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KONWERGENCJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA  
W ASPEKCIE KONTROWERSJI WOKÓŁ  

POMIARU KAPITAŁU WIEDZY 
 
Streszczenie: Główne rezultaty dotyczące postawionych celów artykułu wynikają z anali-
zy zbieżności procesów konwergencji kapitału fizycznego i ludzkiego oraz zasobów pracy. 
Cele te, w odwołaniu do endogenicznego modelu Mankiwa, kształtują zasadniczą część 
rozważań i nawiązują do spójności gospodarczej i społecznej różnych grup krajów. Istotna 
część artykułu koncentruje się na prezentacji zjawiska konwergencji wplecionego w okre-
ślone, kontrowersyjne pod względem metodycznym pomiary, wynikające ze sposobu 
ujęcia szacowania PKB per capita, ale głównie ukazuje dodatkową zmienną, jaką jest kapi-
tał wiedzy. Badania dotyczące konwergencji państw Unii Europejskiej są szeroko komen-
towane w literaturze, z tego względu nie poświęcono tej tematyce zbyt wiele uwagi. Za-
sadnicza część artykułu odnosi się do tła gospodarczego i politycznego współczesnego 
świata z istotną podstawą, jaką stanowią kapitał wiedzy i jego pomiar.  
 

Słowa kluczowe: kapitał wiedzy, model Mankiwa, konwergencja. 
 
JEL Classification: F02, F22. 
 
 
Wprowadzenie 
 

W opracowaniu omawiane są zagadnienia związane ze zróżnicowaniem 
tempa wzrostu i poziomu rozwoju gospodarczego różnych krajów i regionów 
świata. Rozważa się problem odwołujący się do istnienia przesłanek teoretycz-
nych oraz empirycznych pozwalających sądzić, że zróżnicowanie zmniejsza się 
w długich okresach i następuje tendencja do zbiegania się poziomów rozwoju, tj. 
konwergencji, czy też odwrotnie – zróżnicowanie pogłębia się i ma miejsce ten-
dencja do dywergencji. Istnienie wielu różnych koncepcji odnoszących się do 
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postrzegania zjawiska konwergencji oraz sposobów jej definiowania nie ułatwia 
jednak tak zarysowanej analizy. 

Głównym celem artykułu jest przybliżenie rozważań nt. dotychczas funk-
cjonującego stanowiska dotyczącego różnych uregulowań w dążeniu do wyrów-
nania poziomu i jakości życia, chociażby tylko w krajach europejskich. Nie-
zbędne do tego okazuje się naświetlenie tła obrazu wewnątrzkontynentalnego  
(i nie tylko) oraz wzmożonej migracji zewnętrznej spowodowanej m.in. konflik-
tami wojennymi i zmianami klimatycznymi.  

W artykule uwagę skupiono na zmiennej, jaką jest kapitał wiedzy. Jest to 
istotna zmienna z punktu widzenia właściwej oceny procesów konwergencji rozwa-
żanych grup krajów i regionów. Dlatego cel artykułu pośrednio zostanie realizowany 
poprzez właściwe odniesienie się do pomiaru tej zmiennej. Zasygnalizowanie poja-
wiających się w tym kontekście problemów odnosi się do istniejącego w literaturze 
stanowiska o specyficzności tego pomiaru. Ze względu na empiryczną złożoność 
takich pomiarów w artykule nie zostanie szerzej rozwinięty ten aspekt szacowania 
wartości kapitału ludzkiego. Jego znaczenie jest jednak nie do przecenienia ze 
względu na potrzebę wyostrzenia tła obrazu problemów i konfliktów współczesnego 
świata w aspekcie zbliżenia się do uregulowań mających na celu wyrównywanie się 
poziomów życia w różnych obszarach świata. 
 
 
1. Klasyfikacja konwergencji  
 

W syntetycznym ujęciu pojęcie konwergencji ekonomicznej w odniesieniu do 
krajów i regionów można interpretować w dwojaki sposób: 1) jako zbieżność typu 
sigma (σ), gdy maleje zróżnicowanie poziomu dochodów na mieszkańca (np. PKB 
per capita); 2) jako zbieżność typu beta (β), gdy systemy gospodarcze o niższym 
poziomie rozwoju wykazują wyższe tempo wzrostu w porównaniu z systemami 
gospodarczymi bardziej rozwiniętymi, tj. gdy istnieje odwrotna zależność między 
początkowym poziomem dochodu (PKB per capita) a tempem wzrostu. W tym 
przypadku wyróżnia się konwergencję warunkową i bezwarunkową.  

Faktem jest, iż kraje słabiej rozwinięte wykazują wyższe tempo wzrostu. 
Nie gwarantuje to jednak, że zróżnicowanie dochodu będzie maleć [Barro, Sala-
i-Martin, 1990]. Konwergencję absolutną (bezwarunkową) typu β mamy wtedy, 
gdy kraje lub regiony biedne rozwijają się szybciej niż bogate, niezależnie od 
początkowych warunków i poziomu rozwoju, a konwergencję warunkową, gdy 
procesy zbieżności dotyczą grupy krajów lub regionów względnie jednorodnych 
(o zbliżonych parametrach dochodowych czy strukturalnych). Taka klasyfikacja 
łączy się arbitralnie ze wzrostem gospodarczym, z uwzględnieniem dodatko-
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wych czynników odgrywających w konstruowanych modelach rolę kontrolną. 
Konwergencja bezwarunkowa wiąże się z występowaniem tzw. efektu dogania-
nia (ang. catch-up effect) – przez szybszy rozwój gospodarczy kraje biedniejsze 
doganiają te początkowo bogatsze. Gdy zachodzi zjawisko beta-konwergencji, 
wówczas może występować także sigma-konwergencja. Ma ona miejsce wówczas, 
gdy wraz z upływem czasu maleje zróżnicowanie dochodów pomiędzy krajami czy 
też regionami. Wyróżnić można także inny typ konwergencji rzadziej analizowanej 
w literaturze – γ-konwergencja, którą odnosi się do zmiany miejsca w rankingu 
zamożności krajów bądź regionów [Wędrowska, Wojciechowska, 2013]. 
 
 
1.1.  Procesy konwergencji i dywergencji ekonomicznej  

w świetle teorii wzrostu  
 

We współczesnej i ciągle rozwijającej się teorii wzrostu można wyodrębnić 
dwie grupy modeli: neoklasyczne, reprezentowane przez model R.M. Solowa 
[1956], i jego dalsze modyfikacje, polegające głównie na rozszerzeniu pojęcia 
kapitału na rzeczowy i ludzki, jak również endogeniczne, powstałe i rozwijane  
w latach 80. i 90 XX wieku w wyniku krytycznej analizy modeli neoklasycz-
nych, zapoczątkowanej przez P. Romera [1986].  

W modelach neoklasycznych, w których zakłada się stałe efekty skali i eg-
zogeniczny charakter postępu technicznego, przyjmuje się, że tempo wzrostu 
zależy od stopy inwestycji w zasoby kapitału (rzeczowego i/lub ludzkiego) oraz 
kapitałochłonności. Analiza tych modeli pozwalała wnioskować o istnieniu ten-
dencji do konwergencji poziomu rozwoju krajów w rezultacie osiągania przez 
kraje mniej rozwinięte wyższego tempa wzrostu. W modelach tych możliwość 
konwergencji wynikała głównie z uwzględnienia i przyjęcia działania prawa 
malejących przychodów krańcowych uzyskiwanych z kapitału, zgodnie z któ-
rym wyższą krańcową produktywnością kapitału charakteryzować się powinny 
systemy gospodarcze mające go mniej, tj. uboższe. Systemy takie mogą osiągać 
wyższe tempo wzrostu, jeżeli charakteryzują się takimi samymi stopami inwe-
stycji jak gospodarka krajów bogatych [Tokarski, 2007, s. 52]. Dla realizacji 
tego ostatniego warunku oraz zmniejszania dysproporcji rozwojowych między 
krajami podstawowe znaczenie ma przyjęty kierunek przepływu kapitału.  
W warunkach działania prawa malejących przychodów obszary wysoko rozwinięte 
zapewniać muszą wyższą krańcową produktywność tego zasobu, co skłaniać po-
winno do lokowania w nich inwestycji. Podejście neoklasyczne, będące podstawą 
wnioskowania o występowaniu obiektywnej tendencji do konwergencji poziomu 
rozwoju, zostało podważone w nowych realiach ujęcia endogenicznego.  
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W najnowszych dyskusjach dotyczących konwergencji dostrzegany jest sąd 
ekonometryków, którzy w ramach wzrostu gospodarczego zidentyfikowali liczne 
zmienne mające charakter kontrolny. Oddziaływanie ich, czy to indywidualne czy 
zbiorowe, na wzrost implikuje fakt, iż rozbieżność konwergencji wywiera znaczny 
wpływ na rzeczywisty wzrost gospodarczy. Do listy tych zmiennych zaliczane są: 
stopa inwestycji, poziom wykształcenia lub wykształcenie, udział handlu w PKB, 
pogłębienie finansowe i spożycie publiczne. Są one najbardziej powszechnie stoso-
wanymi w modelach wskaźnikami z tej listy. Tu stwierdzimy tylko, że w formalnym 
(modelowym) wymiarze szacowany współczynnik modelu regresji początkowego 
dochodu zwykle staje się ujemny i statystycznie istotny, gdy tylko rozważy się do-
wolną kombinację tych zmiennych po prawej stronie równania regresji wzrostu.  
 
