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Streszczenie 

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki uzyskane w badaniu wpływu rozwoju 
wysokich technologii na wzrost gospodarczy. Rozważono 20 potencjalnie ważnych czynników z 
tej grupy. W celu wyciągnięcia adekwatnych wniosków, dokonano redukcji zbioru zmiennych 
niezależnych z wykorzystaniem podejścia FBMA. Następnie parametry modeli oszacowano z 
użyciem metody BMA. W analizach wykorzystano panel złożony z wielu zróżnicowanych 
między sobą regionów. Dlatego też rozważano przede wszystkim modele oszacowane na 
podstawie różnych grup krajów (jak UE, OECD, czy „kraje postsocjalistyczne”). 
Przeprowadzona analiza potwierdza spodziewany znaczny wpływ rozwoju technologicznego 
na wzrost gospodarczy w oparciu o liczne rozważone struktury, w oparciu o dane panelowe, 
przekrojowe, a także dane przestrzenne (z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej). 
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1. Wprowadzenie 

 

W literaturze można znaleźć ogromną liczbę badań poświęconych wpływowi szerokiej grupy 
czynników na wzrost gospodarczy. Wśród rozpatrywanych czynników wzrostu dominują, 
wywodzące się z klasycznego modelu Solowa oraz jego rozszerzonych wersji, np. modelu 
Solowa z kapitałem ludzkim (tzw. modelu Mankiwa-Romera-Weila), zmienne określające 
szeroko pojęty czynnik pracy oraz czynnik kapitału (Solow, 1956; Mankiw, Romer, Weil, 1992). 
Jednocześnie jednak wydaje się, że z czasem wzrasta znaczenie czynnika infrastrukturalnego, 
do którego w obecnych czasach zaliczyć należy także – a potencjalnie wręcz: przede wszystkim 
– poziom rozwoju nowoczesnych technologii. Wśród tych ostatnich znaczącą rolę odgrywają 
zapewne czynniki powiązane z digitalizacją oraz informatyzacją społeczeństw i gospodarek. O 
ile istnieją już badania poświęcone znaczeniu cyfryzacji i informatyzacji dla rozwoju 
ekonomicznego, o tyle trzeba zauważyć, że problem jest stosunkowo nowy (w porównaniu, 
rzecz jasna, do długiej historii samych modeli wzrostu gospodarczego) w związku ze 
stopniowym upowszechnianiem nowoczesnych technologii, jeszcze niedawno dostępnych 
jedynie na niewielką skalę i znacznie mniej rozwiniętych. Z konieczności więc, ilość danych 
dostępnych badaczom dopiero powoli staje się zauważalna i umożliwia wiarygodne analizy i w 
większości wypadków każde nowe badanie ma wartość dodaną z uwagi na poszerzenie 
zakresu dostępnych danych. Ponadto, większość badań obecnych w literaturze oparta jest na 
prostych metodach obliczeniowych lub wręcz analizie opisowej. Wydaje się więc, że 
znaczącym krokiem jest przeprowadzenie wnioskowania z wykorzystaniem bardziej 
zaawansowanych metod ekonometrycznych. 

Głównym celem przeprowadzonego badania jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ 
nowoczesnych technologii na tempo wzrostu gospodarczego. W badaniu uwzględniono kilka 
obszarów związanych z rozwojem technologicznym, a w ramach każdego obszaru 
wykorzystano wiele zmiennych reprezentujących rozmaite aspekty rozwoju technologicznego. 
Niniejsza analiza obejmuje zmienne związane z internetyzacją i digitalizacją, rozwojem sektora 
technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Information and Communication Technology – 
ICT), a także kilka innych zmiennych reprezentujących zgłoszenia patentowe, wydatki na 
badania i rozwój oraz eksport wysokich technologii. Grupa zmiennych związanych z 
internetyzacją i digitalizacją uwzględnia zarówno infrastrukturę informatyczną i 
telekomunikacyjną, jak również zmienne obrazujące tworzenie kapitału ludzkiego i kapitału 
produkcyjnego (tj. wykorzystanie internetu przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa). 
Szczegółowa lista zmiennych jest przedstawiona w punkcie 3. W niniejszym opracowaniu 
przyjęto, że powyższe zmienne będą określane terminem: zmienne technologiczne lub krócej 
– technologia. Oczywiście w przypadku odwoływania się do wyników dotyczących konkretnej 
zmiennej, powoływana jest ta zmienna. Jednak przy interpretacji wyników na ogólniejszym 
szczeblu agregacji jest używany jeden wspólny termin (zmienne technologiczne bądź 
technologia), aby zapewnić czytelność i przejrzystość tekstu.  

