w kapitale ludzkim w badanym okresie. 
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− korelacja pomiędzy poziomem kapitału ludzkiego i wzrostem gospodar-
czym jest słaba, 

− instytucje (takie jak wolny rynek, prawo własności i przestrzeganie lite-
ry prawa) są istotne w procesie wzrostu, 

− im gospodarka bardziej otwarta, tym wzrost szybszy. 
Pomimo rozwiniętej metodologii badań i zastosowaniu najnowszego do-
robku nauk ekonometrycznych i statystycznych, Sala-i-Martin nie znajduje 
wyjaśnienia, dlaczego kraje afrykańskie charakteryzują się bardzo niskim 
poziomem wzrostu i ubóstwem na ogromną skalę. (Sala-i-Martin) 

W pracy Growth Econometrics Durlauf, Johnson oraz Temple dokonali 
analizy wzrostu gospodarczego. Stwierdzili, iż od 1700r. następował po-
wolny, lecz stały wzrost w niektórych krajach Europy Zachodniej, Wielkiej 
Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. W krajach tych wzrost napędzany 
był poprzez systematyczny i szybki wzrost produktywności. Owej systema-
tyczności wzrostów nie notowano w innych krajach, co spowodowało wy-
raźne rozwarstwienie krajów według poziomu PKB per capita. W biedniej-
szych krajach poziom dochodów, spowodowany niską produktywnością, 
był zbyt niski, aby wspierać wzrost gospodarczy.  

Najważniejszą determinantą wzrostu gospodarczego jest więc produk-
tywność pracy oraz kapitału (Durlauf, Johnson, Temple, 2004). 

W artykule Explaining Cross-Country Income Differences McGrattan 
oraz Schmitz zauważają, iż występuje ujemna korelacja pomiędzy wyj-
ściowym poziomem PKB a wzrostem gospodarczym. Jako czynniki wpły-
wające na wzrost wyróżniają: 
− poprawę wykorzystania czynników produkcji, 
− rozwój kapitału ludzkiego mierzonego współczynnikiem skolaryzacji 

dla szkół podstawowych oraz średnich, 
− polepszenie jakości prowadzenia polityki, 
− eliminowanie szarej strefy, 
− wysoki poziom przestrzegania prawa oraz stabilność polityczna 

(McGrattan, Schmitz, 1998). 
Praca Mankiwa, Romera oraz Weila z 1992r. pt. Contribution to the 

empirics and growth zawierała analizę 98 krajów w latach 1960-1985. Mo-
del objaśniający wzrost gospodarczy był oparty na modelu Solowa rozsze-
rzonym o kapitał ludzki jako zmienną endogeniczną. Przedmiotem badań 
były inwestycje w kapitał rzeczowy, kapitał ludzki oraz konsumpcja. Auto-
rzy otrzymali następujące wnioski: 
− gospodarki z dostępem do podobnej technologii, podobnym poziomie 

akumulacji kapitału rzeczowego oraz tempie wzrostu populacji powinny 
dążyć do konwergencji, 
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− za powstawanie różnic w PKB per capita odpowiadają głównie poziom 
oszczędności, inwestycje w kapitał ludzki i poziom edukacji oraz wzrost 
ludności (Mankiw, Romer, Weil, 1992). 
Domańska podjęła się przeglądu badań na temat zależności pomiędzy 

otwartością gospodarki oraz poziomem i wahaniami wzrostu gospodarcze-
go. Badaniem objęła otwartość gospodarki na handel oraz przepływy kapi-
tału finansowego. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności pomiędzy 
otwartością gospodarki a wzrostem gospodarczym. Zwraca uwagę na nieu-
dowodniony pogląd o pozytywnym wpływie globalizacji na wzrost, gdyż 
brak potwierdzenia wpływu rosnących powiązań gospodarki (otwartości) 
na tempo i wahania wzrostu (Domańska, 2011, s. 129). Pogląd ten stoi w 
sprzeczności do badań Sala-i-Martina. 