 
1.2. Negacja uznanych cech konwergencji 
 

Konwergencja ma wiele znaczeń, a w aspekcie gospodarczym tłumaczona 
jest dążeniem gospodarek rozwojowo odstających od grupy krajów rozwiniętych, 
mierzonym głównie poziomem PKB per capita. Taki model nie jest możliwy do 
osiągnięcia bez znaczących zasobów surowcowych, intelektualnego poziomu 
społeczeństwa, ale także synergii różnych procesów. Wyjątki nie istnieją, a przy-
kładów przytaczać można wiele [Islam, 1995; 2003]. Właściwa jest w tym przy-
padku zupełna negacja procesowej konwergencji [Aghda, Hosseini, Tahmasebi, 
2018]. Takie stanowisko – podzielane także w niniejszej pracy – może wzbudzać 
pewne kontrowersje metodologiczne [Gariepy, 2018], ale znajduje potwierdzenie 
w licznych badaniach i obserwacjach współcześnie zachodzących procesów.  

Całkowitego istnienia podłoża zjawisk sprzyjających konwergencji w sze-
rokim znaczeniu zaprzeczyć jednak nie można. Ewentualne zbliżenie się gospo-
darek w znaczeniu definiowanym przez wymienione rodzaje konwergencji nie 
zawsze ma logiczne uzasadnienie wynikające ze stosowanych modeli. 

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, a zwolennicy takich poglądów znaj-
dują przekonujące uzasadnienia [Rodrik, 2011]: 
–  W każdym przypadku zbliżenie jest jednocześnie oddaleniem, co wynika  

z procesów konkurencyjności rynków. 
–  Rynki rozwinięte nie pozwalają na zniesienie barier; każda z takich prób jest 

reakcją wywołującą agresję aż do działań wojennych włącznie. 
–  Twierdzenie, że podstawą konwergencji jest prawo malejących przychodów, 

okazuje się w ogólnym przypadku pozbawione uzasadnienia. Zaprzecza temu 
wiele badań empirycznych, przeczących teorii neoklasycznej, w tym modelowi 
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Solowa. Stanowi natomiast podstawę podziału i klasyfikacji konwergencji, ale 
tylko tyle. Stanowisko to wydaje się kategoryczne, ale pozwala uświadomić so-
bie bezwzględność działania różnych mechanizmów wiążących gospodarki. 
Wielkie organizmy gospodarcze, stymulując procesy reaktywujące ujawnianie 
się mechanizmów tego prawa, działają wyłącznie z partykularnych pobudek. Na-
leży bardzo silnie zaakcentować, co stwierdzają liczni badacze, że malejący 
przychód per capita wynika z nadmiernego, niepotrzebnie stymulowanego za-
trudnienia i to, nie powodując obniżenia zysków korporacyjnych, wywołuje falę 
niskich dochodów. Globalizacja, która w pewnym znaczeniu jest inspiratorem 
konwergencji, nie wytrzymuje w tym kontekście próby pozytywnego przykładu, 
gdy organizmy społeczne konkurują tylko ze względów egzystencjalnych.  

 
 
2. Nowa teoria wzrostu 
 

Formalne podstawy modeli wzrostu gospodarczego ewoluowały przez cały 
wiek XIX do czasów dzisiejszych [Samuelson, Nordhaus, 2010]. W rozwoju 
myśli sformalizowanej – w nauce opisującej realny świat w modelach symboli – 
przełożenie warunków gospodarczych prowadziło do modeli wzrostu gospo-
darczego. Generalnie konwencja podziału modeli zarysowuje dychotomię wzro-
stu na endogeniczne i neoklasyczne modele zaliczane do nowej teorii wzrostu.  

Neoklasyczne modele wzrostu Solowa, Ramseya i Diamonda z lat 50.  
i późniejszych XX w., wywodzące się z klasycznej konstrukcji wykorzystującej 
główne indykatory wzrostu gospodarczego, tworzą klasę współczesnych modeli 
próbujących uzasadnić nieoczekiwanie pojawiające się efekty gospodarcze, nie-
przewidziane przez wcześniej skonstruowane modele formalne.  
 
 
2.1. Modele endogeniczne vs neoklasyczne 
 

Do podstawowych modeli endogenicznych zalicza się model learning-by- 
-doing Romera, model Lucasa, model Rebelo, modele ze zwiększającą się liczbą 
dóbr oraz modele z poprawiającą się jakością dóbr. Do nowej teorii wzrostu 
zalicza się także modyfikację (przez rozszerzenie) modelu Solowa, czyli model 
Mankiwa–Romera–Weila, gdyż wprowadzono w nim nowy czynnik – kapitał ludzki.  

Modele neoklasyczne z neoklasyczną funkcją produkcji są podstawą wy-
prowadzenia prawa malejących przychodów. Istotne jest, że wyjaśniają one stan, 
który dalej funkcjonuje, i to nie tylko we wkraczającej w fazę rozwoju technolo-
gicznego i informatycznego, jednak nadal pozostającej w tyle Afryce, a także  
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w innych tego typu regionach. Modele te ponadto tłumaczą zachowania ekono-
miczne „kolosów”, takich jak USA czy inne kraje Zachodu, bowiem potęga taka, 
jaką są Stany Zjednoczone, posługuje się wciąż dość prozaicznymi metodami 
oddziaływania na inne kraje, często sprzecznymi z zasadami wolnego handlu. 

Natomiast w modelach endogenicznych występują co najmniej stałe przy-
chody z odtwarzalnych czynników produkcji. Co ważniejsze, w modelach endo-
genicznych – w przeciwieństwie do neoklasycznych – dobrze objaśniane są  
determinanty długookresowego wzrostu gospodarczego. Wzrost ten jednak  
w poszczególnych modelach tej grupy zależy od różnych czynników.  
 
 
2.2. Modele endogeniczne 
 

Modele endogeniczne – co wynika z samej ich nazwy – wyjaśniają wzrost 
gospodarczy w sposób wynikający ze zmian czynników występujących w mode-
lu. Cecha ta stanowi przeciwieństwo neoklasycznej teorii wzrostu, gdzie długo-
okresowy wzrost zależał od egzogenicznego postępu technicznego, wprowadzo-
nego do modelu wraz z innymi założeniami. Stwierdzenie endogenicznego 
wzrostu gospodarczego jest możliwe dzięki odejściu od neoklasycznej funkcji 
produkcji Cobba–Douglasa, zakładającej malejące przychody z odtwarzalnych 
czynników produkcji. W grupie modeli endogenicznych występują co najwyżej 
stałe przychody generowane przez te czynniki.  