W niniejszym badaniu oszacowano grupę modeli pozwalających na zbadanie wpływu 
zmiennych technologicznych na tempo wzrostu PKB. Przedstawione w niniejszym raporcie 
badanie wpisuje się w grupę analiz czynników wzrostu gospodarczego. Istnieje wiele 
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zmiennych determinujących dynamikę produkcji, jednak wnioskowanie w tym zakresie jest 
wysoce zróżnicowane w zależności od grupy krajów i okresu objętego analizą, charakteru 
zależności (związek liniowy vs. nieliniowy), czy też zastosowanej metody badawczej oraz 
czynników wzrostu uwzględnionych w charakterze zmiennych kontrolnych. W raporcie 
zbadano kwestię wpływu technologii na tempo wzrostu gospodarczego, przy uwzględnieniu 
następujących elementów nowości i oryginalności. Po pierwsze, oceniamy różnice między 
wpływem badanych zmiennych a dynamiką PKB w różnych grupach krajów, przy czym grupy 
takie można wyodrębnić według kryterium geograficznego (położenie na tym samym 
kontynencie), politycznego (przynależność do jednego ugrupowania integracyjnego, np. UE) 
lub instytucjonalnego (podobny stopień rozwoju otoczenia instytucjonalnego). Po drugie, 
weryfikujemy stabilność tego wpływu w czasie, gdyż można oczekiwać, że oddziaływanie to 
będzie miało różną siłę w różnych okresach. 

Przeprowadzona analiza wypełnia lukę w literaturze w kilku aspektach: zakresie grupy krajów 
objętych badaniem, wyboru zmiennych oraz sposobu weryfikacji hipotez badawczych (metody 
estymacji modeli), gdzie staramy się uzyskać wyniki relatywnie odporne na przyjęte założenia 
(m.in. na zestaw zmiennych objaśniających oraz na sposób podziału całego okresu na 
poszczególne podokresy) poprzez wykorzystanie nowoczesnych i adekwatnych metod 
ekonometrycznych, co w wielu przypadkach stanowiło mankament wcześniejszych badań. 

Kolejne rozdziały niniejszego opracowania otwiera rozdział 2 zawierający przegląd literatury 
oraz omawiający aspekty teoretyczne wpływu technologii na dynamikę produkcji. O ile w 
literaturze można znaleźć ogromną liczbę opracowań poświęconych modelowaniu wzrostu 
gospodarczego, o tyle w tym miejscu koncentrujemy się na uwzględnieniu relacji między 
wzrostem gospodarczym a zmiennymi technologicznymi. W rozdziale 3 podano najważniejsze 
informacje o zbiorze danych uwzględnionym w badaniu. Składa się on zarówno z grupy 
czynników wzrostu gospodarczego, wykorzystywanych głównie w charakterze zmiennych 
kontrolnych, jak i ze zmiennych technologicznych. Rozdział 4 poświęcony jest opisowi metody 
badawczej wykorzystanej w badaniu. Omawiamy w nim przede wszystkim problemy, jakie w 
naszej opinii stanowią główną trudność przy przeprowadzeniu badania, a także 
zaproponowane i zastosowane przez nas rozwiązania. W rozdziałach 5-9 prezentujemy wyniki 
uzyskane w oparciu o kilka typów modeli: typowy model dynamiczny dla danych panelowych, 
oszacowany przy użyciu uśredniania bayesowskiego (rozdział 5), ten sam model po 
wprowadzeniu nieliniowości i opóźnień zmiennych (rozdział 6), model uwzględniający 
załamania strukturalne w wybranych latach (rozdział 7). W rozdziale 8 zastosowanie modelu 
przestrzennego pozwala na weryfikację występowania spillover effects między krajami. 
Wreszcie w rozdziale 9 przedstawiamy wyniki oszacowania modeli opartych na danych 
przekrojowych. Prezentację badania kończą główne wnioski zawarte w rozdziale 10, zaś 
ponieważ w analizach oszacowano bardzo dużą liczbę modeli, wyniki tych działań nie są w 
całości zawarte w głównej części raportu i znaczna ich część podana została w aneksie. 

Przy przeprowadzaniu obliczeń wykorzystano program Stata w wersji 14.0. 

  



 

6 
 

2. Przegląd literatury i aspekty teoretyczne 

 

W niniejszym punkcie przedstawiamy przegląd wybranych badań empirycznych dotyczących 
rozwoju technologicznego. Koncentrujemy się na badaniach, w których analizowany jest 
wpływ zmiennych technologicznych na wzrost gospodarczy. Jako że celem opracowania nie 
jest dokonanie jak najszerszego przeglądu prac empirycznych, nie staraliśmy się opisać 
możliwie wszystkich badań dostępnych w literaturze, których jest zapewne kilka tysięcy albo i 
więcej. Ograniczyliśmy się do wybranych analiz, w miarę aktualnych i związanych z naszym 
badaniem empirycznym. Przy omawianiu literatury staraliśmy się – tam gdzie to możliwe – 
uwypuklić wady cytowanych prac oraz braki w literaturze, tak aby pokazać Czytelnikowi 
wartość dodaną badania empirycznego przeprowadzonego w tym opracowaniu. 

Colecchia i Schreyer (2002) przeprowadzają – dla 9 krajów OECD w okresie 1980-2000 – 
rachunek wzrostu gospodarczego, którego celem było określenie wpływu kapitału ICT na 
wzrost gospodarczy. Wyniki informują, że w latach 1980-1995 około 0,1-0,5 punktu 
procentowego tempa wzrostu gospodarczego (w zależności od kraju) wynikało z akumulacji 
kapitału ICT. W drugiej połowie lat 90. wkład kapitału ICT we wzrost gospodarczy był zazwyczaj 
wyższy i w niektórych krajach osiągnął poziom 0,8-0,9 punktu procentowego. ICT odegrał 
największą rolę we wzroście gospodarczym w USA, Australii, Finlandii i Kanadzie. 