CHARAKTERYSTYKA ZMIENNYCH 

Dokonując analizy istotności statystycznej parametrów, jako zmienne 
objaśniane przyjęto ostatecznie: wydatki publiczne, wydatki rządowe, in-
flację, wydatki na badania i rozwój, współczynniki skolaryzacji dla eduka-
cji podstawowej, średniej i wyższej, stopę bezrobocia, bezpośrednie inwe-
stycje zagraniczne, kontrolę korupcji, skuteczność rządzenia oraz liczbę 
składanych wniosków patentowych. 

Wydatki publiczne są to wszystkie wydatki na działalność operacyjną 
rządu w związku z dostarczaniem towarów i usług. Obejmuje ona koszty 
związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia), odsetki i subwencje, dotacje, 
świadczenia socjalne oraz inne koszty, np. wynajmu, dywidend etc.  

Wydatki rządowe obejmują wszystkie wydatki instytucji rządowych i 
samorządowych na spożycie ostateczne. Zawierają one wydatki  na zakup 
towarów i usług, wynagrodzenia pracowników, większość wydatków na 
obronę narodową i bezpieczeństwo. Nie obejmują rządowych wydatków 
przeznaczonych na cele wojskowe. Wielkość wydatków podawana jest jako 
ułamek PKB.  

Wskaźnik inflacji (CPI) ukazuje zmiany kosztów życia dla przeciętnego 
konsumenta. Koszyk zawiera ważone dobra i usługi najczęściej nabywane, 
może być modyfikowany w ciągu roku. Dla obliczenia wielkości inflacji 
zastosowano wzór Laspeyre’a. Analizie zostały poddane średnie wielkości 
inflacji w danym roku.  

Stopa bezrobocia jest to udział siły roboczej pozostającej bez stałego 
zatrudnienia, ale dostępnej do pracy i jej poszukującej w ogólnym zasobie 
siły roboczej.  
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są to przepływy netto in-
westycji na nabycie trwałego udziału w przedsiębiorstwie7, które działa w 
gospodarce innej niż inwestora. BIZ jest to więc suma kapitału, reinwesty-
cji zysków oraz innych kapitałów krótko- i długoterminowych wykazanych 
w bilansie płatniczym. Wielkość przepływów bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych podaje się jako odsetek PKB. 

Jako zmienną określającą innowacyjność gospodarki przyjęto złożone 
wnioski patentowe. Zmienna ta określa liczbę wniosków patentowych 
złożonych przez rezydentów i nierezydentów w krajowych urzędach paten-
towych oraz aplikacje w innych miejscach na świecie za pomocą między-
narodowego zgłoszenia PCT (ang. Patent Cooperation Treaty).  

Wydatki na badania i rozwój (B+R) jest to suma wydatków bieżących 
i nadkładów inwestycyjnych przeznaczonych na prace twórcze, które są 
wykonywane regularnie, a ich celem jest zwiększenie zasobu wiedzy i wy-
korzystanie go w nowych projektach. Sektor B+R obejmuje badania pod-
stawowe, stosowane oraz prace eksperymentalne. Suma wydatków na B+R 
porównywana jest z PKB i podawana jako jego procentowa część.  

Współczynnik skolaryzacji dla edukacji podstawowej (EDU1) jest to 
stosunek liczby osób zarejestrowanych jako uczące się na poziomie pod-
stawowym (bez względu na wiek) do populacji grupy wiekowej oficjalnie 
powiązanej z edukacją podstawową. Za edukację podstawową przyjęto 
naukę dzieci czytania, pisania, podstaw matematyki oraz elementarnego 
poznania zagadnień historycznych, geograficznych, przyrodniczych, socjo-
logicznych, sztuki oraz muzyki. 