Praktyka doświadczeń z ostatnich dziesięcioleci nawiązuje do stanowczych 
stwierdzeń sformułowanych wcześniej. Zawsze istnieje dany czynnik negujący 
jakieś założenia w modelach neoklasycznych, a także endogenicznych i Manki-
wa–Romera–Weila, co przeczy przejściu z gospodarki niedotrzymującej konku-
rencji do grupy gospodarek rozwiniętych. „Odległość” ta mimo wzrostu abso-
lutnego nie jest stymulatorem zmniejszającym dystans, pomimo wyższego 
tempa wzrostu gospodarek słabszych, ze względu na zmienność pomiarów oce-
niających „nowoczesność”. Ponadto gospodarki „doganiające” są niejako dre-
nowane intelektualnie przez te rozwinięte, co praktycznie poza nielicznymi wy-
jątkami, jakimi są np. potęgi surowcowe, nie umożliwia tym gospodarkom 
dojścia do konwergencji autentycznej poza swoją grupą.  

Nadmienić należy, że zaprezentowane modele są dostosowane do badania 
zmniejszających się różnic między gospodarkami rozwiniętymi mającymi  
w podstawach korzenie wczesnego kapitalistycznego rozwoju, jak np. Polska, 
Czechy, Słowenia, Słowacja, Węgry i inne kraje obecnej Unii Europejskiej,  
a zatrzymane w rozwoju procesami politycznymi wywołanymi II wojną świato-
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wą. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w grupie krajów eksploatowanych „totalnie”, 
jak państwa postkolonialne czy mające tradycje ekspansyjne sięgające czasów kon-
kwistadorskich Ameryk Łacińskiej i Południowej. W przypadku potęg takich jak 
USA znaczenie ma eksploracja siły intelektualnej krajów Azji i Europy. Akcentowa-
ne już swoiste „pranie mózgów” z typową dla Ameryki Północnej bazą badawczo- 
-rozwojową nie może być dyskontowane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
bez względu na nakłady na tę formę wpływania na zmniejszenie dystansu. Zasoby 
oparte na wiedzy (knowledge) są w modelach konwergencji nową wielkością wpro-
wadzoną do modelu Cobba–Douglasa. Problemem, jak się okaże w dalszych rozwa-
żaniach, jest poprawne ważenie potencjału intelektualnego. To samo w zwielokrot-
nionej formie występuje w krajach Afryki, Azji czy Ameryki Południowej.  

Dla badania konwergencji, czyli w pewnym sensie do stwierdzania zwięk-
szania się poziomu unifikacji różnic społecznych i gospodarczych, bo już nie 
bynajmniej zmniejszania dystansu, istotne jest wyjaśnianie przez model wystę-
powania tego zjawiska ze wskazaniem współczynnika zbieżności lub zbiegania 
do stanu równowagi długookresowej. Zwraca się uwagę na stwierdzanie przez 
model stanu (długotrwałej) dynamicznej nieefektywności. 
 
 
3. Proces globalizacji w modelach wzrostu 
 

Wychodząc z założenia o racjonalności działań podejmowanych w oparciu 
o naukową syntezę, można przyjąć, że możliwy jest szybki postęp cywilizacyjny 
zmieniający radykalnie znane do czasów obecnych zachowania kulturowe ludzko-
ści. Taki proces ziszcza się, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, obecnie,  
a jego początki sięgają epoki oświeceniowej, od której procesy rozwoju społecz-
nego i gospodarczego musiały doświadczyć wiele regresów, zanim osiągnęły 
obecny poziom.  

Rozwój technologii informatycznych wzmaga postęp cywilizacyjny, sygna-
lizując jednocześnie niedające się prognozować efekty mogące doprowadzić 
całą cywilizację do zagłady. Decydujące znaczenie tych technologii może bo-
wiem zdominować zgodne z rozsądkiem, racjonalne postępowania, które podpo-
rządkowane algorytmicznie wypracowanym rozwiązaniom pojawiających się 
procesów mogą negatywnie wpływać na środowisko, a także doprowadzić do 
nie do końca jeszcze rozpoznanej tendencji, według której rzesze istot ludzkich 
zostałaby podporządkowane małej grupie osób panujących nad nimi dzięki wie-
dzy algorytmicznej wzmożonej potęgą sztucznej inteligencji i biotechnologii. 
Zwracają na to uwagę m.in. V. Kostakis i in. [2018], T. Koellner i in. [2018],  
M. Kraus i S. Feuerriegel [2017], przyglądając się w swych pracach przeszłości 
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gatunku ludzkiego i oceniając jego przyszłość, próbując naszkicować możliwe 
ścieżki najbliższych przemian. Według jego spostrzeżeń należy przede wszyst-
kim najpierw zmienić dyskurs polityczny skupiający się obecnie w wielu krajach 
na niewłaściwych zagadnieniach. Takie problemy, jak wojna nuklearna, zmiany 
klimatu czy innowacyjne technologie, są priorytetowe dla zachowania rozsądku 
przy podejmowaniu decyzji lokalnych i bieżących, mogących je tylko stymulo-
wać. Do ich rozwiązania potrzebna jest silniejsza globalna kooperacja niwelują-
ca podziały. Zmniejszenie ryzyka wielu groźnych zjawisk, od prozaicznych do 
mających istotne znaczenie dla naszej egzystencji, mogłoby zostać łatwo zreali-
zowane poprzez zwrócenie się ku sztucznej inteligencji (AI – ang. artificial in-
telligence). Jednak mogłoby to wiązać się z poważnym ryzykiem coraz znacz-
niejszego korzystania w ludzkich procesach decyzyjnych z algorytmów [Kraus, 
Feuerriegel, 2017], co prowadziłoby lub mogło prowadzić do wzrostu władzy 
tych, którzy je stworzyli i kontrolują. Mało rozpoznanym efektem tego, nawet  
w intelektualnych dywagacjach, mogłoby być stworzenie cyfrowych dyktatur 
włącznie z totalną inwigilacją życia każdej jednostki społeczeństwa.  

Istotnym elementem rozrostu technologii AI, poza oddaniem ogromnej 
władzy wąskiej elicie, byłoby wypchnięcie miliardów ludzi z rynku pracy. Była-
by to rzesza „nieprzydatnej klasy”, niemającej ani żadnej wartości ekonomicz-
nej, ani siły politycznej. Kierunkiem alternatywnym mógłby być zwrot „elit 
algorytmicznych” ku panowaniu nad robotami i komputerami, przy wsparciu 
bioinżynierii prowadziłoby do ich własnego ulepszania się. W ten sposób po-
wstałoby społeczeństwo o największych nierównościach w dziejach.  

Na tak zarysowany aspekt groźby upadku cywilizacji zwracano już wcze-
śniej uwagę, nie tylko w scjentologicznych pracach. Procesy postępu i rozwoju 
globalnego mają tendencję do zawracania właśnie ze ścieżki rozwoju i odwraca-
nia jego trajektorii w przeciwnym kierunku. Pojawiają się przy tym zjawiska 
ekstremalnie negatywne wyniszczające środowisko i grożące w antycypacyjnej 
wizji przyszłości zniszczeniem cywilizacji [Klein, 2007]. Pojawia się tu trudny 
wybór między sprawiedliwością społeczną a efektywnością gospodarczą.  
 
 
3.1.  Istotny symptom modeli egzogenicznych i endogenicznych – 

konwergencja cenowa i niewydolność systemu walutowego 
 

Zaobserwować można w realnych uwarunkowaniach zróżnicowanie ceno-
we towarów sprzedawanych w krajach ich produkcji z cenami oraz w krajach,  
w których jest sprzedawany. Pojawia się tu inny aspekt konwergencji, mianowi-
cie konwergencji cenowej, do której powinno dochodzić w krajach samej Unii 
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Europejskiej, a mimo to nie jest to zjawiskiem powszechnie obserwowanym.  
W wielu przypadkach ceny stanowią synergię niskich kosztów produkcji i jed-
nocześnie stopę dyskontującą ceny sprzedawanego produktu w poszczególnych 
krajach UE, które mogą się nieznacznie (i niekiedy) różnić, co jest wyrównywa-
ne kursem walutowym, jeśli kraje nie należą do strefy euro, lub względem po-
ziomu produktywności poszczególnych gospodarek. Zjawisko to nazywane jest 
efektem Samuelsona–Balassy. Hipoteza ta zakłada łączenie zróżnicowania cen 
wywołane różnym poziomem produktywności.  

