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25 lat temu zaczęła się w Polsce transformacja i żmudne 
odrabianie dystansu, jaki dzielił i dzieli Polskę od liderów roz-
woju i globalnej gospodarki. Te lata to z jednej strony burzliwe 
dzieje polityczne, ale z drugiej olbrzymi wysiłek przedsiębior-
ców budujących rynkową gospodarkę i konkurencyjny eksport, 
to pracowitość Polaków pracujących ponad kodeksowe normy 
czasu pracy i coraz wydajniej2). To również inwestycje młodych 
osób i ich rodzin w edukację na poziomie wyższym, w wyniku 
czego pod względem liczby studentów na 10 tys. mieszkańców 
jesteśmy	na	6.	miejscu	w	świecie	(na	podstawie	danych	ONZ.)	
To zwiększanie kapitału intelektualnego Polski jednakże może 
być niewystarczające. 

Polska gospodarka znajduje się w okresie przejściowym. 
Zakończyliśmy okres transformacji i znaleźliśmy się w tym sa-
mym momencie, w którym były gospodarki państw zachodnich 
w latach 80. – produkujemy dużo i sprawnie, ale jeszcze mało 
wymyślamy sami. Dodatkowo, jesteśmy najszybciej starzejącym 
się społeczeństwem w Europie (pod względem przyrostu liczby 
osób w wieku 65+ rok do roku), a drugi powojenny wyż w 2014 
r.	zaczął	przechodzić	na	emerytury.	Najbliższe	 lata	 to	czas	od-
chodzenia z pracy licznych starszych wiekiem i doświadczeniem 
ekspertów, w tym naukowców i inżynierów. Kto wypełni pustkę, 
która po nich powstanie?

Młodzi albo źle wybrali studia i są bez pracy [1], albo są 
jednymi z przeszło 1 mln Polaków, którzy wyjechali z kraju po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej [2]. Przynajmniej 300 tys. 

1) Materiał prezentowany na II Kongresie Elektryki Polskiej.
2) Według OECD przeciętny Polak pracuje rocznie 1929 godzin – dane za 

2012 r. Rekordzistami są Meksykanie – 2226 godzin rocznie, tuż za nimi pla-
sują	się	Koreańczycy	–	2163	godzin.	Niewiele	wyprzedzają	nas	też	Rosjanie	
(1982 godziny), Grecy (2034) i Chilijczycy (2003). Polak pracuje znacznie 
dłużej niż mieszkańcy wielu bogatszych państw świata. Amerykanie pracują 
np.	139	godzin	rocznie	mniej	niż	Polacy.	Nieco	ponad	1,6	tys.	godzin	spę-
dzają	w	biurze	lub	fabryce	Hiszpanie,	Szwedzi,	Brytyjczycy.	Ale	i	oni	mogą	
zazdrościć	Francuzom	(1479	godzin)	czy	Niemcom	(zaledwie	1393	godzin).	
Jednak do zestawiania tych danych samo OECD ma zastrzeżenia ze wzglę-
du na różne metody obliczania czasu pracy [19].

z nich już najpewniej nigdy nie wróci do Polski [2]. To wyrwa 
demograficzna, którą trudno załatać, gdyż stanowi utraconych 
specjalistów i przedsiębiorców, którzy mieli zająć miejsca tych 
przechodzących dziś na emerytury. Oznacza to też ogromne 
wyzwanie przed politykami, bo jak zwiększać poziom kapitału 
intelektualnego Polski skoro mamy mniej podstawowego jego 
zasobu, czyli młodych ludzi. 

Kapitał intelektualny to ogół niematerialnych aktywów ludzi, 
przedsiębiorstw, społeczności, regionów i instytucji, które odpo-
wiednio wykorzystane, mogłyby być źródłem obecnego i przy-
szłego rozwoju kraju i dobrostanu społeczeństwa [3]. Zarówno 
teoria ekonomiczna jak i doświadczenia innych państw mówią 
nam, że rola kapitału intelektualnego jest dla zapewnienia trwa-
łego rozwoju kraju fundamentalna.

Obok wielu państw, które odniosły sukces, można znaleźć 
inne, bardzo podobne pod względem wyposażenia w zasoby 
naturalne, położenie geopolityczne i o podobnej kondycji finan-
sowej, które nie odniosły równie dobrych rezultatów – np. Chile 
i	Argentyna,	czy	Hiszpania.	Według	autorów	raportu	o	kapitale	
intelektualnym Polski [3] wyróżnikiem jest zdolność do budowa-
nia kapitału intelektualnego przejawiająca się myśleniem dłu-
goterminowym, gotowością do uczenia się, zaufaniem do me-
chanizmów rynkowych i otwarciem się na globalną konkurencję, 
a także sprawnym rządzeniem. 