Atkinson, Correa i Hedlund (2008) przygotowali obszerny raport dotyczący różnych aspektów 
związanych z rozwojem szerokopasmowego internetu. Szacują m.in. dla krajów OECD 
równania regresji, w których zmiennymi objaśnianymi są odpowiednio odsetek gospodarstw 
domowych podłączonych do szerokopasmowego internetu i zagregowany wskaźnik 
uwzględniający subskrypcję, cenę i szybkość szerokopasmowego internetu dla gospodarstw 
domowych, a zmienne objaśniające zostały podzielone na dwie grupy w zależności od tego, 
czy determinują podaż czy popyt. Wśród zmiennych determinujących podaż jest wskaźnik 
Herfindahla-Hirschmana dla sektora telekomunikacyjnego, stopień urbanizacji oraz odsetek 
społeczeństwa będący w posiadaniu domów i mieszkań, zaś w grupie zmiennych 
objaśniających wpływających na popyt znajdują się: PKB na mieszkańca, temperatura, 
mediana wieku społeczeństwa, użytkownicy internetu, poziom wykształcenia, współczynnik 
Giniego dla nierówności dochodowych oraz średnia cena szerokopasmowego internetu. Jak 
widać, nie istnieje jeden sztywnie określony model pozwalający na badanie zależności między 
internetyzacją a produkcją. W cytowanym badaniu autorzy traktują PKB per capita jako 
zmienną objaśniającą, a powszechność internetu jest zmienną objaśnianą. Poza tym istnieje 
wiele zmiennych, które można traktować jako czynniki kontrolne w równaniu regresji i ich 
wybór należy do wyłącznej decyzji autora. W tym też świetle bardzo ważne jest zastosowanie 
w badaniu procedury bayesowskiego uśredniania oszacowań, która pozwala na znacznie 
szerszy wstępny dobór potencjalnych zmiennych objaśniających i w ten sposób na uzyskanie 
modelu dającego pełniejszy obraz badanych zależności. Takie podejście zostało zastosowane 
w naszym badaniu. 

Holt i Jamison (2009) dokonują przeglądu literatury dotyczącej wpływu technologii ICT na 
wzrost gospodarczy, a także – w węższym ujęciu – przedstawiają przegląd badań na temat 
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wpływu szerokopasmowego internetu na dynamikę produkcji. Przegląd badań dotyczących 
gospodarki USA sugeruje, że dostęp do łączy szerokopasmowych ma dodatni wpływ na wzrost 
gospodarczy, ale wpływ ten trudno jest dokładnie zmierzyć. Na podstawie przeglądu literatury 
autorzy cytowanego badania dochodzą do wniosku, że wpływ technologii ICT na tempo 
wzrostu gospodarczego zmienia się (m.in. w czasie) i dlatego warto jest analizować zależności 
między tymi zmiennymi w ujęciu nieliniowym. Takie podejście – wykorzystujące m.in. wnioski 
z cytowanego wyżej badania – zostało uwzględnione w tym opracowaniu, gdzie zmienne 
związane z informatyzacją są włączone do naszych modeli w postaci wielomianu drugiego 
stopnia. Autorzy przytoczonego badania twierdzą ponadto, że trudno jest oczekiwać od 
pojedynczego modelu dokładnego opisu wpływu łączy szerokopasmowych na tempo wzrostu 
PKB. Dlatego też – wykorzystując wnioski z cytowanej pracy – w niniejszym opracowaniu 
szacujemy wiele modeli i stosujemy procedurę BMA do uzyskania ostatecznych wyników. 

Koutroumpis (2009) analizuje wpływ dostępności szerokopasmowego internetu na tempo 
wzrostu gospodarczego w 22 krajach OECD w latach 2002-2007. Do teoretycznej oceny 
wpływu infrastruktury szerokopasmowej na wzrost gospodarczy wykorzystywana jest 
makroekonomiczna funkcja produkcji uwzględniająca mikromodel z inwestycjami w 
infrastrukturę szerokopasmową. Równania regresji szacowane są za pomocą metody GMM z 
uwzględnieniem zmiennych instrumentalnych (IV GMM) oraz metody 3SLS, a wśród 
zmiennych objaśniających znajduje się wiele czynników wzrostu gospodarczego, mających 
charakter zmiennych kontrolnych. Niestety, oparcie badania na danych panelowych w ujęciu 
rocznym (a nie na danych uśrednionych do kilkuletnich podokresów, jak w niniejszym 
opracowaniu) powoduje, że wyniki mogą mieć pod względem ekonomicznym charakter 
pozorny, mimo statystycznej istotności zmiennych objaśniających. Niemniej jednak, wyniki 
cytowanego badania pokazują istnienie silnego dodatniego wpływu szerokopasmowego 
internetu na tempo wzrostu gospodarczego.  

Bertschek, Cerquera i Klein (2011) analizują wpływ szerokopasmowego internetu na wyniki 
ekonomiczne niemieckich przedsiębiorstw w latach 2001-2003. 