W sytuacji występowania nierównowagi dotyczącej płac i cen dóbr podlegają-
cych wymianie handlowej i tych niepodlegających wymianie można się zetknąć  
z sytuacją sprzeczną z efektem Samuelsona–Balassy. Na przykład towary zbywalne, 
które można łatwo sprzedać w innych krajach, mogą nie być postrzegane jako dro-
gie na innych rynkach. Pojawia się wtedy swoisty arbitraż umożliwiający osiąganie 
ponadprzeciętnych zysków. Jednak usługi i towary niepodlegające wymianie mo-
głyby zostać obciążone przez ceny i płace odzwierciedlające ich lokalne gospodarki. 
Może się to zdarzyć niezależnie od poziomu produktywności i wynika z braku rów-
nowagi ekonomicznej w krajach bardziej rozwiniętych. Wpływ, jaki ma realny kurs 
walutowy na gospodarkę wschodzącą (ale nie tylko), zależy od tego, jaki jest realny 
kurs walutowy w danym kraju – stały czy płynny.  

Obecnie panuje skrajne przekonanie, że konkurencja między walutami staje się 
absurdem dla systemu walutowego, który go niszczy i w rzeczywistości powoduje, 
że poza spekulacyjną funkcją tego systemu nie ma innego sensownego mechanizmu 
wyjaśniającego potrzebę jego istnienia. Jest to aktywny atak na panujący system 
stworzony w 1971 roku po odejściu od porozumienia z Bretton Woods.  

We wcześniejszych okresach pojawiały się oczywiście kryzysy, ale głównie 
określano je jako gospodarcze. Wartość dóbr, ceny dóbr, kursy walut były wtedy 
także korygowane, ale nie mówiono o niewydolności rynku jako mechanizmie 
ich zmian. Było tak, gdyż światowy system oparty był na dolarze przeliczanym 
na złoto. Obecnie według stanowiska znaczących w światowej gospodarce grup 
ekspertów międzynarodowy system walutowy nie funkcjonuje, co jest przyczyną 
zmienności o znamionach chaosu. Remedium na taki stan znalazła UE, w której 
większość krajów oparła swoją wymianę na jednolitej ponadpaństwowej walucie 
euro. Waluta ta jest względnie stabilna, z czego Europa osiąga określone korzy-
ści. Wynika stąd kontrowersyjna kwestia – wadliwość systemu walutowego  
z 1971 roku. Konkurencja między walutami jest oczywiście niepokojąca ze 
względu na to, że wywołuje niską funkcjonalność całego systemu. Główną wadą 
systemu staje się brak właściwości zapobiegania kryzysom, pomimo silnego 
narzędzia, jakim jest porozumienie Bazylea funkcjonujące już ponad 20 lat, dys-
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cyplinujące działalność wielkich banków. Pomimo tego występują takie zjawi-
ska, jak hazard moralny i insider trading. Nie rozwijając zbytnio tej kwestii, 
stwierdzić można, że tak jest w wyniku występowania konfliktu surowcowego, 
który toczy się między potęgami gospodarczymi Europy i całego globu, a także 
polityka MFW działającego dla celów stabilizacji finansowej nie jest w tym 
układzie wystarczająco skuteczna i ma charakter pozorny. 

Z wymienionych względów pojawiają się m.in. próby skorygowania tego 
systemu, a wyrazem zdeterminowania staje się zjawisko obserwowane na ryn-
kach walutowych, na których pojawia się oficjalnie notowana i handlowana na 
rynkach i giełdach nowa (krypto-)waluta jako swoista forma instrumentu finan-
sowego. Zwrócić tu należy uwagę, że właściwą cechą wcześniejszego systemu, 
gdy nie mówiono o niedostosowaniu rynku do mechanizmów wartości towarów 
i usług, jest zmienność cen, dla kursów walut nie byłoby bowiem możliwości 
przeciwdziałania nieobliczalnym decyzjom niektórych rządów krajów UE 
wprowadzającym mechanizmy prospołeczne, nieprzeliczone na ich możliwości 
finansowe. Już Keynes miał podobny pomysł, proponując wprowadzenie waluty 
„bancor”. Z kolei globalna waluta Harrego Dextera White’a miała się nazywać 
„unitas”. Byli też inni, ale rzecz nie jest w samej nazwie, lecz w samym projek-
cie, który ma za zadanie zniwelować skutki ewentualnych niespodziewanych 
zachwiań gospodarczych bez wywoływania kryzysów walutowych, fluktuują-
cych kursów, inflacji, deflacji, wpływających nihilistycznie na współczesne go-
spodarki. Zwraca się uwagę też na fakt, że waluta światowa miała szanse być 
wprowadzona jeszcze za czasów Roosevelta w 1945 roku.  
 
 
3.2.  Konwergencja w obliczu niewydolności rynku – metodologia 

Mankiwa, Romera i Weila  
 

W kontekście przytoczonej krytyki istotne staje się stwierdzenie przydatno-
ści modelu Solowa skonstruowanego znacznie wcześniej, niż powstał aktualny 
system walutowy do zweryfikowania tezy, czy jest on przydatny w badaniu jego 
zgodności z międzynarodową zmiennością standardu życia. Pokazuje to, że roz-
szerzony model Solowa, który obejmuje gromadzenie kapitału ludzkiego, jak  
i fizycznego, zapewnia doskonały opis danych między krajami, ale słabo wyja-
śnia postulowaną tezę. Dlatego wiele modeli powstałych na bazie modelu Solo-
wa miało na celu badanie konwergencji w standardach życia, czyli to, czy kraje 
biedne mają wzrost szybszy niż kraje bogate. Uzyskane dowody wskazują, że 
utrzymując wzrost liczby ludności i akumulację kapitału na stałym poziomie, 
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kraje zbiegają się w tempie zbliżonym do przewidywanego przez rozszerzony 
model Solowa, jakim jest model Mankiwa–Romera–Weila (M-R-W). Powstanie 
tego zmodyfikowanego modelu M-R-W miało potwierdzić, że neoklasyczna 
teoria wzrostu dobrze wyjaśnia różnice w poziomie dochodów między krajami  
i zjawisko konwergencji warunkowej. Dlatego też wiele badań przeprowadzo-
nych w następnych latach przedstawia wyniki empirycznie weryfikujących 
prawdziwość wniosków płynących z modeli Solowa (podstawowego i rozsze-
rzonego) wyrażonego w modelu Mankiwa–Romera–Weila. W modelu M-R-W 
kapitał ludzki (H) jest trzecim czynnikiem produkcji, poza kapitałem fizycznym 
(K) i efektywnym zasobem pracy (A·L) w tym modelu. 
 
 
3.3. Istota modelu M-R-W 
 

Powstanie zmodyfikowanego modelu M-R-W spowodowane było także 
tym, że model Solowa nie wyjaśniał w badaniu konwergencji stanu równowagi 
w długim okresie. Między innymi w tym celu w modelu M-R-W pojawia się 
kapitał ludzki (H). Jako trzeci czynnik produkcji – kapitał ludzki (H), poza kapi-
tałem fizycznym (K) i efektywnym zasobem pracy (A·L), został wprowadzony, 
jak już powiedziano, wprost do funkcji Coobba–Douglasa. Właściwości tej 
funkcji są szczególnie przydatne w wyjaśnianiu wzrostów. Funkcja produkcji ma 
następującą postać:  
 · · ·  0, 0, 1 
 

Równanie to, niebędące nowym w myśli ekonomicznej, uzyskane z rozsze-
rzonego modelu Solowa, wskazuje, że czynnikami określającymi poziom do-
chodów są wielkości klasyczne: praca i kapitał, a także wielkości inne, dodat-
kowo wprowadzone do modelu, w tym w rozwiniętym analogicznie zapisie 
czynnik kapitału ludzkiego. Nie zmieniło to własności zakładanych w neoklasycz-
nym ujęciu funkcji produkcji Cooba–Douglasa, takich jak malejąca krańcowa 
produkcyjność każdego z czynników, stałe przychody ze skali oraz spełnianie 
warunków Inady. Cele produkcji także się nie zmieniły i według rozwiniętej po-
staci modelu może być ona wykorzystana w konsumpcji, w akumulacji kapitału 
fizycznego lub w akumulacji kapitału ludzkiego. Istotne znaczenie w stosowaniu 
funkcji produkcji, a właściwie w analizie procesu, ma czas odnoszący się tylko do 
zachodzących zmian technologicznych, które decydują o wartości produkcji  
i o wymiarze czasowym jej postrzegania, w okresie krótkim bądź długim.  
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3.4. Egzemplifikacja zbieżności (konwergencji) 
 

