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Wprowadzenie 
– cel i hipotezy badawcze 

 
J. Brodsky pisał, że wiersz porządkuje postrzeganie rzeczywistości i nadaje jej sens. 

Podobnie model ekonomiczny pozwala poszukiwać porządku i sensu gospodarki1. To 
poszukiwanie jest trudne, gdyż gospodarka jest złożona i skomplikowana. Model-obraz powinna 
cechować prostota, ład oraz proporcje tego, co ważne i tego, co nieważne. W przeciwnym 
wypadku ujrzymy w nim pozorną, bezsensowną lub zagmatwaną rzeczywistość, jak w krzywym 
zwierciadle. 
  Rozpowszechniony jest pogląd, że ekonometria rozpoczęła się pod koniec lat 
dwudziestych XX w. badaniami R. Frisha dotyczącymi funkcji produkcji. W tym czasie powstały 
również pierwsze sformalizowane modele wzrostu gospodarczego J. von Neumana [Z. Czerwiński 
1982, ss. 50-59] i F. Ramseya [Tokarski 2001a, s. 11], które zaliczamy do ekonomii 
matematycznej. W połowie lat trzydziestych J. Tinbergen zainicjował budowę 
wielorównaniowych modeli ekonometrycznych, których zastosowania wkrótce dynamicznie się 
rozwinęły. Niemal zawsze w centrum tych modeli występowały funkcje produkcji lub wydajności 
pracy opisujące wzrost gospodarczy. 
  Duże zainteresowanie wzrostem nie będzie dziwić, jeśli uzmysłowimy sobie, jak 
istotny jest on dla zaspokajania potrzeb indywidualnych konsumentów z jednej strony, i dla siły 
ekonomicznej całych gospodarek z drugiej strony. 
  Naszym celem jest pewne „urealnienie” modeli wzrostu gospodarczego i zwiększenie 
możliwości ich zastosowania w praktyce. Formalnie będzie to polegać na uchyleniu kilku założeń 
tradycyjnie przyjmowanych w funkcjach produkcji i wydajności pracy. Na podstawie uzyskanych 
w ten sposób modyfikacji tych funkcji będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy można wzrost efektywności produkcji wyjaśniać – na podstawie teorii praw 
własności – rosnącą prywatyzacją gospodarki? 

2. Czy inflacja sprzyja, czy też oddziałuje negatywnie na wzrost PKB? 
3. Czy negatywny kapitał społeczny, reprezentowany przez wskaźnik przestępczości, 

wpływa na PKB? 
4. Czy przestępczość można wyjaśnić za pomocą czynników ekonomicznych, m.in. 

bezrobocia, co tworzyłoby spiralę spowolnienia wzrostu – bezrobocia – przestępczości – 
spowolnienia wzrostu? 

5. Czy związek stopy wzrostu wydajności pracy ze stopą inwestycji jest liniowy? 
Postawione wyżej pytania obejmują wiele złożonych problemów wzrostu 

gospodarczego. By odpowiedzieć na nie, zaproponujemy własne modyfikacje funkcji wydajności 
pracy. 

Rozważania nasze mają głównie empiryczny charakter. Drogą wielowariantowych, 
ekonometrycznych eksperymentów estymacyjnych zbadamy proste modele wydajności pracy. Modele 
te zaprezentujemy syntetycznie w rozdziale 1, koncentrując się na funkcji potęgowej. Przedstawimy 
między innymi problem zdolności wytwórczych i efektywnych (opłacalnych) zdolności wytwórczych, 
problem kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Rozważania zawarte w tym rozdziale mają w 
większości charakter elementarny, z wyjątkiem propozycji uwzględnienia stopy bezrobocia w funkcji 
PKB per capita oraz roli nakładów na działalność badawczo-rozwojową. 

W rozdziale 2 będziemy dążyć do potwierdzenia pozytywnego oddziaływania 
prywatyzacji i negatywnego wpływu inflacji na rozwój przemysłu oraz całej polskiej gospodarki. 
Odmienność własnych propozycji w tym zakresie polega na nieliniowym2 uzmiennieniu parametrów 
                                                 
1 A. Szczeklik [2002, s. 63] pisze, że Platon „(...) gdy docierał do kresu poznania naukowego, sięgał po poezję. 
(...) Skrzydlate  metafory (...) otwierały bramy dla rozumu zamknięte. Lecz czymże – zapytajmy – jest prawda? 
„Prawda jest ruchomą armią metafor”, odpowiada Fryderyk Nietzsche. Jeśli ta prawda o prawdzie jest 
prawdziwa, wówczas krąg się domyka, sztuka spotyka się z nauką (...)”. 
2 W książce wiele razy będziemy wykorzystywać modele nieliniowe. Jak zauważa A. Szczeklik [2002, s. 62] w 
fizycznych układach nieliniowych „(...) proste prawa wiodą do powstania skomplikowanych struktur. 
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funkcji wydajności pracy, w oparciu o teorię praw własności, a także na podstawie hipotez Keynesa 
oraz M. Fridmana o wpływie inflacji na wzrost gospodarczy. 

