Wyzwania gospodarki globalnej
Prace i Materia³y Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdañskiego 2012, nr 31

Challenges of the global economy
Working Papers Institute of International Business University of Gdañsk 2012, no. 31

Tomasz Bia³ow¹s
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie

Postêp technologiczny jako czynnik wzrostu
znaczenia Chin w gospodarce œwiatowej
Przedmiotem opracowania jest analiza wp³ywu postêpu technologicznego na rozwój gospodarczy Chin po roku 1978. Uzyskane wyniki pokazuj¹, ¿e od rozpoczêcia reform i otwarcia gospodarki, postêp technologiczny ma pozytywny wp³yw na wzrost PKB i rozwój eksportu. Wzrost TFP
wyjaœnia ponad 25% wzrostu PKB w Chinach po roku 1978. Dominuj¹c¹ form¹ transferu technologii w Chinach s¹ zagraniczne inwestycje bezpoœrednie. Udzia³ BIZ w ekspansji handlowej Chin
wzrós³ z 1% w roku 1985 do 54,6% w roku 2010. Rosn¹ca liczba przedsiêbiorstw z udzia³em kapita³u zagranicznego nie tylko wp³ywa na wielkoœæ eksportu Chin, ale równie¿ na poprawê jego
struktury. Postêp technologiczny zosta³ oszacowany poprzez TFP. W analizie wykorzystano cztery podstawowe Ÿród³a danych: The Conference Board [2012] – pomiar TFP, Bank Œwiatowy
[2012] – liczba naukowców oraz dane o nak³adach na B+R, Barro i Lee [2012] – poziom edukacji,
UNCTAD – ocena zmian strukturalnych w handlu zagranicznym.

Technological progress as a factor of the growing
importance of China in the world economy
This paper analyses the importance of technological progress in China’s post-1978 economic development. The results show that since China’s reform and opening up, technological progress
has been positively associated with GDP growth and exports development. TFP growth explained more than 25% of China's growth since 1978. Foreign direct investment has become China’s predominant source of technology transfer. The contribution of FDI to the expansion of
China’s foreign trade has been growing from 1% in 1985 to 54,6% in 2010. Increases in foreigninvested enterprises not only augment China’s export volumes, but also upgrade its structure.
Technological progress is measured by TFP. The analysis used four main data sources: The Conference Board [2012] – TFP accounting; The World Bank [2012] – number of researchers, and R&D
data, Barro and Lee [2012] – educational level, and UNCTAD for structural changes in foreign
trade.
Keywords: China, economic growth, technological progress, competitiveness