Samo pojęcie konwergencji w kontekście procesu jest rozumiane w znaczeniu 
jego zbieżności do jednego lub wielu innych procesów o takiej samej proweniencji. 
Proces pojmowany tu jako zbieżność jest konwergencją w geometrycznym zbliżaniu 
się różnych linii w oddali. W biologii jest to np. tendencja niespokrewnionych zwie-
rząt i roślin do ewoluowania powierzchownie podobnych cech w podobnych wa-
runkach środowiskowych. Stwierdza się np.: te małżowiny przybrały podobne cechy 
w wyniku konwergencji; miejsce, w którym spotykają się strumienie powietrza lub 
prądy oceaniczne, charakterystycznie oznaczone przez upwelling (powietrza) lub 
zejście (z wody); zaś według Merriam-Webster od 1818 roku definicja rzeczownika 
konwergencja (ang. convergence) brzmi następująco.  
 

Definicja 
Konwergencja to: 

1)  akt zbliżania się, a szczególnie zbliżania się do zjednoczenia lub jednolitości, 
zbieżności trzech rzek, w szczególności: skoordynowane ruchy dwojga oczu, 
tak aby obraz pojedynczego punktu był uformowany na odpowiednich obsza-
rach siatkówki, 

2)  stan lub własność bycia zbieżnym [Mellis i in., 2018], 
3)  niezależny rozwój podobnych postaci (takich jak struktura ciała niespokrew-

nionych organizmów lub cech kulturowych) często związanych z podobień-
stwem nawyków lub środowiska [Tavenneri, Crane, 2018], 

4)  połączenie różnych technologii, branż lub urządzeń w jednolitą całość, np. 
oferowanie różnorodnych usług w związku z konwergencją Internetu i tele-
fonów komórkowych (zob. Rob Walker), 

5)  łączenie długów w celu konsolidacji i wypracowania przez bank jednolitej 
raty spłaty długu. 

Najnowsze przykłady z Internetu, w tym właśnie przytoczone, wskazują, że 
nawet automatyczny wybór wiadomości z różnych źródeł dobrze odzwierciedla 
obecnie użycie słowa konwergencja. Poglądy wyrażone w przykładach nie sta-
nowią opinii samego Merriam-Webster, co jest akcentowane, ale odzwierciedlają 
umocowanie pojęcia konwergencji w powszechnym języku.  

W publikacjach w ostatnim czasie także pojawiło się wiele odniesień do anali-
zowanego pojęcia. Niezaprzeczalne jest także to, że dwie lub więcej rzeczy, kilka 
pomysłów itp. stają się podobne lub spotykają się w punkcie wspólnym; stanowi to 
zbieżność interesów (opinii), właśnie pomysłów. Dla przykładu, w sferze popkultury 
i postępu technologicznego konwergencja trendów ze sfery poglądów i sfery mate-
rialnej zdeterminowala dwa twory: telefony z aparatem i zjawisko selfie. 
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Interesujące w tym jest także rozumienie konwergencji według Techopedii, 
będącej słownikiem terminów, ze szczegółowym wglądem i rejestrem przykła-
dów z uzusu, wyposażonym w dobrze powiązane zasoby: Konwergencja to po-
łączenie dwóch różnych podmiotów, a w kontekście komputerów i technologii 
integracja dwóch lub więcej różnych technologii w jednym urządzeniu lub sys-
temie. Dobrym przykładem może być konwergencja technologii komunikacyj-
nych i obrazowania na urządzeniu mobilnym zaprojektowanym do wykonywa-
nia połączeń i robienia zdjęć – dwóch niespokrewnionych technologii, które 
łączą się na jednym urządzeniu. Konwergencja w Techopedii jest uważana za 
nowy trend, ponieważ możliwości technologiczne zostały niedawno ustanowio-
ne, aby umożliwić tańsze i powszechniejsze ich wdrożenie. Prosta koncepcja 
konwergencji umożliwia wykonywanie wielu zadań na jednym urządzeniu, co 
skutecznie oszczędza przestrzeń i moc energetyczną. Na przykład zamiast ko-
rzystać z oddzielnych urządzeń – takich jak telefon komórkowy, kamera i cy-
frowy organizer – każda technologia jest zbieżna na jednym urządzeniu lub 
smartfonie. Kolejnym dobrym przykładem jest surfowanie po Internecie na te-
lewizorze wysokiej rozdzielczości (HDTV). 
 
 
3.5. Konwergencja cenowa kontraktów futures  
 

W znaczeniu ekonomicznym, co już stwierdzano wcześniej w innych kon-
tekstach, zbieżność ekonomiczna państw Unii Europejskiej pod względem infla-
cji, stóp procentowych, zadłużenia i kursu walutowego jest zawsze procesem 
zbliżania się do wartości ograniczającej, na co wskazują niemal oczywiste sta-
nowiska wypowiadane przez polityków i w mediach.  

Konwergencję cenową rozważymy w kontekście kontraktów futures.  
W tym aspekcie przyjmuje się, że konwergencja jest przesunięciem ceny kon-
traktu terminowego na cenę kasową bazowego towaru gotówkowego w miarę 
zbliżania się terminu dostawy. Obie ceny muszą się zbiegać, inaczej handlowcy 
wykorzystaliby każdą różnicę w cenie, aby uzyskać zysk bez ryzyka [Tokarski, 
2007]. Zadane tu zasadne pytanie dotyczy pojęcia spot, które w finansach odnosi 
się do daty wykonania transakcji zakupu lub sprzedaży. Wynika z tego, że trans-
akcja realizowana na rynku kasowym zostanie rozliczona po obowiązującej ce-
nie już następnego dnia roboczego, czego formalnym wyrazem będzie de facto 
jej rozrachunek w formie przeniesienia środków finansowych lub instrumentów 
finansowych między rachunkami stron kontraktu. Pytanie, które należy zatem 
sformułować, brzmi następująco: dlaczego ceny futures zbiegają się po cenach 
spotowych w miesiącu dostawy? 
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Taka sytuacja jest stricte odpowiednia do konwergencji w innych aspektach. 
Także tu chodzi o mechanizm pojawiania się warunków, by ceny kontraktowa  
i spot się zbliżyły. Dokładnie tak jest w sytuacji gospodarek, gdy obserwuje się 
zanik różnic pomiędzy krajami, pomimo ich wyraźnego „odstawania” od lide-
rów. W tym przypadku jest to dość bezpieczny rodzaj pewnego układu pomiędzy 
stronami kontraktu, bowiem w miarę zbliżania się miesiąca dostawy kontraktu 
terminowego cena przyszłego kursu z czasem będzie się zbliżać do ceny spoto-
wej lub zrówna się z nią. Jest to bardzo silny trend, który występuje niezależnie 
od aktywów bazowych kontraktu. Tę zbieżność można łatwo wytłumaczyć oba-
wą przed arbitrażem oraz prawem podaży i popytu. Dla przykładu, załóżmy, że 
kontrakty futures na produkty rolnicze są wyceniane wyżej niż cena spotowa  
w momencie zbliżania się do miesiąca dostawy kontraktu. W takiej sytuacji in-
westorzy-nabywcy będą mieli możliwość arbitrażu polegającą na skracaniu kon-
traktów terminowych, kupowaniu aktywów bazowych, a następnie dokonywaniu 
dostawy. Zatem inwestor blokuje zyski, ponieważ kwota pieniędzy otrzymanych 
przez zerwanie kontraktów już przekracza kwotę wydaną na zakup instrumentu 
bazowego w celu pokrycia pozycji.  