Współczynnik skolaryzacji dla edukacji na poziomie średnim 
(EDU2) obliczany jest analogicznie. Edukacja na poziomie średnim jest 
kontynuacją poziomu podstawowego oraz tworzy podstawy do kształcenia 
ustawicznego, rozwoju człowieka i oferuje przedmioty zorientowane na 
dziedziny wiedzy (licea) lub umiejętności (technika). Stopień wykwalifi-
kowania kadry nauczycielskiej jest wyższy, niż w przypadku edukacji pod-
stawowej. 

Współczynnik skolaryzacji dla edukacji na poziomie wyższym 
(EDU3) obliczany jest analogicznie jak poprzednie wskaźniki dotyczące 
edukacji. Edukacja na poziomie wyższym jest kontynuacją poziomu śred-
niego, stanowi jego rozwinięcie i kończy się uzyskaniem stopnia naukowe-
go.  

Wskaźnik kontroli korupcji odzwierciedla postrzeganie w jakim stop-
niu władza sprawowana jest dla zysku prywatnego, wielkość wszystkich 
form korupcji oraz stopnia „zawłaszczenia” władzy w państwie przez elity i 

7 Trwały udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem traktowany jako posiadanie co 
najmniej 10% akcji z prawem głosu. 
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interesy prywatne. Wskaźnik kontroli korupcji zawiera się w przedziale od 
-2,5 (mała wydajność w walce z korupcją) do 2,5 (mały stopień skorumpo-
wania). 

Ocena skuteczności rządzenia jest oceną jakości usług politycznych, 
służby cywilnej, stopień niezależności od nacisków politycznych, jakość 
formułowania i wdrażania polityki oraz wiarygodność rządu. Wskaźnik 
zawiera się w przedziale od -2,5 (niska ocena skuteczności rządzenia) do 
2,5 (wysoka ocena) 

MODEL 

Celem oszacowania modelu badającego siłę i kierunek zależności po-
między wzrostem gospodarczym a zmiennymi objaśniającymi wykorzysta-
no: uogólnioną metodę momentów oraz model efektów stałych (ang. fixed 
effects model). Decyzję o zastosowaniu owych metod podjęto po analizie 
literatury i zaleceniach zawartych w The new empirics of economic growth 
(Durlauf, Quah, 1998). 

Model efektów stałych jest przeznaczony do analizy przyczyn zmian w 
obrębie danej grupy. Równania oszacowane za pomocą tego modelu zawie-
rają stałą zmienną charakterystyczną (ang. unobservable characteristic) dla 
grupy obserwacji (de facto: dla pojedynczego kraju). Model nie może być 
wykorzystywany, gdy wektor zmiennych wykazuje heteroskedastyczność. 
Podstawowymi zaletami modelu efektów stałych są: 
− uwzględnienie w estymacji nieobserwowalnej cechy charakterystycznej 

dla danej grupy, co pozwala na uzyskanie dokładniejszych wyników niż 
w przypadku Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów, 

− usunięcie korelacji składnika losowego grupy i zmiennych objaśniają-
cych, co pozwala na wyciąganie wniosków na podstawie „oczyszczo-
nej” macierzy współczynników. 
Uogólniona metoda momentów  (ang. GMM - Generalized Method of 

Moments) jest rozszerzeniem znanej ze statystyki klasycznej metody mo-
mentów. Została opracowana i przedstawiona przez Hansena w 1982r. Do 
jej najważniejszych zalet zaliczają się:  
− dopuszczenie większej liczby parametrów niż momentów z próby (naji-

stotniejsze w analizie szeregów czasowych), 
− dopuszczenie większej liczby momentów niż parametrów, 
− brak założeń o rozkładzie błędów w modelu – nie ma znaczenia ich 

ewentualna heteroskedastyczność. Jest to szczególnie przydatna cecha w 
szacowaniu modeli dynamicznych (Hansen, 1982, s. 1029-1054). 
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Jako zmienną objaśnianą przyjęto PKB per capita, wyrażone w dolarach 
amerykańskich, wg kursu wymiany z 2000r. Do analiz wykorzystano dane 
pochodzące ze zbiorów Banku Światowego (bazy: World Development 
Indicators oraz Worldwide Governance Indicators). Badaniu poddano 102 
kraje, które zostały opisane przez 12 zmiennych. 