168

Tomasz Bia³ow¹s

Wprowadzenie
Gospodarka Chin rozwija³a siê w ostatnich 30 latach w tempie bliskim 10%
œrednio rocznie. Udzia³ Chin w globalnym PKB wzrós³ z 1,7% w roku 1980 do 9,4%
w roku 2010, a uwzglêdniaj¹c parytet si³y nabywczej z 2,2% do 13,3% [World
Bank, 2012]. Wysokiej dynamice towarzyszy³ wzrost poziomu dochodu na mieszkañca. Zgodnie z danymi Banku Œwiatowego PKB per capita wzrós³ z 193,0 dolarów w roku 1980 (7,8% œredniej œwiatowej) do 4428,5 dolarów w roku 2010 (48,0%
œredniej œwiatowej) [World Bank, 2012]. Chiny sta³y siê najwiêkszym na œwiecie
producentem i eksporterem dóbr przemys³owych, a stopieñ zaawansowania
technologicznego ich produkcji systematycznie roœnie.
Zasadniczym czynnikiem wzrostu znaczenia Chin w gospodarce œwiatowej
by³ program ambitnych reform gospodarczych zapocz¹tkowanych w roku 1978.
G³êbokie przeobra¿enia strukturalne, liberalizacja gospodarki i integracja z rynkami œwiatowymi sta³y siê kluczem do sukcesu. Jednoczeœnie niezwykle istotn¹
rolê w umocnieniu pozycji Chin w gospodarce œwiatowej odegra³ postêp technologiczny. Z perspektywy kraju rozwijaj¹cego siê szczególnie istotny by³ transfer technologii z krajów wysoko rozwiniêtych gospodarczo. Odbywa³ siê on
poprzez nap³yw kapita³u w formie zagranicznych inwestycji bezpoœrednich, import dóbr kapita³owych, miêdzynarodowe sieci produkcyjne korporacji transnarodowych oraz wysokie nak³ady na badania i rozwój dokonywane przez filie
korporacji. Równie istotne by³y krajowe Ÿród³a postêpu technologicznego. Polityka innowacyjna prowadzona przez w³adze Chin w planach na lata 2006–2020
zak³ada wzrost nak³adów na badania i rozwój, rozwój szkolnictwa wy¿szego, poprawê jakoœci kapita³u ludzkiego i wzrost innowacyjnoœci gospodarki.
Celem opracowania jest przedstawienie roli postêpu technologicznego w procesie wzrostu gospodarczego Chin po roku 1978. Badaniem objêto:
1) wp³yw postêpu technologicznego na poziom i dynamikê PKB;
2) czynniki wzrostu zaawansowania technologicznego, a w szczególnoœci politykê badawczo-rozwojow¹, zmiany w systemie edukacji, warunki dla nap³ywu
i absorpcji technologii zagranicznej;
3) wzrost rozmiarów eksportu, jego strukturê i konkurencyjnoœæ na rynkach
miêdzynarodowych.
Do oceny wp³ywu postêpu technologicznego na dynamikê PKB wykorzystano analizê wk³adu ³¹cznej produktywnoœci czynników wytwórczych (TFP). Dla
lat 1978–1999 pos³u¿ono siê wynikami badañ przeprowadzonych przez Y. Wanga
i Y. Yao [2003], natomiast ocena dla lat 2000-2010 zosta³a przygotowana na podstawie w³asnych obliczeñ przy wykorzystaniu danych The Conference Board [2012].
Dane niezbêdne do oceny stopnia zaawansowania technologicznego zosta³y zaczerpniête z bazy UNCTAD [2012], na podstawie której dokonano potrzebnych
obliczeñ. Analizê statystyczn¹ uzupe³niono dostêpnymi wynikami badañ.
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1. Postêp technologiczny jako podstawowy czynnik wzrostu
gospodarczego w ujêciu teoretycznym
Pierwszym sformalizowanym modelem, w którym podstawowym czynnikiem d³ugookresowego wzrostu gospodarczego jest postêp technologiczny, by³
model Roberta Solowa zaprezentowany w opublikowanym w roku 1956 artykule
[Solow, 1956]. W jeszcze wiêkszym stopniu pomocne w zrozumieniu istoty postêpu technologicznego w procesie wzrostu, jest rozwiniêcie modelu w artykule z roku 1957, w którym R. Solow zaproponowa³ prosty sposób mierzenia postêpu
technologicznego przez oszacowanie wartoœci rezydualnej [Solow, 1957]. Zgodnie z za³o¿eniami modelu krótkookresowy wzrost gospodarczy, w okresie dochodzenia do stanu stacjonarnego, uwarunkowany jest poziomem inwestycji.
W d³ugim okresie, po osi¹gniêciu stanu stacjonarnego, wzrost PKB jest spowodowany postêpem technologicznym i wzrostem liczby ludnoœci (wk³adu pracy). Niestety za³o¿enie o egzogenicznoœci postêpu technologicznego i jego nieprecyzyjne
zdefiniowanie powoduje, ¿e podstawowy czynnik d³ugookresowego wzrostu
gospodarczego tego wzrostu w pe³ni nie wyjaœnia [Truskolaski, 2010, s. 19].
Prze³omem w badaniach nad rol¹ postêpu technologicznego w procesie tworzenia wzrostu gospodarczego by³y opublikowane w drugiej po³owie lat 80. prace
P.M. Romera [1986, 1990] i R.E. Lucasa Jr [1988]. Odejœcie od neoklasycznej,
zak³adaj¹cej malej¹ce przychody, funkcji produkcji oraz endogeniczne ujêcie
wzrostu gospodarczego pozwoli³o lepiej zrozumieæ znaczenie zmian technologicznych i rolê kapita³u ludzkiego. Jako pierwszy problem kapita³u ludzkiego
oraz zjawisko uczenia siê przez wykonywanie (learning-by-doing) podj¹³ K. Arrow
[1962]. Opieraj¹c siê na opisanym przez niego zjawisku rozprzestrzeniania siê
wiedzy i za³o¿eniu rosn¹cych przychodów z wiedzy, P. Romer [1986] stworzy³
model uznawany za prze³om w teorii wzrostu gospodarczego. Wiedza jako jedyny czynnik produkcji charakteryzuje siê rosn¹cymi korzyœciami skali, ponadto
przynosi pozytywne efekty zewnêtrzne ca³ej gospodarce. Dzieje siê tak, poniewa¿
tworzona na poziomie przedsiêbiorstw wiedza tylko w czêœci mo¿e zostaæ utrzymana w tajemnicy i zabezpieczona prawami patentowymi, a zatem swobodnie
rozprzestrzenia siê w gospodarce [Romer, 1986, s. 1015]. P. Romer podj¹³ jeszcze
jeden istotny z punktu widzenia gospodarki centralnie planowanej problem,
a mianowicie wykaza³, ¿e w warunkach interwencjonizmu pañstwowego
spo³eczne bogactwo bêdzie wy¿sze ni¿ w warunkach konkurencji doskona³ej, poniewa¿ pañstwo mo¿e zapewniæ bardziej optymalny z punktu widzenia dobrobytu spo³ecznego poziom akumulacji wiedzy [Romer, 1986, s. 1020-1027].
Rozwiniêciem koncepcji P. Romera by³ model wzrostu stworzony przez R.E.
Lucasa Jr [1988]. Uzna³ on, ¿e podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego
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jest akumulacja wiedzy tworzona wskutek nauki przez wykonywanie i proces
edukacji. Wiedza swobodnie rozprzestrzenia siê miêdzy przedsiêbiorstwami i krajami, jak pisze sam R.E. Lucas [1988, s. 15] „ludzka wiedza jest po prostu ludzka,
nie japoñska, chiñska, czy koreañska”. Zatem za spraw¹ efektu spillover wiedza
migruje w skali ogólnoœwiatowej, staj¹c siê czynnikiem wzrostu globalnego PKB.
Drugi nurt badawczy równie¿ zapocz¹tkowa³ P. Romer. Publikuj¹c w roku
1990 tzw. drugi model Romera [Romer, 1990], którego istot¹ jest rosn¹ca liczba
dóbr wskutek postêpu technologicznego. W modelu wprowadzono trzy sektory:
wytwarzaj¹cy dobra finalne, poœrednie oraz badawczo-rozwojowy i cztery czynniki produkcji: kapita³, praca, kapita³ ludzki i technologia. Dziêki aktywnoœci sektora badawczo-rozwojowego wykorzystuj¹cego kapita³ ludzki powstaje nowa technologia wykorzystywana do odbywaj¹cej siê w warunkach monopolu produkcji
dóbr poœrednich. Dobra poœrednie natomiast trafiaj¹ do sektora produkuj¹cego
dobra finalne. Sektor B+R tworzy innowacje, które powoduj¹ wzrost liczby dóbr
poœrednich, a zarazem wzrost PKB. Zatem podstawowym czynnikiem wzrostu
gospodarczego s¹ zasoby kapita³u ludzkiego, których wielkoœæ zale¿y od rozmiarów gospodarki i nak³adów na B+R. Im wiêksza gospodarka tym wiêksza populacja
i potencjalnie wiêksze zasoby kapita³u ludzkiego. Ponadto wiêksza gospodarka
stwarza lepsze perspektywy uzyskania korzyœci skali z zastosowanej wiedzy.
Podsumowuj¹c, postêp technologiczny niezale¿nie od tego czy jest ujmowany w sposób egzogeniczny, czy endogeniczny, jest zasadniczym czynnikiem
d³ugookresowego wzrostu gospodarczego. Podstawowym determinantem
zmian technologicznych opisanym w nowej teorii wzrostu gospodarczego jest
wzrost zasobów kapita³u ludzkiego w rezultacie wzrostu nak³adów na B+R, rozprzestrzeniania siê stanowi¹cej dobro publiczne wiedzy miêdzy przedsiêbiorstwami i krajami oraz wzrostu poziomu edukacji. Najkorzystniejsze warunki dla
generowania postêpu technologicznego wystêpuj¹ w du¿ych gospodarkach,
w których pañstwo przyjê³o rolê koordynatora aktywnoœci badawczej.