Pod względem podaży i popytu efekt arbitrażu skracającego kontrakty futures 
powoduje spadek cen kontraktów terminowych, ponieważ powoduje wzrost podaży 
kontraktów dostępnych do wymiany handlowej. Następnie zakup instrumentu ba-
zowego determinuje wzrost całkowitego popytu na dany składnik aktywów,  
a w rezultacie wzrost ceny instrumentu bazowego. Ponieważ stosujący arbitraż 
nadal tak działają, ceny kontraktów terminowych i ceny spotowe będą się powoli 
zbliżać, dopóki nie staną się mniej więcej równe. Taki sam efekt występuje, gdy 
ceny spot są wyższe niż futures, z tym że w tych okolicznościach arbitrzy będą 
przez krótki czas sprzedawać aktywa bazowe i przedłużać kontrakty futures. Zwią-
zane to jest z faktem, że w istocie konwergencja jest ruchem ceny kontraktu futures. 

W przeciwieństwie do kontraktu typu spot kontrakt terminowy to umowa, która 
obejmuje uzgodnienie warunków umowy w bieżącym dniu z dostawą i płatnością  
w określonym terminie. Inaczej niż w kursie spotu kurs terminowy jest używany do 
wyceny transakcji finansowej, która będzie miała miejsce w przyszłości i jest ceną 
rozliczeniową kontraktu forward. Jednak w zależności od szacowanego papieru 
wartościowego kurs terminowy może zostać obliczony przy użyciu stopy spotu.  
 

Przykład 
Załóżmy, że azjatycki producent elektroniczny ma duże zamówienie na wysył-

kę do Ameryki w ciągu jednego roku. Chiński producent angażuje się w walutę 
forward i sprzedaje 20 mln dolarów w zamian za chińskiego juana po kursie termi-
nowym wynoszącym 0,80 USD za chiński juan. Dlatego chiński producent elektro-
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niczny jest zobowiązany dostarczyć 20 mln dolarów po określonej stawce w określo-
nym dniu, 6 miesięcy od bieżącej daty, niezależnie od wahań kursów walutowych. 

Zastanawia być może, w jaki sposób obliczana jest stopa terminowa. Ten 
znany od wieków mechanizm objaśnić można współcześnie następująco, wcze-
śniej zadając pytanie: jak można przekonwertować kurs spot na kurs terminowy 
[Islam, 1995]? Należy rozważyć związek pomiędzy kursem spot i forward  
w taki sam sposób, jak związek pomiędzy zdyskontowaną wartością bieżącą  
a wartością przyszłą. Po pierwsze stopa procentowa działa jako stopa dyskonto-
wa dla pojedynczej płatności od jednej przyszłej daty (powiedzmy za 5 lat)  
i dyskontuje ją do bliższej przyszłej daty (za 3 lata). Teoretycznie kurs terminowy 
powinien być równy kursowi kasowemu plus wszelkie zyski z papieru wartościo-
wego powiększone o ewentualne koszty finansowe. Zasada ta jest widoczna w kon-
traktach typu equity forward, w których różnice między cenami terminowymi i ter-
minowymi są oparte na dywidendach płatnych pomniejszonych o odsetki do 
zapłacenia w danym okresie. Stawka typu spot jest używana przez kupujących  
i sprzedających, którzy chcą dokonać natychmiastowego zakupu lub sprzedaży,  
a kurs terminowy jest uważany za oczekiwanie rynku na przyszłe ceny. Może to 
służyć jako ekonomiczny wskaźnik tego, jak rynek zareaguje (?), czy czego oczeki-
wać będzie w przyszłości. Jednak stawki natychmiastowe nie są wskaźnikami ocze-
kiwań rynku, a zamiast tego stają się punktem wyjścia do każdej transakcji finanso-
wej. Dlatego normalne wydaje się, gdy inwestorzy mogą stosować stopy forward, 
sądząc, że posiadają wiedzę lub informacje na temat tego, jak ceny poszczególnych 
pozycji będą się zmieniać w czasie. Jeżeli potencjalny inwestor uważa, że rzeczywi-
ste przyszłe stopy będą wyższe lub niższe od podanych stóp terminowych w obec-
nym terminie, może to oznaczać możliwość inwestowania. 

Aby zrozumieć różnice i związek między cenami spot i stopami forward, 
można pomyśleć o stopach procentowych jako cenach transakcji finansowych. 
Przy realizacji udziału w 1000 USD obligacji z rocznym kuponem o wartości  
50 USD emitent zasadniczo płaci 5% (50 USD), aby pożyczyć 1000 USD. Stopa 
procentowa typu spot informuje, jaka jest cena kontraktu finansowego w okre-
ślonych dacie i miejscu, co zwykle następuje w ciągu 2 dni po transakcji. In-
strument finansowy o rynkowej stopie procentowej wynoszącej 2,5% jest 
uzgodnioną ceną rynkową transakcji opartą na bieżących działaniach kupujące-
go i sprzedającego. Stawki forward to teoretyczne ceny transakcji finansowych, 
które mogą nastąpić w pewnym momencie w przyszłości. Kurs spot odpowiada 
na pytanie: ile kosztowałoby wykonanie dzisiaj transakcji finansowej? Stopa 
forward odpowiada zaś na pytanie: ile kosztowałoby wykonanie transakcji fi-
nansowej w przyszłości, w dniu X? Należy zauważyć, że zarówno stawki spot, 
jak i kursy terminowe są uzgadniane w chwili obecnej. Czas wykonania jest 



Konwergencja społeczno-gospodarcza w aspekcie kontrowersji… 

 

 

81 

inny. Kurs spot stosuje się, jeśli uzgodniony handel nastąpi dzisiaj lub jutro. 
Współczynnik terminowy jest stosowany, jeśli ustalona transakcja nie ma nastą-
pić w przyszłości. Załóżmy, że dwie strony zgadzają się na wykorzystanie stopy 
procentowej wynoszącej 5%, aby handel odbył się 6 miesięcy od dzisiaj. Jest to 
kurs terminowy. Nawet jeśli stopy rynkowe okażą się równe 8% w ciągu 6 mie-
sięcy, to stosowana jest stopa 5% uzgodniona w umowie forward. Ten aspekt 
wyrównywania ceny spot i kontraktu futures wymaga stosowania niekiedy wyra-
finowanych analiz finansowych, ale z gruntu samej rzeczy ma aspekt spekula-
cyjny. Jednak dzięki takiej możliwości dochodzi do konwergencji.  
 
 
3.6.  Problemy ekonometrycznej wyceny w modelach konwergencji 

społeczno-gospodarczej 
 

Oblicze konwergencji staje się wyzwaniem dla badań i metod, co jest efek-
tem szacowania PKB poszczególnych gospodarek w badanym okresie. Podane 
wyniki badań literaturowych dotyczą modelowego mierzenia realnej konwer-
gencji na podstawie badań z zastosowaniem modelu Mankiwa, Romera i Weila 
w zakresie zmiennych uwzględniających kapitał wiedzy. W modelu konwergen-
cji warunkowej typu β regresja jest rozszerzonym modelem Solowa z kapitałem 
fizycznym i ludzkim oraz efektem czasowym.  

Z licznych badań znanych z literatury oraz na podstawie uzyskanych wyni-
ków można stwierdzić, że małe grupy krajów rozwijają się według hipotezy 
konwergencji, czego dowodzi zarówno absolutny, jak i warunkowy typ zbieżno-
ści. Badaczem mającym duży wkład w badanie konwergencji krajów OPEC jest 
De la Fuente [2003]. W swych badaniach zwraca on szczególną uwagę na pro-
blemy ekonometryczne wynikające z wprowadzenia sposobu pomiaru czynnika 
wiedzy jako kapitału w modelu M-R-W. Stwierdza się, znane też z innych publi-
kacji, niektóre powszechnie stosowane specyfikacje wzrostu wynikające z wielu 
badań nad determinantami wzrostu przy założeniu zagregowanej funkcji pro-
dukcji Cobba-Douglasa w postaci: 
 · · ·   
gdzie:  – ogólna wydajność czynników produkcji TFP (ang. total factor productivity 

or index technical efficiency),  – zasoby kapitału fizycznego,  
 – poziom zatrudnienia,  
 – kapitał wykształcenia (średnie zasoby kapitalu ludzkiego na pracownika),  

i – obiekt (kraj, region). 