Zmienne podzielono na 5 kategorii: zmienne makroekonomiczne, kapi-
tał ludzki, wydatki rządowe, innowacyjność oraz stabilizacja polityczna i 
społeczna (Tabela 1). Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1960-2010. 
Tabela 1 Podział zmiennych 

Grupa zmiennych Zmienne Źródło 

MA – zmienne makroeko-
nomiczne 

Inflacja 
Stopa bezrobocia 

BIZ 
WDI 

KL – kapitał ludzki 
Współczynniki skolaryzacji dla 
edukacji podstawowej, średniej 

oraz wyższej 
WDI 

RZ – wydatki rządowe Wydatki rządowe 
Wydatki publiczne WDI 

INN - innowacyjność 
Liczba złożonych wniosków 

patentowych 
Wydatki w sektorze B+R 

WDI 

STAB - stabilizacja politycz-
na i społeczna 

Kontrola korupcji 
Skuteczność rządzenia WGI 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wykorzystując utworzony panel dokonano estymacji modeli ekonome-
trycznych.  

Ogólne równanie przyjmuje postać: 
,543210 itiitititititit uSTABINNRZKLMAy +++++++= αββββββ  

gdzie: 
i – kraj, i=1,…,102, 
t – rok, t=1,...,51, 
y – zmienna zależna: logarytm naturalny PKB per capita,  
β0 – wyraz wolny, 
βj – macierz współczynników, j=1,..,5, 
MA – macierz zmiennych makroekonomicznych, 
KL – macierz zmiennych kapitału ludzkiego, 
RZ – macierz zmiennych wydatków rządowych, 
INN – macierz zmiennych innowacyjności, 
STAB – macierz zmiennych stabilizacji politycznej i społecznej, 
α – stały efekt (w modelach szacowanych GMM: α=0), 
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u – błąd losowy. 
W tabeli 2. przedstawiono wyniki oszacowanych modeli ekonometrycz-

nych. Ze względu na różną charakterystykę zmiennych oraz jednostki za-
sadne jest interpretowanie jedynie kierunków zmian, nie zaś ich siłę. 
Tabela 2. Wyniki oszacowanych modeli ekonometrycznych 

Zmienna zależna: ln PKB per capita 
Zmienna 

niezależna 
fixed effects GMM 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Wydatki 
publiczne 0,00c   0,02a 0,02a 0,03a  0,00a 

Wydatki 
rządowe -0,01a   -0,06a -0,05a  0,05a -0,04a 

Inflacja -0,00a -0,00a -0,00a -0,01a -0,00a -0,00a -0,00a -0,01a 
Wydatki 

B+R 0,08a 0,08a 0,04b 0,21a 0,41a 0,37a 0,35a 0,18a 

EDU2    0,01a 0,03a   0,02a 
EDU3 0,01a 0,01a 0,01a 0,01a  0,02a 0,02a  
Stopa 

bezrobocia -0,02a -0,02a -0,02a -0,01c -0,04a -0,05a -0,04a -0,02a 

BIZ 0,00a 0,00a 0,00a 0,01b 0,01a 0,02a 0,02a 0,01a 
Kontrola 
korupcji    0,59a    0,33a 