2. Mierzenie postêpu technologicznego w Chinach za pomoc¹
TFP – Total Factor Productivity
Jednym z podstawowych problemów w analizach postêpu technologicznego
jest jego kwantyfikacja. Jako jeden z pierwszych dokona³ tego R. Solow [1957].
Oszacowa³ on, jaka czêœæ wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1909–1949 by³a rezultatem wzrostu nak³adów kapita³owych, a jaka postêpu
technologicznego. Okreœlenie wartoœci rezydualnej (TFP) sta³o siê standardow¹
metod¹ stosowan¹ w wielu analizach. Wykorzystywana jest funkcja produkcji [1]
Cobb-Douglasa, w której Yt reprezentuje realny PKB, At ca³kowit¹ produktywnoœæ

171

Postêp technologiczny jako czynnik wzrostu znaczenia Chin w gospodarce œwiatowej

czynników wytwórczych (TFP), Kt zasób kapita³u fizycznego, Lt ca³kowite zatrudnienie, Ht zasób kapita³u ludzkiego, a parametry a i b udzia³ kapita³u fizycznego
i uzupe³nionej o kapita³ ludzki pracy w produkcji (a + b = 1).
[1]

Yt = At K ta ( L t H t ) b

Jedn¹ z lepszych analiz wk³adu poszczególnych czynników do wzrostu PKB
Chin przeprowadzili Y. Wang i Y. Yao [2003]. Badaniem objêli lata 1952–1999
z wyodrêbnionymi dwoma okresami: 1) obejmuj¹cym rz¹dy Mao przypadaj¹cym
na lata 1953–1977 i 2) uwzglêdniaj¹cym reformy gospodarcze w latach 1978–1999.
Uzyskane przez nich rezultaty badañ zaprezentowano w tabeli 1. Wynika z nich,
¿e podstawowym czynnikiem wzrostu PKB w Chinach w latach 1953–1999 by³a
akumulacja kapita³u fizycznego, której wk³ad wynosi³ 50,9%. Stopa wzrostu
nak³adów kapita³owych wzros³a po roku 1978 z 5,79% w latach 1953–1977 do 9,03%
w latach 1978–1999. Stopa wzrostu TFP w okresie poprzedzaj¹cym reformy gospodarcze by³a ujemna (-1,39%), natomiast po roku 1978 wzros³a do 2,41%. Wk³ad
TFP do wzrostu PKB w latach 1978–1999 wynosi³ ju¿ 25,4%, staj¹c siê obok
rosn¹cych nak³adów kapita³owych najwa¿niejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego Chin.
Tabela 1. Wk³ad podstawowych czynników do wzrostu PKB Chin w latach 1953–1999
1953–1999

1953–1977

1978–1999

Stopa wzrostu w % œrednio rocznie
PKB

7,17

5,26

9,46

Kapita³

7,30

5,79

9,03

Praca

2,73

2,64

3,00

Kapita³ ludzki

4,28

4,86

2,08

TFP

0,02

-1,39

2,41

Kapita³

50,9

55,0

47,7

Praca

19,0

25,1

15,9

Kapita³ ludzki

29,8

46,3

11,0

0,2

-26,4

25,4

Wk³ad do wzrostu PKB w %

TFP

ród³o: Y. Wang i Y. Yao [2003, s. 44].