Dimelis i Papaioannou (2011) przeprowadzają badanie empiryczne, w którym szacują wpływ 
rozwoju technologii ICT na wzrost produkcji w różnych gałęziach gospodarki Stanów 
Zjednoczonych i Unii Europejskiej w latach 1980-2000. Do analizy wykorzystują modele oparte 
na danych panelowych, oszacowane m.in. za pomocą systemowego estymatora GMM. Wyniki 
są zróżnicowane w zależności od okresu, regionu i gałęzi. Na przykład, badanie sugeruje 
istnienie silnego dodatniego wpływu technologii ICT na wzrost produkcji w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. zarówno w USA, jak i w UE. Niemniej jednak, dynamika tego 
procesu była inna w obu grupach: w UE wpływ był silny na początku lat dziewięćdziesiątych, a 
później osłabł, natomiast w USA oddziaływanie stało się silniejsze pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych. Wyniki cytowanego badania sugerują m.in. konieczność analizy 
stabilności w czasie, co też czynimy w naszym opracowaniu. 

Vu (2011) weryfikuje hipotezę, że dostępność technologii ICT wykazuje dodatni wpływ na 
tempo wzrostu gospodarczego. Na gruncie teoretycznym autor wskazuje trzy kanały, poprzez 
które rozwój ICT wpływa na dynamikę produkcji: a) przyspieszenie dyfuzji technologicznej i 
innowacji, b) poprawa jakości procesów decyzyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa i 
gospodarstwa domowe, c) wzrost popytu i obniżenie kosztów produkcji, co razem prowadzi do 
wzrostu PKB. Badanie empiryczne obejmuje 102 kraje i okres 1996-2005. Autor szacuje 
modele regresji zarówno na danych uśrednionych do 5-letnich podokresów, jak i panelowych. 
Badanie oparte na danych uśrednionych z wykorzystaniem estymatora OLS pokazuje, że 
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istnieje silny związek między powszechnością technologii ICT a wzrostem gospodarczym 
(wynik jest uzyskany na podstawie wieloczynnikowego równania regresji, uwzględniającego 
wpływ na PKB także innych czynników wzrostu gospodarczego). W badaniu opartym na 
danych panelowych zostały oszacowane dynamiczne modele regresji panelowej za pomocą 
estymatora GMM, co pozwala także wychwycić wpływ branży ICT na tempo wzrostu 
gospodarczego w ujęciu przyczynowym. Do rozwoju branży ICT autorzy wykorzystują trzy 
zmienne, określające liczbę posiadaczy komputerów osobistych, abonentów telefonii 
komórkowej i użytkowników internetu. Wyniki pokazują, że najsilniejszy wpływ na dynamikę 
produkcji ma powszechność internetu, następnie powszechność telefonii komórkowej i 
komputerów osobistych. Badanie pokazuje ponadto, że krańcowy wpływ ICT na tempo 
wzrostu gospodarczego maleje wraz ze wzrostem poziomu rozwoju sektora ICT. Cytowane 
badanie wskazało zmienne, które zostały włączone także do naszej analizy. Zasygnalizowało 
też konieczność uwzględnienia elementów nieliniowości. Powoływana praca ma jednak 
zasadniczą wadę. Badanie panelowe zostało przeprowadzone na danych rocznych, które 
ulegają bardzo silnym wahaniom cyklicznym i nieregularnym. Na roczne tempa wzrostu 
gospodarczego wpływają głównie czynniki popytowe, a nie czynniki podażowe. Natomiast 
cyfryzacja i internetyzacja ma bezspornie podażowy charakter. W naszej analizie, gdzie 
stosujemy dynamiczny model panelowy oszacowany na podstawie estymatora GMM dla 
danych panelowych uśrednionych do 3-letnich podokresów, pozbywamy się słabości 
występujących w cytowanej pracy i powinniśmy uzyskać bardziej wiarygodne wyniki. 

Pradhan, Arvin, Norman i Bele (2014) analizują zależność między rozwojem infrastruktury 
telekomunikacyjnej a wzrostem gospodarczym w krajach grupy G-20 w latach 1991-2012. W 
badaniu wykorzystywany jest panelowy model wektorowej autoregresji do zbadania 
przyczynowości w sensie Grangera. Badanie pokazuje, że rozwój infrastruktury 
telekomunikacyjnej wykazuje dwustronny związek przyczynowo-skutkowy z tempem wzrostu 
gospodarczego. Analiza przyczynowości w sensie Grangera polega m.in. na oszacowaniu 
modelu z opóźnieniami, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością 
stosowanego w naszym opracowaniu podejścia polegającego na uwzględnieniu średnich 3-
letnich i oszacowaniu modeli z opóźnieniami zmiennych objaśniających. 

Shahiduzzaman i Alam (2014) badają zależność między technologią ICT a produkcją w latach 
1965-2011 w Australii. Metodą badawczą jest analiza kointegracji i analiza przyczynowości 
przy wykorzystaniu testów Grangera. Wyniki wskazują, że kapitał ICT prowadzi do wzrostu 
produkcji i zwiększa łączną produktywność czynników wytwórczych (multifactor productivity) 
w sensie przyczynowym. Autorzy dokonują także szerokiego przeglądu badań empirycznych 
dotyczących kointegracji i zależności przyczynowej między inwestycjami ICT a dynamiką 
produkcji. Przegląd literatury uwzględnia badania obejmujące zarówno pojedyncze kraje, jak 
też analizy przekrojowe. 