Czym jest kapitał intelektualny?

Obecny etap rozwoju światowej gospodarki uczynił z wie-
dzy dominujący, często najważniejszy zasób posiadany przez 
firmę. O atutach rynkowych, przewagach danego produktu 
i usługi nad konkurencyjną ofertą coraz częściej decyduje ja-
kość wiedzy wykorzystanej do ich opracowania, wytworzenia, 
promocji i sprzedaży. Klasyczne zasoby (kapitałowe, technicz-
no-technologiczne, materialne) są ciągle istotne, ale coraz rza-
dziej stanowią obszary, w których można szukać szans na szyb-
ki rozwój przedsiębiorstwa [4]. Pojęcie kapitału  intelektualnego 
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w świecie biznesu funkcjonuje zaledwie od kilku dziesięcioleci. 
Rolę i znaczenie tego rodzaju aktywów dostrzeżono w 1958 r. 
w publikacji dotyczącej notowań małych spółek giełdowych 
z branży nowych technologii [5]. Autorzy opracowania pisali 
o tzw. bonusie intelektualnym. W kolejnych latach powstawały 
bardziej obszerne publikacje [6], oparte na coraz pełniejszych 
wynikach badań i uzyskujące coraz szerszą podstawę teo-
retyczną.	 Niematerialne	 aktywa	 firmy	 stały	 się	 przedmiotem	
szczegółowych analiz [7]. Zwolennicy nowego podejścia – zrze-
szeni w tzw. Grupie Konrada (nazwanej tak po raporcie z 1987 r.) 
– podważali zasadność stosowania tradycyjnych reguł rachun-
kowości, wskaźników finansowych, metod szacowania wartości 
całego	przedsiębiorstwa	[8].	Na	przełomie	lat	80.	i	90.	zaintere-
sowanie teoretyków zarządzania niematerialnymi aktywami or-
ganizacji przełożyło się na samych przedsiębiorców. Coraz wię-
cej firm podejmowało próby praktyczne wykorzystania kapitału 
intelektualnego. Jako pierwsze po nowy instrument budowania 
przewagi konkurencyjnej sięgnęły przedsiębiorstwa szwedzkie: 
WM Data i Skandia AFS [6].

Kapitał intelektualny, podobnie jak inne zasoby organizacji 
(np. finanse) wymaga odpowiedniego zarządzania. Tylko wów-
czas może być bowiem skutecznie wykorzystany dla celów orga-
nizacyjnych. Z kolei, do właściwego zarządzania kapitałem inte-
lektualnym konieczny jest jego pomiar. Zasoby intelektualne or-
ganizacji (czy kraju) są trudno uchwytne, często głęboko ukryte 
i ulotne. Dodatkowa trudność to konieczność mierzenia aktywów 
nie tyle pod względem ich ilości, liczby (czy innego policzalne-
go wskaźnika), ale raczej ich jakości. Dlatego ustalenie wartości 
kapitału intelektualnego wymaga zupełnie nowych podstaw teo-
retycznych3), nowatorskich koncepcji, swoistej taksonomii nowe-
go modelu, stworzenia odpowiedniego zestawy zbilansowanych 
mierników [6]. Autorzy pierwszego raportu o kapitale intelektu-
alnym Polski przyjęli (wykorzystując m.in. doświadczenia Leifa 
edvinssona	[8]),	że	kapitał	intelektualny	dzieli	się	na:
•	 kapitał	ludzki:	potencjał zgromadzony we wszystkich Po-

lakach, wyrażający się w ich wykształceniu, doświadczeniu 
życiowym, postawach, umiejętnościach i mogący służyć po-
prawie aktualnego i przyszłego dobrobytu Polski;

•	 kapitał	 strukturalny:	 potencjał zgromadzony w ele-
mentach infrastruktury narodowego systemu edukacji 
i innowacji – placówkach oświatowych, naukowych, ba-
dawczych, infrastrukturze teleinformatycznej, własności 
intelektualnej;

3)	 Warto	 w	 tym	 miejscu	 przybliżyć	 nazwiska	 (obok	 pionierów:	 Sveiby’ego,	
Kaplana,	 Nortona,	 edvinssona)	 badaczy	 zaangażowanych	 w	 poszukiwa-
nie nowych sposobów zarządzania kapitałem intelektualnym i pokrew-
nym	zarządzaniem	wiedzą.	Są	nimi:	Peter	Drucker,	Hiroyuki	 Itami,	 Ikujiro	
	Nonaka,	 	Hirotaka	 Takeuchi,	 David	 Teece,	 Brian	 Hall,	 Hubert	 St.	 Onge,	
Patrick		Sullivan,	Thomas	Stewart,	Gordon	Petrash,	Thomas	H.	Devenport,	
	Laurence	 Prusak,	 Brauch	 Lev,	 Dorothy	 Leonard-Barton,	 W.R.	 Bukowitz,	
R.L.	 Williams,	 Gilbert	 Probst,	 Steffen	 Raub,	 Kai	 Romhardt,	 K.	 Haanes,	
B. Lowendahl, Annie Brooking, Mariusz Bratnicki, Janusz Strużyna, Stefan 
 Kwiatkowski, Bogdan Wawrzyniak (i inni).