Wykorzystuj¹c tê sam¹ metodê pomiaru oraz dane publikowane przez The
Conference Board [2012] oszacowano wk³ad poszczególnych czynników do
wzrostu gospodarczego Chin w latach 2000–2010. W porównaniu z poprzednimi
okresami po roku 2000 zwiêkszy³a siê rola nak³adów kapita³owych. £¹czny udzia³
inwestycji w sektorze ICT i poza sektorem ICT w tworzeniu wzrostu gospodar-
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czego wynosi³ 57,68% (por. tabela 2). Ci¹gle jednak znacznie istotniejsze by³y inwestycje poza sektorem nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (46,87%) ni¿ wysoko zaawansowanych ICT (10,81%). Niewielkie
znaczenie mia³ wzrost nak³adów pracy (2,59%), a jeszcze mniejszy kapita³u ludzkiego (1,42%). Znaczenie postêpu technologicznego oszacowano na 38,3%, co odpowiada wzrostowi PKB na poziomie 4,08%. Postêp technologiczny by³ zatem po
roku 2000, podobnie jak w latach 1978-1999, drugim pod wzglêdem znaczenia
czynnikiem wzrostu gospodarczego w Chinach.
Tabela 2. Wk³ad podstawowych czynników do wzrostu PKB Chin w latach 2000–2010
Stopa wzrostu w % œrednio rocznie
PKB

10,65

Wk³ad do wzrostu PKB w %
Nak³ady kapita³owe poza sektorem ICT

46,87

Nak³ady kapita³owe w sektorze ICT

10,81

Praca

2,59

Kapita³ ludzki

1,42

TFP

38,30

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych The Conference Board [2012].

Porównuj¹c tempo postêpu technologicznego w Chinach i innych wiod¹cych
gospodarkach, mo¿emy wskazaæ pewne prawid³owoœci. Po pierwsze, dynamika
TFP by³a znacznie wy¿sza ni¿ w krajach wysoko rozwiniêtych. £¹czna produktywnoœæ czynników produkcji ros³a œrednio rocznie w latach 1990-2010 w Japonii
o 0,0%, w Unii Europejskiej (UE-15) o 0,3%, w Stanach Zjednoczonych o 0,5%.
Równie¿ w grupie najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê gospodarek tempo zmian
technologicznych by³o w Chinach najwy¿sze. W Rosji TFP ros³o w tempie 1,6%,
w Indiach 1,8%, natomiast w Chinach 2,5% (por. rys. 1). Po drugie, tempo wzrostu
gospodarczego by³o silnie pozytywnie skorelowane z tempem wzrostu TFP, co
œwiadczy o istotnej roli postêpu technologicznego.
Warto w tym miejscu podkreœliæ niewielki wp³yw postêpu technologicznego
na wzrost PKB Rosji. Pomimo wysokiej dynamiki TFP wzrost produkcji by³ niski
(0,5% œrednio rocznie), co spowodowane by³o ekstensywnym charakterem wzrostu
gospodarczego, który oparty by³ na rozwoju przemys³u wydobywczego, w szczególnoœci surowców energetycznych.
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Rys. 1. Tempo wzrostu realnego PKB (oœ pionowa) i TFP (oœ pozioma) w wybranych
krajach w latach 1990–2010 (w %)
ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych The Conference Board [2012].