Raport Komisji Europejskiej (European Commission, 2015) pokazuje, jak ważne są technologie 
cyfrowe i internet w procesie wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Autorzy raportu 
wskazują na istotną rolę cyfrowych innowacji społecznych (Digital Social Innovation – DSI). 
Jako wnioski dla polityki gospodarczej sugerują m.in., aby politycy (od szczebla 
samorządowego po władze państwowe i osoby zasiadające w strukturach UE) wspierali 
inwestycje w technologie cyfrowe. 

Spilsbury (2015) dokonuje klasyfikacji gałęzi, wyodrębniając gałęzie gospodarki informacyjnej 
(Information Economy Industries) na przykładzie gospodarki brytyjskiej przy wykorzystaniu 
analizy dynamicznego mapowania (Dynamic Mapping Analysis). Gałęzie gospodarki 
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informacyjnej są branżami z sektora ICT. Autorzy cytowanego badania do gospodarki 
informacyjnej zaliczają zatrudnionych w sektorach gospodarki informacyjnej oraz – w 
przypadku innych sektorów – osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z ICT. Autorzy 
przedstawiają dane pokazujące wielkość ICT w poszczególnych gałęzi gospodarki, co ułatwia 
oszacowanie rozmiarów gospodarki informacyjnej. Wyniki tego badania implikują 
jednocześnie, że dane wykorzystywane w badaniach makroekonomicznych, które są 
zagregowane na poziomie całej gałęzi i/lub całej gospodarki, mogą nie odzwierciedlać dobrze 
skali rozwoju samego sektora ICT i nie można wykluczyć uzyskania zależności pozornych w 
modelach ekonometrycznych.  

Szeroka analiza danych dotyczących rozwoju internetyzacji i digitalizacji oraz technologii ICT, 
włączając przegląd literatury, jest dostępna w raportach OECD (OECD, 2012, 2013a, 2013b). W 
raportach znajduje się analiza szeregu danych statystycznych i ujęć teoretycznych, a całość jest 
wzbogacona rozmaitymi przykładami. W opracowaniach można jednak zauważyć brak 
szerokiej analizy ekonometrycznej uwzględnionych zmiennych. Nasze badanie ma zatem 
charakter komplementarny w stosunku do tych prac, gdyż wykorzystujemy m.in. dane OECD 
do formalnego zbadania wpływu internetyzacji i sektora ICT na tempo wzrostu 
gospodarczego. 

Warto przedstawić kanały, za pomocą których technologia wpływa na wzrost gospodarczy. 
Ogólnie biorąc, wpływ technologii na tempo wzrostu gospodarczego może być bezpośredni 
oraz pośredni. Z jednej strony, szybszy rozwój technologiczny poprawia wydajność czynników 
produkcji (pracy, kapitału rzeczowego oraz kapitału ludzkiego). Widać to, gdy odwołamy się do 
funkcji produkcji. W literaturze wyróżnia się m.in. koncepcję postępu technicznego 
zasilającego pracę (labor-augmenting technical progress) oraz postępu technicznego 
zasilającego kapitał (capital-augmenting technical progress). Te dwa ujęcia są odzwierciedlone 
za pomocą poniższych funkcji produkcji: 

         ;Y t F K t A t L t  (2.1) 

 
        ;Y t F A t K t L t

 (2.2) 

gdzie Y(t) oznacza produkcję (PKB) w danym okresie, L(t) jest nakładem pracy, K(t) jest 
nakładem kapitału rzeczowego (fizycznego), zaś zmienna A(t) reprezentuje poziom 
technologii. W równaniu (2.1) zmienna technologiczna występuje w iloczynie z nakładem 
pracy i iloczyn ten (A(t)L(t)) nosi nazwę efektywnej pracy. Jak widać zatem, lepsza technologia 
jest traktowana jako bezpośrednia poprawa wydajności pracy i w ten sposób wpływa na 
wzrost gospodarczy. Podobnie w równaniu (2.2) zmienna reprezentująca poziom technologii 
występuje w iloczynie z kapitałem rzeczowym, co oznacza, że postęp techniczny prowadzi do 
poprawy wydajności kapitału rzeczowego. 

Z drugiej jednak strony, wpływ rozwoju technologicznego na tempo wzrostu gospodarczego 
ma też charakter pośredni i prowadzi do ogólnej poprawy wydajności wszystkich czynników 
produkcji. W literaturze jest to nazywane jako przyrost TFP (ang. total factor productivity), co 
na język polski jest tłumaczone jako wzrost łącznej produktywności czynników wytwórczych. 
Aby przedstawić ideę TFP i wpływ rozwoju technologicznego na ogólną poprawę wydajności 
czynników i przez to na wzrost gospodarczy, trzeba zapisać funkcję produkcji w następującej 
postaci: 

 
        ;Y t A t F K t L t 

 (2.3) 
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Aby uprościć obliczenia, przyjmijmy dalej, że funkcja produkcji jest typu Cobba-Douglasa o 
ogólnej postaci (dla przejrzystości wywodu, w dalszej części pominięto indeksy czasowe t; przy 
interpretacji równań trzeba oczywiście pamiętać, że wszystkie zmienne zależą od czasu): 

 
  1,F K L AK L 

 (2.4) 