•	 kapitał	 społeczny:	 potencjał zgromadzony w polskim 
społeczeństwie w postaci obowiązujących norm postępo-
wania, zaufania i zaangażowania, które wspierając współ-
pracę i wymianę wiedzy przyczyniają się do wzrostu dobro-
stanu; 

•	 kapitał	relacyjny:	potencjał związany z wizerunkiem Polski 
na zewnątrz; poziomem integracji z globalną gospodarką, 
atrakcyjnością dla jej zagranicznych „klientów” – partnerów 
handlowych, inwestorów, turystów.

Poziom umiejętności Polaków  
i zasób kapitału intelektualnego Polski

Wskaźnik kapitału intelektualnego4) Polski dla poszcze-
gólnych generacji plasuje Polskę wśród 16 krajów europej-
skich, które objęte są porównaniem: na 13. miejscu dla poko-
lenia dzieci i młodzieży; na 13. miejscu dla pokolenia studen-
tów; na 14. miejscu dla pokolenia dorosłych; na 16. miejscu 
dla pokolenia seniorów. W roku, w którym był opublikowany 
raport, czyli w 2008, dystans, który dzielił Polskę pod tym 
względem od krajów rozwiniętych był duży, nie wiadomo jak 
zmieniło się to przez ostatnie lata, bo nie było kolejnego tego 
typu opracowania, ale bezpiecznie jest założyć, że postęp był 
tylko nieznaczny. 

Dlaczego kapitał intelektualny jest tak ważnym poję-
ciem i to w tym ujęciu? Po pierwsze, ponieważ to podejście 
interdyscyplinarne – edukacja to problem nauczycieli, wykła-
dowców i ministerstw; infrastruktura badawcza to problem 
naukowców; brak zaufania to problem badawczy dla socjolo-
gów; a rating Polski ustalany przez agencje finansowe i banki 
to sprawa finansistów. Kapitał intelektualny łączy te ważne 
dla rozwoju gospodarek kwestie. Po drugie, to podejście mię-
dzygeneracyjne – umiejętności i wiedza dzieci, młodzieży, 
studentów, dorosłych i osób starszych to elementy kapitału 
intelektualnego. A to różne generacje decydują o gospodar-
kach krajów.

Polska jest w zestawieniu kapitału intelektualnego doro-
słych	trzecia	od	końca	wśród	16	badanych	krajów.	Na	to	nieko-
rzystne miejsce w istotnym stopniu wpływają m.in. niski poziom 
zatrudnienia w sektorze produkcyjnym średniej i wysokiej tech-
nologii, niski poziom umiejętności komputerowych wśród doro-
słych mieszkańców Polski, niska liczba wniosków patentowych 
złożonych w Europejskim Biurze Patentowym (EPO) na milion 
mieszkańców. Za to, na pozycję Polski korzystnie wpływają: de-
klarowane przywiązanie do ciężkiej pracy i dużo czasu poświę-
canego na pracę. 

4) Miara opracowana przez Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej 
Handlowej	i	przez	Główny	Urząd	Statystyczny	korzysta	z	wielu	danych	sta-
tystki publicznej dostępnych przez repozytoria wiedzy OECD, Eurostatu, ale 
także innych instytucji prowadzących międzynarodowe badania komparaty-
styczne [3]. 
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Do podobnych wniosków, co raport o kapitale intelektu-
alnym prowadzi niedawno opublikowane badanie umiejętności 
osób dorosłych prowadzone przez OECD. Japończycy, Finowie 
i	Holendrzy	 osiągnęli	 najwyższe	 średnie	wyniki	 zarówno	w	 za-
kresie kompetencji rozumienia tekstu, jak i w rozumowaniu ma-
tematycznym. Powyżej średniej krajów OECD w obu dziedzinach 
plasują	 się	 też	 mieszkańcy	 Szwecji,	 Norwegii,	 estonii	 i	 Belgii.	
Włosi	i	Hiszpanie	uzyskali	najsłabsze	wyniki.	Poziom	umiejętno-
ści Polaków w wieku 16-65 lat jest niższy niż przeciętny poziom 
umiejętności mieszkańców krajów OECD, które wzięły udział 
w badaniu. Wynik Polski w dziedzinie rozumienia tekstu dzieli od 
średniej OECD 6 punktów (267 pkt. wobec 273 pkt.), a w dziedzi-
nie rozumowania matematycznego – 9 punktów (260 pkt. wobec 
269 pkt.). Gorszy wynik w zakresie rozumienia tekstu uzyskały 
Włochy	i	Hiszpania,	podczas	gdy	wynik	Irlandii	jest	zbliżony	do	
polskiego.	Natomiast	przeciętny	poziom	rozumowania	matema-
tycznego Polaków jest porównywalny do wyniku Wielkiej Brytanii 
i jest lepszy niż wyniki Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Włoch 
i	Hiszpanii	[9].