W rozdziale 3 będziemy poszukiwać argumentów na rzecz tezy, że wydajność pracy 
jest logistyczną funkcją stopy inwestycji. Ta propozycja ma oryginalny charakter, co nie przesądza o 
jej słuszności. 

W rozdziale 4 podejmiemy próbę uchwycenia wpływu kapitału społecznego na wzrost 
gospodarczy. Przedstawimy przegląd badań, które rozpoczęto na początku lat dziewięćdziesiątych 
głównie w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Badania te w znacznym stopniu 
potwierdzają wpływ zróżnicowania dochodów i zaufania na wzrost gospodarczy. Brak danych 
statystycznych o tych zmiennych skłonił nas do badania, „w zastępstwie”, innego reprezentanta 
negatywnego kapitału społecznego – przestępczości oraz jej wpływu na inwestycje i wzrost PKB. 

Rozdział 5 zawiera kilka ekonometrycznych modeli przestępczości, które można 
uznać za kontynuacje klasycznej koncepcji Beckera. Model dla grupy 34 krajów został zbudowany 
przez Fajnzylbera, Ledermana i Loayza, my natomiast oszacowaliśmy kilka modeli polskiej 
przestępczości. 

Prace nad rozdziałami pierwszym i drugim rozpocząłem w ramach następujących 
projektów: 

1. The Effects of Privatization of State-Owned Enterprises in Poland and East Germany, 
projekt Centralnego Uniwersytetu Europejskiego w Pradze, kierownik tematu                  
R. Milewski, 

2. Ekonometryczne modelowanie efektów prywatyzacji przemysłu, projekt indywidualny 
Komitetu Badań Naukowych, nr 1 H02B 006 14. 

Rozdział 3 i obszerne fragmenty rozdziałów 1, 2, 4 zostały opublikowane, w 
odmiennym układzie redakcyjnym, w książce Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z 
zastosowaniami w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Wstępne wersje rozdziałów 3, 4 oraz 5 
opublikowałem w czasopismach: Ekonomista, Gospodarka Narodowa, Prakseologia, Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny i Annales. Etyka w życiu gospodarczym. 
 

* * * 
 
  Jak ujął to J. Tischner [1992, s. 41]: „uprawiając naukę, uprawiamy (zawsze J.J.S.) 
wielostronny dialog z innymi (...)”, za który chciałbym wyrazić wdzięczność wielu osobom służącym 
mi radami i uwagami. 
  Za konsultacje i podpowiedzi dziękuję szczególnie: Cezaremu Józefiakowi, Grażynie 
Juszczak-Szumacher, Bożenie Klimczak, Marii Luberze, Wojciechowi Maciejewskiemu, Romanowi 
Milewskiemu, Władysławowi Milo, Markowi Miszczyńskiemu, Pawłowi Staroście, Tomaszowi 
Tokarskiemu, Władysławowi Welfe i Elżbiecie Żółtowskiej. Nieodżałowany Roman Milewski 
zainspirował badanie skutków prywatyzacji. Profesor Cezary Józefiak przed kilku laty zasugerował 
nadanie moim analizom wzrostu gospodarczego formy książkowej. 
  Za uwagi i krytykę dziękuję również koleżankom i kolegom z Katedry Ekonometrii 
oraz Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. 
  Odrębne podziękowania kieruję do uczestników konferencji Etyka w życiu 
gospodarczym organizowanej, z moim udziałem, przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i 
Zarządzania w Łodzi. Byli oni przewodnikami w całkiem nowych, dla mnie, obszarach badawczych.  
  Mojej Żonie jestem wdzięczny za umiejętne łączenie wyrozumiałości i krytycyzmu 
oraz za wrażliwość, tak potrzebną do dostrzegania ludzi ubogich i bezrobotnych. Dziękuję moim 
synom: Janowi za kilkuletnią, nieocenioną pomoc w redagowaniu kolejnych wersji tekstu, a 
Marcinowi za włączenie się do badań nad modelami przestępczości, które opisaliśmy razem w 
rozdziale 5. W redakcji rozdziału 5 uczestniczyły również Beata Markowska i moja synowa – Joanna, 
za co składam im wyrazy podziękowania. 
  Wiele pomysłów badawczych powstało także w dyskusjach ze studentami. 
  Dziękuję mgr Barbarze Lebiodzie za lata życzliwości i współpracy przy realizacji 
projektów badawczych. 
  Wszelkie wady i błędy książki obciążają wyłącznie mnie. 
 

Jan Jacek Sztaudynger  

                                                                                                                                                         
Skomplikowane zjawiska w przyrodzie niekoniecznie muszą zatem wynikać ze złożonych praw natury, lecz być 
może z ich nieliniowości”. 
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