We wzorze (2.4) przyjęto stałe przychody ze skali na poziomie całej gospodarki (co jest w dużej 
mierze zgodne z rzeczywistością), toteż suma potęg przy czynnikach produkcji jest równa 1. A 
zatem, podstawiając (2.4) do (2.5) uzyskuje się funkcję produkcji z postępem technicznym o 
następującej postaci 

 Y AK L   (2.5) 

Zlogarytmowanie powyższej formuły prowadzi do następującej zależności: 

 
 ln ln ln 1 lnY A K L    

 (2.6) 

Licząc pochodną po czasie równania (2.6), otrzymujemy (kropka nad zmienną oznacza 
pochodną po czasie): 

 
 1

Y A K L

Y A K L
    

 (2.7) 

Równanie (2.7) stanowi podstawę tzw. rachunku wzrostu gospodarczego. Pokazuje bowiem, 
że tempo wzrostu gospodarczego jest sumą średniego ważonego tempa wzrostu czynników 
wytwórczych, gdzie wagami są udziały wynagrodzeń danego czynnika w dochodzie, oraz 
tempa wzrostu łącznej produktywności czynników wytwórczych. Szybszy rozwój 
technologiczny poprawia zatem ogólną wydajność czynników i powoduje, że z danych 
nakładów można uzyskać większe przyrosty produkcji. 

Jak widać zatem, zmienne technologiczne uwzględnione w niniejszym badaniu wpływają na 
wzrost gospodarczy w dwojaki sposób. Pierwszym jest bezpośrednie oddziaływanie na 
wydajność czynników produkcji (głównie pracy, kapitału rzeczowego i kapitału ludzkiego). 
Drugim kanałem wpływu jest poprawa łącznej produktywności czynników wytwórczych – ten 
drugi kanał oznacza, że rozwój technologiczny poprawia produktywność wszystkich czynników 
wytwórczych razem, przy czym trudno jest rozbić ten wpływ na konkretne czynniki wzrostu i 
skwantyfikować jego siłę.  

Badania empiryczne, w których autorzy szacowali TFP dla różnych krajów przeprowadzili m.in.: 
Englander i Gurney (1994) dla krajów OECD; King i Levine (1994), Young (1994) oraz Baier, 
Dwyer i Tamura (2002) dla ponad 100 krajów świata; De Broeck i Koen (2000) dla krajów WNP 
i państw bałtyckich. Szczegółowa metoda analizy, dobór zmiennych, stopień agregacji 
szeregów czasowych oraz wnioski w zakresie wpływu technologii na wzrost gospodarczy są 
różne. Istnieją też badania dotyczące Polski. Na przykład, Florczak i Welfe (2000) oraz Welfe 
(2001) obliczają TFP w Polsce w latach 1982-2000 na podstawie standardowego rachunku 
wzrostu z uwzględnieniem dwóch czynników produkcji: pracy i kapitału rzeczowego (maszyn i 
urządzeń lub środków trwałych ogółem). W ich badaniu elastyczność produkcji względem 
środków trwałych, czyli udział wynagrodzenia kapitału rzeczowego w dochodzie, jest 
kalibrowana na poziomie 0,5 lub estymowana na podstawie funkcji produkcji. W innym 
badaniu Welfego (2003), autor szacuje TFP dla Polski w latach 1986-2000 przy wykorzystaniu 
różnych alternatywnych wartości udziału wynagrodzenia kapitału rzeczowego w dochodzie 
(od 0,25 do 0,7). Z kolei Florczak (2011) szacuje metodą Wharton wartości TFP oczyszczone z 
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krótkookresowych wahań popytowych dla Polski w latach 1970-2008, a następnie analizuje 
determinanty łącznej produktywności czynników wytwórczych. 

Przy badaniu wpływu technologii na tempo wzrostu gospodarczego można wykorzystać także 
inne, alternatywne modele teoretyczne. Warto przede wszystkim odnieść się do rozszerzenia 
neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego Solowa, zaproponowanego przez Nonnemana 
i Vanhoudta (1996). Autorzy cytowanej pracy wprowadzili w ramy neoklasycznego modelu 
Solowa kilka rodzajów kapitału: oprócz kapitału rzeczowego (K) zgodnego ze standardowym 
modelem Solowa i kapitału ludzkiego (H) odpowiadającego rozszerzonej wersji modelu 
Solowa zaproponowanej przez Mankiwa, Romera i Weila (1992), Nonneman i Vanhoudt 
wprowadzili trzeci rodzaj kapitału, tzw. technologiczne know-how (T). Funkcja produkcji w tak 
rozszerzonym modelu ma postać: 

 
 Y K H T AL

       


 (2.8) 

gdzie T jest miarą zasobu technologicznego know-how (parametry ,  i  oznaczają udziały 
wynagrodzeń poszczególnych rodzajów kapitału w dochodzie i zarazem są one miarą 
elastyczności produkcji względem danego rodzaju kapitału). Zaimplementowanie rozszerzonej 
wersji funkcji produkcji (2.8) w struktury modelu Solowa pozwala na dwuwymiarową analizę 
wpływu rozwoju technologicznego na tempo wzrostu gospodarczego. Oprócz standardowego 
wpływu postępu technicznego na dynamikę produkcji, model pozwala skwantyfikować siłę 
wpływu stopy inwestycji w technologię na tempo wzrostu gospodarczego. A zatem, ujęcie 
zaproponowane przez Nonnemana i Vanhoudta pozwala na jednoczesną analizę zarówno 
efektów postępu technicznego, jak i nakładów ponoszonych na poprawę poziomu technologii. 
Wprowadzając do modelu Solowa funkcję produkcji (2.8) uzyskuje się bowiem następujące 
równanie opisujące wzrost gospodarczy (zob. Próchniak, 2011): 

       ln ln 0 1 ln 1 ln
1 1

t t

K Hy t y e s e s  

     