Pomimo „edukacyjnego boomu” ostatnich 20 lat Polacy na-
dal muszą się kształcić. Co prawda odsetek osób z wyższym 
wykształceniem wśród osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
wzrósł z 10 do 22 proc. w latach 2003-2013 (na podstawie da-
nych Eurostatu), ale nadal jest on niższy niż średnia dla 28 krajów 
członkowskich Unii Europejskiej, która wynosi 25 proc. Jednak-
że, przeciętny wzrost w Unii był niższy niż w Polsce, ponieważ 
wyniósł tylko 7 pkt. proc. w tym okresie. Polska o wiele szyb-
ciej nadgania niedokształcenie siły roboczej. Mniej osób z wyż-
szym wykształceniem jest w Rumunii (14 proc.), we Włoszech 
(15 proc.), w Chorwacji (17 proc.), na Malcie (17 proc.), w Portu-
galii (18 proc.) czy w Austrii (18 proc.), Słowacji (18 proc.), w Cze-
chach (18 proc.), na Węgrzech i w Bułgarii (po 19 proc.). Polskiej 
sile roboczej jednakże daleko do takich liderów jak Irlandia, gdzie 
36 proc. pracowników ma wyższe wykształcenie – podobny od-
setek jest także w Wielkiej Brytanii. Więcej niż jedna trzecia pra-
cujących ma wykształcenie wyższe w Luksemburgu, Finlandii, 
Estonii czy Belgii. 

Znacznie powyżej średniej unijnej wynoszącej 37 proc. osób 
z wyższym wykształceniem w grupie wieku 25-34 lat Polska ma 
42 proc. osób w tym wieku (rys. 3). Ten wzrost to zasługa ostat-
nich lat, ponieważ jeszcze w 2003 r. wyższe wykształcenie mia-
ło tylko 20 proc. młodych Polaków, dla porównania w Unii było 
to 26 proc. Obecnie Polska ma więcej wykształconych osób niż 
Dania,	Hiszpania,	Finlandia	czy	Niemcy.	Jesteśmy	tuż	za	Belgią,	
Holandią	 i	 Francją.	 Problem,	 który	 jednak	 pozostaje,	 są	 kierun-
ki kształcenia obierane w Polsce, a także jakość samych szkół 
i w związku z tym pracowników trafiających na rynek pracy. 

Zapóźnienie gospodarcze i jakość polskiego wykształcenia 
przekłada się na to, że Polska ma bardzo mało pracowników 
sektora B+R. Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce przez lata 
był tworzony w głównej mierze przez placówki Polskiej Akademii 
Nauk	oraz	samodzielne	placówki	badawcze,	jak	również	szkoły	
wyższe prowadzące działalność naukową. 

Rys. 1. Poziom kapitału intelektualnego dorosłych w 2008 r. (punkty)
Źródło: Raport o kapitale intelektualnym Polski.

Rys. 2. Średnia wyników osób dorosłych biorących udział w badaniu 
kompetencji PIAAC (rozumienie tekstu) OECD w 2012 r. (punkty)5)

Źródło: OECD. 

5) PIAAC mierzy kompetencje osób dorosłych w wieku od 16 do 65 lat, które 
w momencie zbierania danych mieszkały na terenie krajów objętych badaniem 
w 22 krajach. Łącznie przebadano 166 tys. osób, w tym 9366 w Polsce. Wyniki 
PIAAC przedstawiono na skali: od 0 do 500. Średnia krajów OECD na skali rozu-
mienia tekstu wyniosła 273 punkty, zaś na skali rozumowania matematycznego 
269	punktów.	Na	skali	rozumienia	tekstu	50	pkt.	różnicy	jest	równoważne	śred-
niemu efektowi 7 lat edukacji (przeciętnie w krajach OECD). Dla kompetencji 
matematycznych ten sam okres uczenia się odpowiada wartości 55 punktów.
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jest także to, że tylko co trzeci naukowiec pracujący w B+R jest 
w sektorze prywatnym – w większości są to akademicy i pracow-
nicy	PAN.	Przy	okazji	zbliżającej	się	zmiany	demograficznej	–	prze-
chodzenia powojennego wyżu demograficznego na emerytury – 
warto zwrócić uwagę, że 10 proc. ekspertów i naukowców w Polsce 
ma więcej niż 65 lat, a 29 proc. ma więcej niż 54 lata.