(1) 
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Współczynnik   podsumowuje obecny stan technologii i ewentualnie pomi-
nięte czynniki, takie jak położenie geograficzne, klimat, instytucje i zasoby zasobów 
naturalnych. Współczynniki α, ,  mierzą elastyczność wydajności w odniesieniu 
do stanów różnych czynników. Na przykład zwiększenie o 1% zasobów kapitału 
ludzkiego wykształcenia na pracownika zwiększyłoby produkcję o %, utrzymując 
stan pozostałych czynników i poziom  efektywności technicznej. 

Do celów estymacji jest ogólnie wygodna praca z równaniem (1) po jego 
zlogarytmowaniu i przeformułowaniu w terminach tempa wzrostu. Stosowanie 
kursywy dla małych liter „y”, „a”, „k”, „l”, „h” w oznaczaniu logarytmów natu-
ralnych wielkości produkcji, kapitału, zatrudnienia i kapitału wykształcenia oraz 
kombinacji kursywy małych liter i symbolu „Δ” w celu oznaczenia współczyn-
ników wzrostu daje następujące dwie specyfikacje modelu: 
   ∆ ∆ · ∆ · ∆ · ∆  ∆   
 

gdzie  oraz ∆  sa stochastycznymi zakłóceniami w modelach (2) i (3).  
Jedną z trudności, która pojawia się w tym momencie, jest to, że oba 

równania (2) i (3) zawierają zmienne wielkości, które nie są bezpośrednio ob-
serwowalne (w szczególności logarytm naturalny  poziomu TFP oraz jego 
tempa wzrostu – Δ ). Aby kontynuować szacowanie, należy przyjąć dalsze 
założenia dotyczące zachowania się tych wielkości. Różne założenia będą gene-
rować różne specyfikacje ekonometryczne. Najprostszą możliwością jest zało-
żenie, że tempo postępu technicznego jest stałe w czasie i między krajami:  
 

∆ = g 
 

dla wszystkich i oraz t. W tym przypadku g można oszacować jako stałą regresji 
w równaniu (3), a  zastępuje się w równaniu (2) przez  + g·t, gdzie  
powoduje powstanie stałych właściwych dla danego kraju i wspólny trend. 

Alternatywnym i bardziej wyrafinowanym podejściem jest określenie   
w równaniu (3) jako funkcji innych zmiennych. Stosunkowo ogólna specyfika-
cja tej funkcji postępu technicznego (odzwierciedlająca te zastosowane w bada-
niach poddanych analizie w dodatku do raportu [De la Fluente, 2003] i uwzględ-
niająca wpływ na stawkę z kapitału ludzkiego) jest podana jako:  
 ∆  · · · ·  
 

gdzie H jest średnim stanem kapitału ludzkiego, RD miarą nakładów na badania 
i rozwój; jest to obejście pewnej luki technologicznej między krajem i a najlep-
szą światową gospodarką. Kiedy dane o zapasach czynników lub ich wskaźni-
kach wzrostu nie są dostępne (lub nie są uznawane za wiarygodne), obserwowa-

(2) 
(3) 

(4) 
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ne stopy inwestycji można wykorzystać do skonstruowania przybliżenia zmien-
nych, które wprowadzono do równań (2) i (3). Aproksymacje te są zwykle uzy-
skiwane przy użyciu uogólnionego modelu Solowa w sposób sugerowany przez 
Mankiwa, Romera i Weila [1992]. W takim modelu długookresowe wartości 
równowagi współczynników są prostymi funkcjami stóp inwestycji, a zachowa-
nie tych wskaźników z dala od takiej równowagi może być przybliżone jako 
funkcja stóp inwestycji i początkowego dochodu na pracownika. Jeśli zechcemy 
przyjąć, że większość krajów jest rozsądnie zbliżona do ich długookresowej 
równowagi, równanie (2) można zastąpić równaniem dotyczącym stosunku  
produkcji na pracownika do stóp inwestycji w kapitał fizyczny i ludzki.  
W przeciwnym razie równanie będzie również zawierać dane wyjściowe na pra-
cownika jako dodatkowy regresor w celu przechwycenia przejściowej dynamiki 
wzdłuż dostosowania do długookresowej równowagi. Otrzymuje się [De la Fu-
ente, 2003] dwie, raczej standardowe specyfikacje wynikowych równań stanu 
równowagi i konwergencji, które nie umożliwiają jednak stwierdzenia efektów 
częstości. Występują w nich inwestycje fizyczne i kapitał ludzki mierzony jako 
ułamek PKB, tempo wzrostu zatrudnienia lub zasobów pracy i stawka amortyza-
cji (która jest równa dla obu rodzajów kapitału). Ponadto występuje w nich pa-
rametr β mierzący szybkość zbliżania się do długookresowej równowagi i tu 
można wykazać, że jest to funkcja stopnia powrotu do skali w obu rodzajach 
kapitału rozpatrywanego łącznie oraz długości okresu, w którym dokonujemy 
obserwacji.  

Do tej pory domyślnie założyliśmy, że zasoby – kapitał ludzki na pracowni-
ka, H – jest bezpośrednio obserwowalny. W praktyce jednak zwykle obserwuje-
my przeciętne lata nauki – YS (ang. years school), zatem estymacja modelu em-
pirycznego wymaga pewnego założenia co do formy funkcji dotyczącej tych 
dwóch zmiennych, H = g(YS). Wprowadzenie tej funkcji do równania (1) pro-
wadzi do uproszczonej funkcji związanej z zamianą Y na YS. Aby uniknąć niepo-
rozumień, odnosi się do elastyczności tej funkcji produkcji o uproszczonym 
kształcie w odniesieniu do lat szkolnych jako αYS (zauważmy, że ten parametr 
będzie generalnie różnić się od αH). Podobnie jak Y zastępuje H w funkcji postępu 
technicznego (4), użyjemy oznaczenia γYS dla parametru tempa efektów, który 
mierzy wkład dodatkowego roku uczenia się w tempo wzrostu TFP. Dosyć po-
wszechnym założeniem w literaturze o naturze g( ) jest to, że H = YS. W tym 
przypadku wszystkie przytoczone równania zachowują ważność, przy czym H jest 
zastąpione przez YS, a ah zastąpione przez αYS. Po drugie, można tu założyć: 
 

H = exp (θYS) 
 

(5) 
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Nazywa się to często specyfikacją Mincerian, ponieważ jest ona zgodna  
z formą funkcjonalną powszechnie stosowaną w mikroekonomicznych równa-
niach płac, zapoczątkowanych przez Mincera (1974 r.). W tym przypadku wy-
kładnicze równanie (7) cofa logarytm w funkcji Cobba–Douglasa, dlatego rów-
nania powyżej muszą zostać odpowiednio zmienione. W szczególności dzienniki 
H należy zastąpić poziomami YS i stopy wzrostu H przez średnie zmiany w YS. 
Zauważyć trzeba, że jeśli zapis z równania (7) uwzględni się w funkcji Cobba–
Douglasa podany w równaniu (2), to współczynnik YS w otrzymanym równaniu: 
 

 
 

zmierzy procentowy wzrost produkcji, który wynika ze wzrostu średniego szkolne-
go okresu o jeden rok. Wielkość ρ jest agregatem lub makroekonomicznie określają-
cą wielkością oceny powrotu do nauki w stylu minceriańskim. Tak jak wyjaśnione 
jest to w literaturze, zmienna ta musi być odróżniona od „właściwej” stopy zwrotu 
do nauki, która jest w literaturze zdefiniowana i obliczona [De la Fluente, 2003].  

Jak już wspomniano, błąd pomiaru jest zawsze problemem w przeglądowej 
literaturze, ponieważ lata zmiennej szkolnej używane w większości zastosowań 
empirycznych są z pewnością niedoskonałą miarą kapitału ludzkiego [Jabłoński, 
2011]. Dlatego też wiele szacowanych modeli wykazuje się małym stopniem 
wyjaśniania przez użyte zmienne zachowania się zmiennej zależnej w modelach 
konwergencji. Dodać można, że zła jakość danych może być ważnym proble-
mem, ponieważ większość istniejących zbiorów danych dotyczących wykształ-
cenia w wymiarze międzynarodowym wydaje się zawierać znaczną ilość szumu 
wynikającego z różnych niespójności w danych pierwotnych wykorzystywanych 
do ich stworzenia [Klein, 2007]. Szum taki, czego można ogólnie oczekiwać, 
wprowadzi odchylenie w dół szacowanych współczynników kapitału ludzkiego 
(tj. tendencję do niedoceniania ich wartości), ponieważ generuje pozorną zmien-
ność mierzonego zasobu kapitału ludzkiego, która nie będzie porównywana ze 
zmianami wydajności [van Ewijk, Ekins, 2018].  