      
       

         1 ln 1 ln 1 ln 0
1 1

t t t

Te s e n a e y     


     

   
       

       (2.9) 

Lewa strona równania (2.9) oznacza tempo wzrostu PKB na jednostkę efektywnej pracy. Jest 
ono uzależnione od stopy inwestycji w kapitał rzeczowy, tj. stopy oszczędności (sK), stopy 
inwestycji w kapitał ludzki (sH), stopy inwestycji w technologię (sT), postępu technicznego (a) 
oraz początkowego poziomu dochodu (lny(0)). We wzorze (2.9) zmienna n mierzy tempo 

wzrostu liczby ludności,  – stopę amortyzacji kapitału, zaś  jest współczynnikiem 
konwergencji (inaczej: zbieżności) typu beta. Przekształcają równanie (2.9) do postaci 
wyjaśniającej stopę wzrostu PKB ogółem okazuje się, że jest ono determinowane zarówno 
przez tempo (tj. efekty) postępu technicznego, jak i nakłady (inwestycje) przeznaczone na 
rozwój technologii. W badaniu empirycznym przedstawionym w niniejszym opracowaniu 
uwzględnione zmienne będą mierzyć zarówno efekty, jak i nakłady przeznaczone na rozwój 
technologii. 

Powyższe ujęcia przedstawiają kanały wpływu technologii na dynamikę produkcji. Nie są to 
oczywiście jedyne modele. Jako że celem pracy nie jest dogłębna analiza wszystkich ujęć 
teoretycznych, stosując tzw. brzytwę Ockhama ograniczono się do prezentacji wybranych 
modeli i kanałów wpływu. Trzeba jednak dodać, że ujęć teoretycznych dotyczących wpływu 
rozwoju technologii, wiedzy i sektora B+R na dynamikę produkcji jest wiele, włączając w to 
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endogeniczne modele wzrostu gospodarczego, zaliczane do tzw. nowej teorii wzrostu. Na 
przykład, model learning-by-doing Romera jest ujęciem jednosektorowym, w którym 
długookresowy wzrost gospodarczy jest osiągany dzięki istnieniu w skali całej gospodarki 
rosnących przychodów z akumulacji wiedzy (Romer, 1986). Z kolei modele ze zwiększającą się 
liczbą dóbr oraz z poprawiającą się jakością dóbr określane są mianem modeli B+R. W 
modelach takich długookresowy wzrost gospodarczy jest uzyskiwany dzięki endogenizacji 
postępu technicznego, będącego efektem prac badawczo-rozwojowych. Przykładem jest 
model Romera ze zwiększającą się liczbą dóbr oraz model Aghiona-Howitta z poprawiającą się 
jakością dóbr (Romer, 1990; Aghion i Howitt, 1992). 

Istnieje także wiele raportów oraz ekspertyz, analizujących rozmaite zależności na gruncie 
teoretycznym i empirycznym między różnymi aspektami rozwoju technologicznego, także z 
uwzględnieniem polityki gospodarczej. W raportach takich, mających często charakter 
popularnonaukowy, nie wykorzystuje się zazwyczaj zaawansowanych narzędzi 
ekonometrycznych ani skomplikowanych teoretycznych modeli ekonomicznych, będących np. 
rozszerzeniem modeli wzrostu gospodarczego. Na przykład, w raporcie Banku Światowego 
(WDR, 2016) porusza się wiele aspektów dotyczących internetyzacji i cyfryzacji. Na przykład, 
autorzy pokazują, że przyjęcie technologii cyfrowych przez ludzi, przedsiębiorstwa i rządy było 
dodatnio skorelowane z PKB per capita. Z kolei w wymiarze instytucjonalnym autorzy 
wymieniają niezbędne działania w zakresie polityki gospodarczej mające na celu zwiększenie 
podaży usług internetowych. Z kolei raport przygotowany pod auspicjami Uniwersytetu 
Columbia (ICT and SDGs, 2015), dotyczący celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r., głosi 
konieczność, aby cały sektor publiczny (włączając ochronę zdrowia, edukację i infrastrukturę) 
był w pełni obsługiwany infrastrukturą ICT wysokiej jakości. Oznacza to m.in.: 

 łączność szerokopasmową wszystkich obiektów użyteczności publicznej do 2020 r.; 

 szkolenie z zakresu ICT wszystkich urzędników służby publicznej i dostawców usług; 

 występowanie systemów opartych na ICT w sektorach opieki zdrowotnej, edukacji i 
infrastrukturalnym; 

 zachęcanie uczelni wyższych do wdrożenia rozwiązań ICT; w tym poprzez partnerstwa z 
sektorem biznesu; 

 partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) dla systemów opartych na ICT. 
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3. Dane wykorzystane w badaniu 

 

Dane wykorzystane w badaniu można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą są zmienne 
technologiczne, które stanowią podstawę badania empirycznego i są zgodne z założonymi 
celami badania. W drugiej grupie znajdują się zmienne objaśniające, które są włączane do 
równania regresji w charakterze czynników kontrolnych. 