Depopulacja wpływa na to,  
ile mamy inżynierów

Polska jest starzejącym się i wyludniającym krajem, co w naj-
bliższych latach będzie też miało wpływ na gospodarkę. W 2050 r. 
będzie nas 33 mln 950 tys. – według prognozy Głównego Urzędu 
Statystycznego [10]. Dzisiaj ludność Polski wynosi 38,5 mln, choć 
w kraju na stałe mieszka tylko 36,5 mln. GUS nie odejmuje mi-
grantów prognozując liczbę ludności w przyszłości, więc można 
zakładać, że faktycznie w Polsce będzie mieszkało około 32 mln 
osób. Przeciętny Polak ma dzisiaj 38,6 lat, a w 2050 r. będzie miał 
już 52. Co ważniejsze, o ile dzisiaj 18,2 proc. ludności jest w wieku 
przedprodukcyjnym, czyli poniżej 18 roku życia, to za 36 lat będzie 
jej tylko 14,6 proc. Spadnie także udział osób w wieku produkcyj-
nym, czyli od 18 roku życia do momentu przejścia na emeryturę 
(który i tak się przesunie do 67 lat) – dzisiaj tacy ludzie stanowią 
63,8 proc. populacji, a w 2050 r. będzie ich tylko 56,1 proc. Jedy-
nym wskaźnikiem, który wzrośnie, będzie odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym, czyli emerytów – dzisiaj jest ich 18,1 proc., a za 
36 lat będzie ich 29,3 proc.

Dzietność w Polsce nie będzie już wysoka. Przeciętna Po-
lka rodzi dzisiaj około 1,3 dziecka, ale według prognozy GUS 
w przyszłości wartość ta nieco wzrośnie – do poziomu 1,5 
w 2050 r. W scenariuszu bardzo optymistycznym, w którym 
wprowadzane obecnie rozwiązania polityki prorodzinnej (roczne 
urlopy macierzyńskie czy większa dostępność żłobków) zachę-
cą Polki do posiadania więcej dzieci, wskaźnik dzietności wzro-
śnie do 1,9 – to tyle, ile dziś w Danii czy Szwecji. By uniknąć 
zmniejszania się populacji, wskaźnik ten musiałby sięgnąć 2,1. 
Prognoza GUS oznacza, że przed Polską stoi ogromny problem 
demograficzny. O ile podobne, alarmistyczne projekcje OECD 
czy Komisji Europejskiej publikowane w ostatnich latach mogły 
nie uwzględniać specyfiki Polski, o tyle GUS raczej nie popełnił 
błędów. Z prognozy wynika, że Polska może sobie nie poradzić 
z problemem zmniejszającej się populacji i starzejącego się spo-
łeczeństwa	bez	świadomej	polityki	imigracyjnej.	Nawet	poważne	
zmiany w polityce rodzinnej nie zmienią już faktu, że w kraju za 
niewiele ponad 30 lat będzie brakowało rąk do pracy.6)

6) Kolejną kwestią jest emigracja wysokokwalifikowanych pracowników – jest 
to tzw. brain drain. W ciągu dekady (2003-2013) miejsce zamieszkania z po-
wodu pracy zmieniło ponad ćwierć miliona europejskich specjalistów, czyli 
np.	 lekarzy.	Najbardziej	drenowanym	krajem	 jest	Polska.	Za	chlebem	wy-
jechało niemal 40 tys. wysoko wykwalifikowanych Polaków, najwięcej do 
Wielkiej	Brytanii,	Niemiec	i	Belgii.

Rys. 3. Odsetek osób z wyższym wykształceniem w całej populacji 
w grupie wieku 25-34 w 2013 r. (proc.)