Z licznych oszacowań modeli endogenicznych wyprowadzonych z modyfi-
kacji modelu Solowa wynika, że zbieżność w znaczeniu konwergencji występuje 
dość często. Jednak często też oszacowane modele charakteryzuje niska moc 
wyjaśniająca mierzona współczynnikiem determinacji. Niemniej istotne są od-
niesienia do procedur badania konwergencji wielu autorów różnie oceniających 
przydatność modelowych wyników. Argumentacja odnosząca się do badania 
wskaźnika oceniającego wpływ kapitału ludzkiego mierzonego różnymi wskaź-
nikami scholaryzacji może diametralnie zmieniać uzyskane oceny konwergencji. 
Wyniki są wyraźnie zależne od sposobu szacowania modelu, czy jest to czynio-
ne na bazie danych panelowych czy przekrojowych.  



Konwergencja społeczno-gospodarcza w aspekcie kontrowersji… 

 

 

85 

W badaniach empirycznych wyraźnie dobrze oszacowane modele uzyskał np. 
N. Islam [1995], który badał warunkową konwergencję  grupy różnych krajów  
w latach 1960-1985. Stwierdził w każdym z modeli badanych na podstawie danych 
panelowych warunkową konwergencję, czyli zbieganie krajów słabiej i lepiej roz-
winiętych do stanu długotrwałej równowagi. W modelach tych dla grupy liczącej  
96 krajów stwierdził na podstawie oszacowanego modelu, przy 0,75, wystę-
powanie konwergecji warunkowej , 4,34% oraz 5,07%. Uwzględnił w tym 
modelu tylko kapitał fizyczny (bez ludzkiego) w oparciu o dane panelowe. Był 
to zatem typowy model neoklasyczny Solowa. Natomiast dla grupy 79 krajów 
na bazie także danych panelowych z uwzględnieniem kapitału ludzkiego, tzn. 
zmiennej „szkolnej”, stwierdził taką samą konwergencję  3,75% .  
W modelu Solowa dla grupy 22 krajów OECD stwierdził konwergencję warun-
kową  6,70% oraz 10,75%  na bazie modeli wyjaśniających odpowied-
nio z 0,96 oraz 0,97. Stosując dane panelowe oraz model z kapitałem 
ludzkim i fizyczny, stwierdził konwergencję warunkową  z wartością 9,13% 
(nie podaje tutaj mocy wyjaśniającej modelu).  
 
 
Podsumowanie  
 

Główne wyniki dotyczące postawionych celów artykułu dotyczą analizy 
zbieżności względem procesów konwergencji krajów z uwzględnieniem kapitału 
fizycznego i ludzkiego oraz zasobów pracy. Odniesienia dotyczące zasadniczego 
celu prowadzonych rozważań mogą prowadzić do wniosku, że zjawisko konwer-
gencji budzi określone kontrowersje metodyczne wynikające z ujęcia samego 
sposobu szacowania PKB per capita, ale głównie dodatkowej zmiennej, jaką jest 
w kontekście celu zmienna kapitał ludzki. Odniesienie się do ujęcia zapropono-
wanego przez de la Fuentę pozwala spojrzeć z dużą dozą optymizmu na problem 
szacowania wartości zmiennej, jaką jest kapitał ludzki. Różne źródła często roz-
bieżnie szacujące określone wskaźniki ekonomiczne dowodzą, że wkład kapitału 
ludzkiego w krajach o silnym niedorozwoju dotrzymywał kroku temu, co działo 
się w innych regionach świata. Natomiast nieoszacowywany był niemal zawsze 
właśnie kapitał ludzki w krajach zaliczanych do „zacofanych”, a przeszacowy-
wany w krajach wysoko rozwiniętych technologicznie. Wydaje się, ponieważ nie 
można tego stwierdzić w sposób arbitralny (do czego odwołuje się cel artykułu), 
że podejście naszkicowane w artykule de la Fuenty i Doménecha [2000] dla 
pomiaru kapitału wiedzy oraz odniesienia do idei szkół ekonomicznych na prze-
strzeni ostatnich dziesięcioleci są wystarczająco przekonujące. Nie można, prze-
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prowadzając analizę teoretyczną, nie dostrzegać prymitywizmu nie tylko wyni-
kającego z zachłanności we współcześnie egzystującej polityce „wielkich” tego 
świata. Ich niewiedza, a jednocześnie brak perspektywicznego spojrzenia na 
rozwój nowych tendencji wzrostu szeroko pojmowanego, w powstającej dopie-
ro, a obejmującej znaczącą liczebnie część świata, wymaga pochylenia się nad 
ich problemami. Konwergencja jako ocena egzystencji różnych gospodarek ma 
nie tylko wykazać zanikanie różnic, ale głównie stymulować ludzkie zespoły 
naukowe, polityczne i finansowo-gospodarcze do alarmowania o jej nieistnieniu 
tam, gdzie powinna być chociaż zauważalna. Stwierdzić należy w kontekście 
konwergencji państw afrykańskich i Ameryki Łacińskiej, że ich modelowe za-
prezentowanie jako państw ogromnego obszarowo regionu świata wymaga 
szczególnej uwagi ze względu na jego całościowe zaniedbanie, a jednocześnie 
mającego ogromne możliwości potencjalnego rozwoju. Warto dokonywać cią-
głych badań konwergencji tych państw z uwagi na duże postępy obserwowane 
właśnie w tych państwach szczególnie w aspekcie ich scholaryzacji.  

Badania dotyczące konwergencji państw UE są bardzo szeroko komento-
wane w literaturze. Z tego względu nie poświęcono tej tematyce zbyt dużej 
uwagi, poza porównaniami wyników badań prowadzonych dla organizacji sku-
piających głównie kraje OPEC. Nowy sposób pomiaru kapitału wiedzy pozwala 
sformułować przekonanie o zasadności takiego podejścia. Świadczą o tym do-
brze wyspecyfikowane modele wyjaśniające postęp konwergencji. Można też 
stwierdzić, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w wyniku procesów transfor-
macyjnych państwa Europy Środkowo-Wschodniej najbardziej zyskały w kon-
tekście procesów konwergencji w pozostałej części świata.  

Uwaga poświęcona konwergencji cenowej istotnej dla zaistnienia konwergen-
cji jako całości została tu jednak sprowadzona tylko do dywagacji opartej na opi-
niach różnych gremiów intelektualnych i prezentacji uwag krytycznych znanych  
z literatury. Także w tym kontekście warte uwagi są intensywne prace badawcze. 

W zakresie metodologii zastosowanej w artykule wybrano model rozumia-
ny wielowarstwowo, jako bardzo bliski modelowi Solowa. Jest to uzasadnione 
podejście ze względu na wyniki uzyskiwane przez innych autorów przy stoso-
waniu tego modelu. Umożliwia to także porównywanie wyników uzyskiwanych 
przez różnych autorów.  
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SOCIO-ECONOMIC CONVERGENCE AND PROBLEMS  
WITH THE MEASUREMENT OF KNOWLEDGE CAPITAL 

 
Summary: The main results concerning the set goals of the article concern the analysis 
of convergence with respect to convergence processes with the view of physical and 
human capital, as well as labour resources. They usually refer to the Mankiw model 
being a generalization of the neo-classical Solow model. The main purpose of the consi-
derations conducted in the article may lead to the conclusion that the phenomenon of 
convergence raises some methodical controversies resulting from the inclusion of the 
very method of estimating GDP per capita, but mainly the additional Mankiw variable. 
Studies on the convergence of EU countries are widely commented in the literature. For 
this reason, too little attention has been devoted to this subject. One can only say with  
a high degree of probability that as a result of the transformation processes of the Central 
and Eastern European countries they gained the most in the context of the convergence 
processes in the rest of the world. 
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