3. Czynniki postêpu technologicznego w Chinach
W roku 1978, w trakcie obrad Trzeciego Plenum XI Kongresu Komitetu Centralnego, Deng Xiaoping okreœli³ cztery priorytety rozwojowe gospodarki Chin.
Obok rozwoju przemys³u, rolnictwa i sektora zbrojeniowego wymieni³ rozwój
nauki i technologii [Walsh, 2003, s. 35]. Cel ten realizowany by³ poprzez stworzenie dogodnych warunków dla nap³ywu kapita³u i technologii z krajów wysoko
rozwiniêtych oraz na podstawie krajowych œrodków przeznaczanych na rozwój
systemu edukacji i ambitne programy badawcze. Pierwsz¹ regulacj¹ umo¿liwiaj¹c¹ podmiotom zagranicznym realizowanie BIZ w Chinach by³o uchwalone
w lipcu 1979 r. „Prawo Chiñskiej Republiki Ludowej o Wspólnych Przedsiêwziêciach Wykorzystuj¹cych Chiñskie i Zagraniczne Inwestycje” [Chen, Chang,
Zhang, 1995, s. 692]. W kolejnym roku utworzono cztery specjalne strefy ekonomiczne, w których mo¿na by³o lokowaæ projekty inwestycyjne. Strefy by³y wzorowane na rozwi¹zaniach stosowanych w innych krajach Azji i by³y regionami,
w których nap³yw BIZ by³ pobudzany ni¿szymi podatkami, mniej skomplikowanymi procedurami administracyjnymi i celnymi i, co najistotniejsze, import kom-
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ponentów i towarów zaopatrzeniowych by³ wolny od obci¹¿eñ celnych
[Naughton, 2007, s. 406].
Druga faza liberalizacji nast¹pi³a od 1984 r. Do istniej¹cych czterech specjalnych stref ekonomicznych do³¹czy³o 14 miast z wybrze¿a i wyspa Hainan, które
uzyska³y status „Stref Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego” [Naughton,
2007, s. 409]. W 1985 r. otwarto trzy kolejne rejony: deltê rzeki Yangtze, Guangdong i region Min Nan w prowincji Fujian. Kolejna, trzecia faza rozwoju BIZ, rozpoczê³a siê na pocz¹tku lat 90. utworzeniem w 1990 r. strefy Shanghai Pudong, po
raz pierwszy zlokalizowanej w najbardziej rozwiniêtym regionie kraju. W latach
1992–1993 utworzono 18 nowych stref rozwoju gospodarczego i technologicznego,
wszystkie zlokalizowane w pó³nocnej i centralnej czêœci kraju. Uzyska³y one status „Stref Rozwoju Wysokich Technologii”. Mia³y promowaæ rozwój nauki i technologii i przyczyniaæ siê do poprawy pozycji konkurencyjnej Chin. Obecnie
w Chinach funkcjonuje ponad 100 ró¿nego rodzaju specjalnych stref ekonomicznych,
w których mo¿na lokowaæ kapita³ zagraniczny na preferencyjnych warunkach.
Poza stworzeniem preferencyjnych warunków dla nap³ywu i adaptacji technologii z zagranicy przeprowadzono równie¿ g³êbokie reformy narodowego systemu badawczego. Mo¿emy wyró¿niæ cztery etapy reform [OECD, 2008, s. 382].
Pierwszy, przypadaj¹cy na lata 1975-1978, s³u¿¹cy modernizacji systemu po zgubnych skutkach rewolucji kulturalnej. Drugi, reform systemowych, przypadaj¹cy
na lata 1979–1994. Uznano, ¿e prace badawczo-rozwojowe musz¹ byæ œciœlej
zwi¹zane z rozwojem przemys³u i produkcj¹. Wzmocniono wspó³pracê pomiêdzy instytutami badawczymi, uniwersytetami i przedsiêbiorstwami. Nast¹pi³o
odejœcie od centralnego zarz¹dzania projektami naukowymi na rzecz bardziej
efektywnych i komercyjnych rozwi¹zañ potrzebnych lokalnym przedsiêbiorstwom [Xue, 1997, s. 73]. W roku 1986 przyjêto „Program rozwoju wysokich technologii”, w którym okreœlono osiem obszarów problemowych: automatyzacja,
biotechnologia, energetyka, technologie informatyczne, laserowe, nowe i zaawansowane materia³y, transport morski i technologie kosmiczne [Walsh, 2003,
s. 44]. Na mocy przyjêtego w 1988 r. programu utworzono 53 strefy rozwoju wysokich technologii. W tym samym roku wprowadzono „Narodowy Program Rozwoju Nowych Produktów”.
Trzeci etap przypada na lata 1995–2005. W wydanym w 1995 r. dokumencie
„Decyzja o przyspieszeniu postêpu naukowego i technologicznego”, uznano naukê i technologiê za podstawowe Ÿród³o postêpu. Praktycznym wymiarem tego
dokumentu by³a realizowana polityka innowacyjna, skutkuj¹ca wyraŸnym wzrostem
nak³adów na B+R i liczby studentów i absolwentów kierunków technicznych.
Ponadto stworzono specjalne programy: wsparcia dla m³odych naukowców, finansowania badañ nad nowymi technologiami i rozwoju œwiatowej klasy uniwersytetów [OECD, 2008, s. 388]. Ostatni etap, po roku 2006, zosta³ okreœlony
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w „Œrednio i d³ugoterminowym planie rozwoju nauki i technologii na lata 2006–
2020”. Ambitne cele zosta³y bardzo konkretnie okreœlone: 1) wzrost nak³adów na
B+R (GERD) do roku 2020 do poziomu minimum 2,5% PKB; 2) wzrost udzia³u sektora naukowo-technologicznego w rozwoju gospodarczym Chin do poziomu
60%; 3) zmniejszenie uzale¿nienia od zagranicznej technologii do 30% nowo
wprowadzanych innowacji; 4) naukowcy z Chin maj¹ siê znaleŸæ w pierwszej
pi¹tce krajów pod wzglêdem liczby cytowañ artyku³ów naukowych [OECD, 2008,
s. 390].
Jednym z podstawowych czynników wzrostu gospodarczego i podniesienia
poziomu zaawansowania technologicznego jest poziom nak³adów na badania
i rozwój. Centralnym elementem zapocz¹tkowanej w Chinach w po³owie lat 80.
XX w. polityki innowacyjnej by³ wzrost nak³adów na B+R skoncentrowanych
w sektorze przemys³owym. Równoczeœnie stopniowa liberalizacja gospodarki
i otwieranie jej na nap³yw kapita³u w formie zagranicznych inwestycji oraz
wzrost aktywnoœci korporacji miêdzynarodowych zwiêkszy³y znaczenie kapita³u
zagranicznego. Dynamika ca³kowitych nak³adów na B+R (GERD) w Chinach,
zgodnie z danymi OECD, nale¿a³a w latach 2001-2008 do najwy¿szych na œwiecie.
W roku 2001 realne nak³ady GERD stanowi³y 5% wartoœci nak³adów na GERD
w krajach OECD i wzros³y do roku 2008 do 13,1%. Najnowsze analizy przeprowadzone przez Battelle i R&D Magazine wskazuj¹, ¿e w roku 2011 Chiny by³y drugim pod wzglêdem nak³adów na B+R po Stanach Zjednoczonych inwestorem na
œwiecie. Ich udzia³ w globalnych nak³adach na B+R oszacowano w roku 2011 na
12,9% (153,7 mld dolarów wg PPP) [R&D Magazine, 2010, s. 3 i 5]. Udzia³ GERD
w PKB Chin wzrós³ z 0,65% w roku 1998 do 1,54% w roku 2008, co jest doskona³ym
wynikiem w grupie krajów rozwijaj¹cych siê (por. rys. 2). Oko³o 70% nak³adów
GERD pochodzi³o ze œrodków sektora przedsiêbiorstw (BERD), a 24% stanowi³y
fundusze pañstwowe [OECD, 2010, s. 24].
Istotn¹ rolê w nak³adach BERD w Chinach odgrywaj¹ inwestycje zagranicznych filii korporacji miêdzynarodowych. W latach 2002-2008 udzia³ zagranicznych korporacji w ca³kowitych nak³adach na B+R du¿ych i œrednich firm wzrós³
z 19,7% do 27,2%. Posiada³y one ponadto 29% wszystkich patentów zarejestrowanych w Chinach [Jin, 2010]. Zagraniczne inwestycje B+R s¹ skoncentrowane w kilku
sektorach: informatyczno-telekomunikacyjnym, biotechnologicznym, farmaceutycznym, urz¹dzeñ biurowych [OECD, 2008, s. 58]. W 2009 r. na terenie Chin
dzia³a³o ponad 1200 centrów badawczo-rozwojowych utworzonych przez korporacje miêdzynarodowe, g³ównie na terenie Szanghaju, Pekinu oraz prowincji Guangdong, Jiangsu i Zhejiang [People’s Daily Online, 2010].
Obfitoœæ dobrze wykszta³conych ludzi idzie w parze z wysokim poziomem
produktywnoœci. Ponadto wysoko wykwalifikowani pracownicy daj¹ wiêksze
mo¿liwoœci absorpcji zaawansowanej technologii z krajów rozwiniêtych. Jak
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Rys. 2. Udzia³ nak³adów na B+R (GERD) w PKB Chin i grupy krajów OECD w latach
1991–2008 (w %)
ród³o: OECD [2010, s. 167].