Źródło: Eurostat 

Rys. 4. Liczba pracowników B+R w poszczególnych krajach 
w 2011 r. (tys.); Źródło: Eurostat

Dzisiaj coraz częściej firmy inwestują w ten sektor w naszym 
kraju, ale w liczbach bezwzględnych (bo ta liczba jest istotna dla 
zagranicznego inwestora) w Polsce jest mało osób, które mogą roz-
wijać nowe produkty – zaledwie 135 tys., dla porównania w Szwecji 
to	125	tys.,	w	Holandii	–	171	tys.,	a	we	Włoszech,	które	mają	niższy	
poziom kapitału intelektualnego niż Polska – 347 tys. Problemem 
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Z problemem emigracji i coraz mniej licznych kohort wcho-
dzących w dorosłość będzie musiał poradzić sobie także sektor 
nauki. Obecnie na uczelniach studiuje 52 proc. osób w wieku  
19-24 lat. Wartość ta ustabilizowała się na tym poziomie od kilku 
lat,	ale	wskaźnik	 ten	wzrósł	czterokrotnie	od	1990	r.	Na	uczel-
niach technicznych i przyrodniczych studiuje 27 proc. wszystkich 
studentów i odsetek ten rośnie o kilka punktów procentowych 
rocznie. Przy założeniu, że nadal ponad połowa młodych będzie 
studiować, a odsetek na tych kierunkach się utrzyma (bez wzro-
stu studentów-cudzoziemców) liczba studentów na studiach in-
żynierskich i medycznych będzie spadać. O ile teraz to około 
430 tys. młodych, to w 2015 r. będzie to niecałe 400 tys., w 2020 
– mniej niż 330 tys., a w 2035 r. tys. – mniej niż 310 tys.

żynierami pracującymi nad rozwojem nowych produktów. Jak 
wynika z badań PARP [11,12], większość studentów jest zado-
wolona z wybranego kierunku studiów. Swoich decyzji nie zmie-
niliby studenci kierunków artystycznych i informatyki (88 proc.), 
weterynarii i prawa (83 proc.) oraz architektury i budownictwa 
(82	 proc.).	 Najmniej	 zadowoleni	 są	 studenci	 dziennikarstwa	
(60 proc.), biologii (64 proc.) i nauk społecznych (66 proc.). Tylko 
45 proc. absolwentów dziennikarstwa i 50 proc. nauk społecz-
nych uważa, że studia dały im umiejętności umożliwiające zna-
lezienie dobrej pracy. Dużo lepiej przydatność studiów oceniają 
informatycy (79 proc.), prawnicy (76 proc.), architekci (74 proc.) 
i inżynierowie (72 proc.). 

Pomimo kasandrycznych wizji dla polskiej nauki w 2020 r. 
bez pracy może być tylko 0,5 mln Polaków [13]. Pod koniec 
2013 r. bezrobocie sięgało 1,7 mln – wynika z badania aktyw-
ności ekonomicznej ludności (BAEL), a stopa bezrobocia wyno-
siła 9,8 proc. Według projekcji Instytutu Pracy i Spraw Socjal-
nych (IPiSS) do 2020 r. miałaby się ona zmniejszyć do zaled-
wie 3,1 proc. – czyli ponad trzykrotnie. Jak zaznaczają autorzy 
to tylko prognoza, pokazująca trend związany z tym, że w kraju 
radykalnie spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym – będzie 
ich prawie milion mniej niż obecnie. Jednocześnie firmy zwiększą 
zatrudnienie: dziś pracuje 15,4 mln Polaków, a za sześć lat liczba 
ta zwiększy się do prawie 15,6 mln.

Kto	 będzie	 miał	 pracę	 w	 2020	 r.?	 Najbardziej	 pożąda-
ni przez pracodawców mają być specjaliści od administra-
cji i zarządzania, sprzedaży, marketingu i public relations. Za 
sześć lat tak szeroka branża ma zatrudniać 564 tys. osób – aż 
o 175 tys. więcej niż dziś. Rozchwytywani mają być analitycy 
i doradcy finansowi – przybędzie dla nich około 115 tys. miejsc 
(do 380 tys.), a także specjaliści ICT (ds. baz danych i sieci kom-
puterowych oraz programiści) – ich liczba wzrośnie o ponad 
100 tys. (do 286 tys.). O ponad 27 tys. więcej miejsc pracy bę-
dzie dla ochroniarzy (344,2 tys.). Wciąż najwięcej osób na rynku 
(aż 1,4 mln) będzie pracowało w sektorze handlu, ale zatrudnie-
nie wzrośnie tylko o 70 tys.

Kto	będzie	bez	pracy	w	2020	r.?	Największą	grupą	zawodo-
wą w Polsce pozostaną rolnicy – będzie ich 720 tys., ale ich licz-
ba spadnie o jedną trzecią. W zawodach rzemieślników, stolarzy 
i malarzy dziś pracuje łącznie około 150 tys. osób, na  koniec 

Rys. 5. Prognozowana liczba studentów w Polsce 2013-2050 (mln)
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

Rynek pracy niedalekiej przyszłości

Pojawia się zatem podstawowy problem – kogo kształcić 
i co o studiach myślą studenci. Myśląc, o tym jakiej jakości po-
winien być kapitał intelektualny Polski trzeba mieć na uwadze 
młode pokolenie, które ma być owymi naukowcami, czy też in-

Tabela 1
Prognozowane zatrudnienie specjalistów w polskiej gospodarce, tys.