Skuteczność 
rządzenia  0,05c      0,40a 

Wnioski 
patentowe   0,00a  0,00a    

Stała 8,91a 8,68a 8,71a 7,03a 6,01a 6,91a 6,96a 6,95a 
a, b,c – istotność statystyczna na poziomie odpowiednio: 99%, 95%, 90%. „0,00” oznacza 
wartość z przedziału (0;0,01), zaś „-0,00” z przedziału (-0,01;0) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zgodnie z otrzymanymi współczynnikami znaleziono następujące za-
leżności (ceteris paribus): 
− wzrost wydatków publicznych powoduje wzrost gospodarczy, podobnie 

zauważał Barro, 
− wydatki rządowe wpływają negatywnie na PKB per capita8, związane 

jest to prawdopodobnie z efektem wypychania9 (inwestycje rządowe 

8 Jedynie model (7) wskazuje zależność odwrotną. 
9 Szerzej o efekcie wypychania m.in.: Spencer, Yohe, 1970 oraz Carlson, Spencer, 
1975. 
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„wypychają” sektor prywatny, o czym pisał również Barro oraz Sa-
la-i-Martin),  

− wzrost inflacji ma ujemny wpływ na wzrost gospodarczy, 
− wzrost wydatków w sektorze B+R jest pozytywnie skorelowany z PKB 

per capita. Przyjmując założenie, iż wydatki w sektorze badań i rozwoju 
wpływają na poprawę produktywności, identyczne zależności opisali 
Durlauf, Johnson oraz Temple, 

− poprawa współczynników skolaryzacji (dla edukacji średniej oraz wyż-
szej) przyczynia się do wzrostu gospodarczego, o czym wspominali 
wszyscy autorzy analiz opisanych w „przeglądzie badań”, 

− bezrobocie jest jedną z patologii wpływającej negatywnie na wzrost 
gospodarczy, 

− napływ inwestycji zagranicznych przyczynia się do zwiększenia PKB 
per capita, 

− eliminowanie korupcji oraz zwiększenie skuteczności rządzenia powo-
dują wzrost gospodarczy, na co szczególną uwagę zwrócili Barro, Sala-
i-Martin oraz McGrattan i Schmitz, 

− innowacyjność, mierzona liczbą złożonych wniosków patentowych, jest 
determinantą wzrostu gospodarczego. 

Tabela 3. Statystyki oszacowanych modeli ekonometrycznych 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
R2 0,55 0,64  0,49      

Statystyka F 116,2 108,4 163,0      
Liczba 

obserwacji 448 452 507 360 437 450 567 398 

Źródło: Opracowanie własne. 

W tabeli 3. zostały zaprezentowane statystyki oszacowanych modeli – 
liczba obserwacji (dla obu metod) oraz współczynnik determinacji oraz 
statystyka F (dla modelu stałych efektów). Uzyskane współczynniki R2 
wskazują na średnie oraz dobre dopasowanie wartości teoretycznych uzy-
skanych na podstawie modelu do zmiennych empirycznych. Fakt, iż 
wszystkie zmienne w modelach są istotne statystycznie na poziomie co 
najmniej 90% powoduje, iż wyciąganie wniosków na podstawie otrzyma-
nych współczynników jest zasadne.  

Estymowane modele ekonometryczne są dobrze dopasowane do rze-
czywistych danych. Świadczą o tym zadowalające poziomy współczynnika 
determinacji oraz fakt, iż otrzymane wnioski są zbieżne z zaprezentowa-
nym przeglądem badań. Wyniki są zbliżone bez względu na przyjętą meto-
dą badawczą. Wykorzystanie metody GMM pozwala jednak na uzyskanie 
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pełniejszych wyników – podczas estymacji modelu użyto nawet 9 zmien-
nych istotnych statystycznie. 

ZAKOŃCZENIE 

Wnioski z analiz otrzymanych modeli wskazują liberalne podejście jako 
drogę do wypracowania wzrostu gospodarczego. Państwo powinno gwa-
rantować ramy funkcjonowania systemu gospodarczego: eliminować pato-
logie takie jak korupcja czy łamanie praw obywateli oraz skłaniać praco-
dawców i inwestorów do zwiększonej aktywności gospodarczej. Dodatko-
wo należy promować innowacyjność oraz kształcenie na wszystkich szcze-
blach edukacji. Pozostawienie swobód gospodarczych, uniknięcie efektu 
wypychania oraz kontrola nad inflacją również są czynnikami wspomaga-
jącymi wzrost.  
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