wskazuj¹ R. Barro i J-W. Lee, poziom wykszta³cenia jest wa¿nym czynnikiem
wzrostu jakoœci i zasobu kapita³u ludzkiego oraz wzrostu produkcji [Barro, Lee,
2010, s. 2]. Prowadzona w Chinach polityka promuj¹ca wzrost jakoœci kapita³u
ludzkiego spowodowa³a istotn¹ poprawê poziomu edukacji i kompetencji pracowników. Œredni czas edukacji dla osób powy¿ej 25 roku ¿ycia wzrós³ z 0,739 roku
w 1950 r. do 7,549 roku w 2010 r. W jeszcze wiêkszym stopniu poprawa poziomu
wykszta³cenia nast¹pi³a wœród kobiet. Œredni czas edukacji w latach 1950–2010
wzrós³ z 0,149 do 8,871 roku. Szczególnie istotne zmiany nast¹pi³y po roku 1999,
gdy poprawê jakoœci kapita³u ludzkiego, tworzenie nowych idei i ochronê w³asnoœci intelektualnej wpisano jako cel priorytetowy w X (2001-2005) i XI (2006–2010)
planie piêcioletnim [Li, Whalley, Zhang, Zhao, 2008]. Efekty okaza³y siê imponuj¹ce. Liczba studentów w Chinach od roku 1999 roœnie w tempie 30% rocznie.
Wykszta³ceni pracownicy w Chinach stanowi¹ ju¿ oko³o 40% dobrze wykszta³conej kadry w krajach OECD. Szczególnie istotni z punktu widzenia tworzonych innowacji i podnoszenia poziomu zaawansowania technologicznego gospodarki
in¿ynierowie stanowili w 2001 r. 38,7% wszystkich absolwentów w Chinach. W Japonii wskaŸnik ten wynosi³ 19,3%, natomiast w Stanach Zjednoczonych zaledwie
4,75% [Li, Whalley, Zhang, Zhao, 2008, s. 7]. Liczba naukowców w Chinach zatrudnionych w sektorze B+R przypadaj¹ca na 1 milion mieszkañców wzros³a w latach 1996–2007 z 448 do 1071. W tym samym czasie w Unii Europejskiej ich liczba
zwiêkszy³a siê z 2034 do 2937, w Stanach Zjednoczonych z 4179 do 4663, a w Japonii z 4909 do 5573 [World Bank, 2012].
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Postêp w dziedzinie edukacji przyczynia siê do podniesienia mo¿liwoœci
innowacyjnych gospodarki. W przypadku Chin luka technologiczna i rozwojowa
w stosunku do krajów OECD jest du¿a, ale bardzo szybko siê zmniejsza. Udzia³ w
patentach triadowych, tzn. patentach zg³oszonych do trzech g³ównych urzêdów
patentowych w UE (European Patent Office – EPO), Stanach Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office – USPTO) i Japonii (Japan Patent Office – JPO),
wynosi³ w roku 2008 zaledwie 1,1%. Liczba artyku³ów naukowych w Chinach
ros³a w latach 1998–2008 w tempie 23,4% rocznie – najszybciej na œwiecie. W okresie tym udzia³ Chin w ca³kowitej liczbie artyku³ów naukowych opublikowanych
na œwiecie wzrós³ z 3% do 12%. Jednak¿e 156 artyku³ów na milion mieszkañców
jest wynikiem poni¿ej œredniej œwiatowej [OECD, 2010, s. 166].

4. Wzrost znaczenia Chin w œwiatowym eksporcie towarów
wysokich technologii
Wraz z postêpem reform gospodarczych – w których istotne by³o stworzenie
warunków dla nap³ywu kapita³u w formie zagranicznych inwestycji bezpoœrednich i podniesienie zdolnoœci innowacyjnych kraju – umacnia³a siê pozycja Chin
w gospodarce œwiatowej. Znacznemu wzrostowi w globalnym PKB i produkcji
przemys³owej towarzyszy³a wysoka dynamika eksportu nale¿¹ca do najwy¿szych na œwiecie. Wysokie tempo wzrostu wymiany handlowej znalaz³o odzwierciedlenie w poprawie pozycji Chin w œwiatowym eksporcie. W latach 1995–2010
udzia³ Chin w eksporcie towarowym wzrós³ blisko czterokrotnie z 2,9% do 10,4%
(por. rys. 3). W jeszcze wiêkszym stopniu umocni³a siê pozycja Chin w œwiatowym eksporcie towarów high-tech. Udzia³ Chin w œwiatowym eksporcie produktów wysokich technologii wzrós³ z 2,1% w roku 1995 do 14,7% w 2010 r., a od roku
2004 Chiny s¹ pierwszym ich eksporterem.
Poprawie poziomu zaawansowania technologicznego gospodarki Chin towarzyszy³y istotne zmiany w strukturze przedmiotowej eksportu. Polega³y one
g³ównie na wzroœcie udzia³u produktów wysokich technologii z oko³o 5% na
pocz¹tku lat 90. XX w. do ponad 40% w roku 2010 (por. rys. 4). Równoczeœnie
systematycznie zmniejsza³ siê udzia³ produktów pracoch³onnych i opartych na
surowcach. Udzia³ w eksporcie produktów niskich i œrednich technologii pozostawa³ wzglêdnie stabilny. W grupie produktów wysokich technologii dominowa³y
dwie kategorie: 1) urz¹dzenia biurowe i 2) sprzêt telewizyjny, radiowy i komunikacyjny. Pozycja eksportowa Chin w innych produktach technologicznie zaawansowanych, jak np. farmaceutyki, jest ci¹gle s³aba [OECD, 2008, s. 38].
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Rys. 3. Udzia³ Chin w œwiatowym eksporcie oraz w œwiatowym eksporcie produktów
high-tech w latach 1995–2010 (w %)
ród³o: UNCTAD [2012].
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Rys. 4. Struktura przedmiotowa eksportu Chin w latach 1995–2010 (w %)
ród³o: UNCTAD [2012].