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fizycy, chemicy, matematycy, statystycy etc. 24,38 25,49 26,84 28,1 29,39 30,75 31,94 33,23

Biolodzy etc. 47,59 49,32 51,49 53,49 55,54 57,7 59,55 61,55

Inżynierowie 202,33 209,53 218,58 226,91 235,43 244,43 252,09 260,42

Inżynierowie elektrotechnologii 55,77 57,96 60,67 63,18 65,76 68,47 70,81 73,35

Architekci, geodeci etc. 93,73 96,96 101,03 104,77 108,6 112,65 116,07 119,8

Analitycy systemowi i programiści, specjaliści od 
baz danych i sieci komputerowych 191,71 203,74 217,72 231,13 244,89 259,28 272,38 286,29

Źródło: IPiSS.
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 dekady zostanie ich niecałe 100 tys. Z 382,8 tys. obecnie do 
346,5 tys. w 2020 r. spadnie liczba stanowisk dla sprzątaczek 
domowych, biurowych, hotelowych oraz bufetowych. Prace stra-
ci co dziesiąty budowlaniec zajmujący się wykończeniami. Po-
dobny los czeka także co dziesiątego sportowca zawodowego 
i trenera. Zmniejszy się także liczba przewodników, konduktorów 
i stewardów.

Dochodzącym do tego problemem jest to, że 56 proc. 
miejsc pracy w Polsce może być zastąpiona przez technolo-
gię.	Naukowcy	z	Uniwersytetu	Oksfordzkiego	 [14]	 i	 think-tanku	
Bruegel [15] przeprowadzili analizę wrażliwości rynku pracy na 
komputeryzację. W Polsce i innych krajach wyszehradzkich oraz 
na południu Europy ponad połowa pracowników może stracić 
pracę w efekcie tzw. bezrobocia technologicznego (o którym jako 
pierwszy pisał już John Maynard Keynes). Bardziej zagrożone od 
polskiego są tylko rynki pracy w Rumunii, Chorwacji i Portugalii. 
Wśród zajęć objętych największym ryzykiem znalazły się: sprze-
daż, wsparcie administracyjno-biurowe, rolnictwo, produkcja, 
różnego typu usługi oraz transport. O pracę najbardziej powinni 
się obawiać telemarketerzy, brokerzy, księgowi, audytorzy, ze-
garmistrze i fotoedytorzy.

Podsumowując, niedługo w Polsce może zniknąć problem 
tradycyjnego bezrobocia, ale za rogiem czai się ryzyko bezro-
bocia technologicznego, które wynika z niskiego poziomu ka-
pitału intelektualnego Polski. W ostatnich latach wiele miejsc 
pracy powstało w kraju z powodu nadal występującej tańszej 
siły roboczej – Polacy mogą produkować podzespoły lub 
świadczyć usługi dla biznesu. W perspektywie 10-15 lat fabryki 
i	 call-center	zabije	 technologia.	Na	 taką	perspektywę	powinni	
się przygotować zarówno przedsiębiorcy, jak i system kształce-
nia. Przyszłość to zaawansowane usługi i produkcja high-tech, 
a tych wciąż w Polsce jest mało.

Podsumowanie

Ocena szans rozwojowych Polski pod względem kapitału 
intelektualnego i jego uwarunkowań nie pozostawia wątpliwości, 
że Polska, pomimo relatywnych sukcesów w ostatnich latach, 
musi w większym stopniu zadbać o kadry wysokich technologii. 
Młodzi Polacy mają mgliste pojęcie o rynku pracy, duża część 
w trakcie nauki nie pracuje, a większość nie szkoli się poza 
uczelnią [12]. Ani szkoły, ani uczelnie nie są skuteczne w do-
radztwie zawodowym, a uczniowie i studenci rzadko podejmują 
świadome	 decyzje	 związane	 z	 karierą.	 Najbardziej	 zadowoleni	
z wybranej ścieżki edukacyjnej są ci, którzy wybrali tradycyjne 
kierunki: medycynę, prawo czy informatykę. Reszta ma proble-
my – brakuje im kompetencji i doświadczenia, przez co trudno im 
później spełnić oczekiwania pracodawców. 