Poziom zaawansowania technologicznego eksportu mo¿emy oceniæ na kilka
sposobów. J. Schott wskazuje, ¿e dobrym miernikiem jest indeks podobieñstwa/zró¿nicowania eksportu z najbardziej rozwiniêtymi gospodarczo krajami
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(USA, Japonia, UE-15) [Schott, 2006]. Przeprowadzone przez Z. Wanga i S-J. Weia
badania wykaza³y, ¿e w latach 1996–2005 indeks poziomu zró¿nicowania eksportu Chin w stosunku do najwy¿ej rozwiniêtych gospodarek zmniejszy³ siê
z 133,7 do 121,5. W tym samym czasie liczba produktów (w oparciu o 6-cyfrowe
sekcje HS), eksportowanych przez Stany Zjednoczone, Japoniê i Uniê Europejsk¹
(UE-15) i nie eksportowanych przez Chiny spad³a ze 101 do 83 [Wang, Wei, 2010,
s. 64]. Zatem pod wzglêdem struktury przedmiotowej eksport Chin jest coraz bardziej podobny do eksportu krajów najbardziej zaawansowanych technologicznie.
Analizuj¹c pozycjê Chin w œwiatowym eksporcie produktów wysokich technologii, nale¿y zwróciæ uwagê na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, znakomit¹
wiêkszoœæ chiñskiego eksportu produktów high-tech stanowi¹ dobra wykonane
z wczeœniej importowanych podzespo³ów, które w Chinach zosta³y jedynie
zmontowane, a zatem stanowi¹ tzw. obrót uszlachetniaj¹cy (processing trade). Realny wk³ad technologii i wartoœci dodanej jest w tym przypadku niski i szacowany
na 2%-3% wartoœci eksportu w przypadku komputerów przenoœnych i odtwarzaczy mp3 [Xing, 2011, s. 6–7]. Dostêpne statystyki wskazuj¹, ¿e obrót uszlachetniaj¹cy jest immanentn¹ cech¹ wymiany handlowej Chin i reprezentuje oko³o
40% eksportu. Jednak w przypadku handlu towarami wysokich technologii
udzia³ obrotu uszlachetniaj¹cego jest dwukrotnie wy¿szy (por. tabela 3). Znaczenie tego rodzaju wymiany ros³o w eksporcie Chin od pocz¹tku lat 90. XX w.,
osi¹gaj¹c w roku 2003 prawie 90%. Po roku 2003, wraz z rozwojem narodowego
systemu innowacji udzia³ obrotu uszlachetniaj¹cego zmniejszy³ siê, jednak ci¹gle
przekracza 80%. Oznacza to, ¿e w rzeczywistoœci eksport produktów wysokich
technologii jest pracoch³onny. Jak wskazuj¹ M. Amiti i C. Freund wzrost zaawansowania technologicznego eksportu Chin odbywa siê g³ównie poprzez obrót uszlachetniaj¹cy. Im bardziej zaawansowane s¹ dobra importowane, tym bardziej
technologicznie obfity jest eksport [Amiti, Freund, 2010, s. 55].
Tabela 3. Udzia³ obrotu uszlachetniaj¹cego w eksporcie produktów wysokich technologii
w Chinach w latach 1993–2009
Rok

Udzia³ w %

1993

71,0

1996

85,7

2003

89,7

2006

87,3

2009

81,5

ród³o: Xing [2011, s. 5].
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Po drugie, kluczow¹ rolê w tworzeniu potencja³u eksportowego Chin odgrywaj¹ firmy z udzia³em kapita³u zagranicznego. W roku 1984 mia³y one tylko 0,3%
udzia³u w ca³kowitym eksporcie Chin [Chen, Chang, Zhang, 1995, s. 699]. W roku
2010 wynosi³ on ju¿ 54,6% [China Statistical Yearbook, 2011]. Jest to wielkoœæ blisko dwukrotnie przekraczaj¹ca udzia³ przedsiêbiorstw zagranicznych w produkcji przemys³owej, co œwiadczy o ich wybitnie proeksportowym charakterze.
Znacznie wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ korporacje miêdzynarodowe w eksporcie produktów wysokich technologii. W roku 2009 udzia³ firm z wiêkszoœciowym
udzia³em kapita³u zagranicznego w eksporcie produktów high-tech wynosi³ 83%,
a firm z ca³kowitym udzia³em kapita³u zagranicznego 68% (por. tabela 4).
Tabela 4. Udzia³ firm z udzia³em kapita³u zagranicznego w eksporcie produktów
wysokich technologii w Chinach w latach 2002–2009 (w %)
Rok

Firmy z wiêkszoœciowym udzia³em
kapita³u zagranicznego

Firmy z 100% udzia³em
kapita³u zagranicznego

2002

79

55

2003

83

62

2004

86

65

2005

86

67

2006

86

69

2007

85

68

2008

84

68

2009

83

68

ród³o: Xing [2011, s. 8].