Trzeba zmodyfikować programy kształcenia tak, by uczy-
ły umiejętności, których jednoznacznie poszukują pracodawcy. 
Najbardziej	wymagany	z	tego	punktu	widzenia	jest	konglomerat	
kompetencji związanych z różnymi aspektami zarządzania infor-

macją – przetwarzanie danych, wnioskowanie oraz interdyscypli-
narność [16]. Ten zestaw leży u podstaw większości stanowisk 
specjalistycznych. Pracownik w coraz większej mierze staje się 
specjalistą wielowymiarowym, który musi umieć ocenić źródło 
informacji, określić jego ważność, wiarygodność i przydatność. 
Nie	wykonuje	przy	tym	tylko	jednego	typu	zadań,	ale	łączy	kom-
petencje, np. przygotowuje analizę danych, pisze na jej podsta-
wie rekomendację działań, a następnie prezentuje ją przełożo-
nemu	[17].	Kompetencji	takich	uczyć	chce	teraz	Minister	Nauki	
i Szkolnictwa Wyższego [18], ale na razie nie stworzył jeszcze 
systemu ich zamawiania dla wszystkich uczelni7). 

Jak powiedział Peter Drucker, nie da się zarządzać tym, 
czego	się	nie	mierzy.	Nie	można	poprawiać	jakości	edukacji	bez	
jednoczesnego monitorowania wyników edukacyjnych, bo nie 
sposób wtedy określić czy podejmowane zmiany w finansowa-
niu lub organizacji szkół dają pozytywne rezultaty, czy nie. Dla-
tego kluczowe jest regularne mierzenie tego, co ważne. Kraje, 
takie jak Szwecja, Izrael czy Korea regularnie publikują raporty 
o narodowym kapitale intelektualnym, obserwując czy w najważ-
niejszych wskaźnikach opisujących potencjał rozwojowy kraju 
następują zmiany. Inne kraje, takie jak Austria czy Japonia wpro-
wadziły obowiązek raportowania kapitału intelektualnego dla 
uczelni czy dużych firm. 

Diagnoza kapitału intelektualnego Polski sprzed blisko 
siedmiu lat [3] pokazała, że w wielu ważnych dla przyszłości Pol-
ski obszarach, takich jak stopień przygotowania absolwentów do 
rynku pracy, jakość edukacji wczesnej czy poziom efektywno-
ści administracji publicznej, nie prowadzimy regularnych badań. 
Brak jest wielu wskaźników monitorowanych w innych krajach, 
często nie dysponujemy bazami danych pozwalającymi przepro-
wadzić analizę porównawczą dla poszczególnych regionów czy 
miast Polski8).	Nadal	wiele	w	tej	materii	jest	do	poprawienia	m.in.	
w kontekście badania losów absolwentów szkół ponadgimna-
zjalnych i uczelni.

Odpowiedź na tytułowe pytanie – jakiego kapitału intelektu-
alnego potrzebuje Polska? – jest bardzo trudna i wymaga współ-
pracy instytucji rządowych, biznesu i umiejętności  spojrzenia 

7) Umiejętności, jakich chce uczyć resort nauki zamawiając je za pomocą 
systemu grantowego to: (1) zawodowe, czyli umiejętności i wiedza nie-
zbędne do wykonywania konkretnego zawodu; (2) interpersonalne: umie-
jętne stosowanie języka polskiego i obcego w odpowiednim kontekście 
kulturowym; prezentowanie opinii w jasny i czytelny sposób;  współpraca 
w grupie; rozwiązywanie konfliktów; prowadzenie dyskusji; przygotowywa-
nie i wygłaszanie prezentacji; (3) w zakresie przedsiębiorczości: myślenie 
i działanie w kreatywny i przedsiębiorczy sposób; znajomość terminów 
ekonomicznych; (4) analityczne w środowisku nowoczesnych technologii, 
określone jako: interpretacja wyników badań; formułowanie wniosków; 
przedstawienie danych w sposób zrozumiały; dokonywanie analiz ilościo-
wych i jakościowych.

8)	 Należy	 uprościć	 zasady	 dostępu	 do	 danych	 statystycznych	 zbieranych	
przez różne instytucje, takie jak Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo 
Pracy	i	Polityki	Społecznej,	Ministerstwo	edukacji	Narodowej	czy	Narodowy	
Bank Polski.
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w przyszłość patrząc na to, co się dzieje w krajach rozwijają-
cych, z którymi Polska obecnie konkuruje gospodarczo. Bez 
wizji i danych nie da się stworzyć gospodarki opartej na wiedzy. 
To czy Polska znajdzie właściwą odpowiedź na kluczowe wy-
zwania, jakie przed nią stoją, takie jak regres demograficzny, 
rosnące koszty i pogarszająca się dostępność tradycyjnych 
źródeł energii, czy też coraz szybsze tempo postępu technolo-
gicznego zależy od naszej zdolności do wykorzystania kapitału 
intelektualnego Polaków. 
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