Od roku 2007 obserwowana jest pewna poprawa, jednak ci¹gle zaledwie 13%
eksportu produktów wysokich technologii pochodzi z firm chiñskich. Œwiadczy
to o niskim poziomie zaawansowania technologicznego producentów z Chin i ich
rzeczywistej koncentracji w przemys³ach pracoch³onnych, wytwarzaj¹cych niskiej wartoœci dobra o ma³ym wk³adzie technologii. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e
obecnoœæ zagranicznych producentów w Chinach mo¿e mieæ pozytywny wp³yw
na poziom zaawansowania technologicznego krajowych firm. Dzieje siê tak za
spraw¹ rozprzestrzeniania siê technologii poprzez efekt spillover.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza roli postêpu technologicznego we wzroœcie pozycji
Chin w gospodarce œwiatowej pozwala na sformu³owanie kilku zasadniczych
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wniosków. Po pierwsze, od czasu rozpoczêcia reform znaczenie postêpu technologicznego mierzonego w oparciu o wk³ad ³¹cznej produktywnoœci czynników
wytwórczych (TFP) w tworzenie wzrostu gospodarczego Chin istotnie wzros³o.
W latach 1978-1999 TFP mia³ 25,4% wk³adu do wzrostu realnego PKB, natomiast
w latach 2000-2010 ju¿ 38,3%. By³ to drugi pod wzglêdem udzia³u, po wzroœcie
nak³adów kapita³owych, czynnik wzrostu PKB. Jednoczeœnie dynamika TFP
i produktu by³a znacznie wy¿sza ni¿ w krajach wysoko rozwiniêtych (Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia), ale równie¿ przekracza³a wyniki osi¹gane
przez kraje rozwijaj¹ce siê (Rosja, Indie).
Po drugie, mo¿emy wyró¿niæ krajowe i zagraniczne Ÿród³a postêpu technologicznego. Do pierwszych zaliczamy postêp w dziedzinie edukacji, wysokoœæ
krajowych nak³adów na B+R oraz innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw. Drugie
zwi¹zane s¹ z transferem technologii z krajów wysoko rozwiniêtych i dzia³alnoœci¹ korporacji miêdzynarodowych. W okresie po 1978 r. nast¹pi³a wyraŸna poprawa w dziedzinie edukacji i jakoœci kapita³u ludzkiego. Potencja³ innowacyjny
tworzony przez dobrze wykszta³con¹ kadrê in¿ynierów nale¿y do najwiêkszych
na œwiecie. Wysokoœæ nak³adów na B+R, zarówno tych dokonywanych przez instytucje pañstwowe, jak równie¿ ze œrodków prywatnych systematycznie roœnie,
osi¹gaj¹c poziom porównywalny z krajami wysoko rozwiniêtymi. Ambitne plany
rz¹du okreœlone w strategii rozwoju gospodarczego do roku 2020 zak³adaj¹ wzrost
nak³adów na B+R do poziomu 2,5% PKB. Równoczeœnie wysokim nak³adom badawczym i rozwojowi systemu edukacji nie towarzyszy wzrost efektów w postaci
innowacji i rosn¹cej liczby zg³aszanych patentów. Pod tym wzglêdem o wiele
wy¿sz¹ efektywnoœci¹ charakteryzuj¹ siê nak³ady na B+R i inwestycje filii korporacji miêdzynarodowych.
Po trzecie, Chiny umacniaj¹ swoj¹ pozycjê w œwiatowym eksporcie. W roku
2010 by³y najwiêkszym eksporterem na œwiecie, a od 2004 roku pierwszym eksporterem produktów wysokich technologii. W strukturze eksportu Chin na znaczeniu zyskuj¹ produkty o wysokim wk³adzie technologii i kapita³u, a zatem ciesz¹ce
siê najwy¿sz¹ dynamik¹ popytu na rynkach miêdzynarodowych. Pozytywne
zmiany nie s¹ jednak skutkiem wzrostu zaawansowania technologicznego chiñskich
producentów, ale rezultatem dzia³ania dwóch czynników: 1) miêdzynarodowej
fragmentaryzacji procesów produkcji i 2) dzia³alnoœci korporacji miêdzynarodowych. Du¿e zaanga¿owanie Chin w tzw. obrót uszlachetniaj¹cy sprawia, ¿e sta³y
siê one najwiêkszym na œwiecie monterem (nie producentem) produktów hightech i ich eksporterem. W znakomitej wiêkszoœci tego rodzaju dzia³alnoœci¹ zajmuj¹ siê filie korporacji miêdzynarodowych.
Podsumowuj¹c, zgodnie z za³o¿eniami teorii wzrostu gospodarczego postêp
technologiczny jest jednym z najistotniejszych czynników wysokiej dynamiki
PKB w Chinach oraz wzrostu ich udzia³u w globalnym produkcie i handlu. Jed-
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nak pomimo ambitnych reform gospodarczych i niekwestionowanego wzrostu
poziomu zaawansowania technologicznego gospodarki ci¹gle o wiele istotniejsz¹
rolê odgrywa transfer technologii z zagranicy ni¿ krajowe Ÿród³a postêpu.
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