Listę zmiennych z pierwszej grupy, a więc zmiennych dotyczących rozwoju technologicznego, 
przedstawia tablica 3.1. W badaniu wykorzystaliśmy 53 zmienne podzielone na następujące 
grupy czynników: 

1. Internetyzacja i digitalizacja 

1.1. Infrastruktura 

1.2. Tworzenie kapitału ludzkiego (wykorzystanie internetu przez gospodarstwa domowe) 

1.3. Tworzenie kapitału produkcyjnego (wykorzystanie internetu przez przedsiębiorstwa) 

2. Sektor ICT 

3. Inne 

Powyższy podział nie jest oczywiście jedynym możliwym sposobem klasyfikacji 
uwzględnionych zmiennych, jednak wydaje się być najlepszym rozwiązaniem biorąc pod 
uwagę cel analizy. Trzeba ponadto pamiętać, iż niektóre zmienne o szerokim zakresie 
tematycznym trudno jest włączyć tylko do jednej konkretnej kategorii. Tak więc przyjęty 
podział zmiennych na grupy jest częściowo także odzwierciedleniem poglądów autorów 
badania i w przypadku zmiennych pasujących do kilku kategorii tematycznych przyjęto ich 
przynależność według najbardziej prawdopodobnego kanału oddziaływania na tempo wzrostu 
gospodarczego. Zmienne technologiczne pochodzą z baz danych Banku Światowego, OECD i 
Eurostatu.  

Dostępność danych dla poszczególnych zmiennych jest różna zarówno w skali długości szeregu 
czasowego, jak też liczby krajów. Zmienne pochodzące z Banku Światowego są dostępne dla 
możliwie szerokiej grupy krajów świata dla wielu lat. Natomiast zmienne z OECD i Eurostatu są 
dostępne dla zdecydowanie węższej grupy krajów (głównie państw należących do OECD oraz 
członków Unii Europejskiej); poza tym wiele z nich jest dostępnych w formie bardzo 
okrojonego szeregu czasowego tak, że nie mogą zostać wykorzystane w badaniu opartym na 
danych panelowych. 

Główną część badania ekonometrycznego stanowi analiza na danych panelowych. Niemniej 
jednak, w tej części analizy nie jest możliwe wykorzystanie wszystkich zmiennych, gdyż 
zmienne o bardzo słabym wypełnieniu w czasie (a w skrajnym przypadku – dostępne w 
jednym roku) mogą być uwzględnione tylko w modelach opartych na danych przekrojowych 
(inaczej – uśrednionych w skali całego okresu). Zmienne, które nie mogą zostać włączone do 
analizy na podstawie danych panelowych, będą uwzględnione w uzupełniającym badaniu 
opartym na danych przekrojowych. 
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W tablicy 3.1 znajduje się informacja, które szeregi będą wykorzystane w analizie opartej na 
danych panelowych, a które w analizie opartej na danych uśrednionych. Zmienne pochodzące 
z Banku Światowego i OECD (a także dwie zmienne z Eurostatu) zostaną uwzględnione w 
analizie opartej na danych panelowych. Pozostałe zmienne pochodzące z Eurostatu będą 
włączone do modelu opartego na danych uśrednionych (zmienna selling, jako najbardziej 
reprezentatywna merytorycznie zmienna ze swojej grupy, została także włączona do modelu 
panelowego). 

Ponieważ wzrost gospodarczy jest zjawiskiem wielowymiarowym i jest on determinowany 
przez wiele czynników, kompletność modelu wymaga uwzględnienia wielu zmiennych 
objaśniających będących czynnikami wzrostu gospodarczego. Listę takich czynników (wraz ze 
zmiennymi będącymi zmienną objaśnianą) przedstawia tablica 3.2. Przy wyborze zmiennych 
kontrolnych kierowaliśmy się teorią ekonomii, a także wynikami naszych wcześniejszych badań 
empirycznych (zob. np. Próchniak i Witkowski, 2012, 2013a, 2013b, 2014). Staraliśmy się, aby 
w zbiorze zmiennych kontrolnych nie było zmiennych reprezentujących pod względem 
ekonomicznym ten sam obszar (np. stopa oszczędności i stopa inwestycji), co powodowałoby 
ich silną współliniowość.  

Zmienne zero-jedynkowe dotyczą kryterium geograficzno-politycznego. Wprowadzona została 
także jedna zmienna zero-jedynkowa, reprezentująca wpływ kryzysu globalnego. Przyjmuje 
ona wartość 1 w podokresach obejmujących 2009 r. 

Główne badanie zostało przeprowadzone na danych panelowych. Równania regresji były 
szacowane zarówno na pełnej grupie krajów (czemu odpowiada oznaczenie „wszystkie kraje” 
w tablicach i na rysunkach), a także na poszczególnych podgrupach krajów. Aby wiedzieć, na 
ile uzyskane wyniki są reprezentatywne dla danej grupy, trzeba znać liczbę krajów, dla jakich 
dany model został oszacowany. W tablicy 3.3 podana jest – dla każdej zmiennej wykorzystanej 
w badaniu opartym na danych panelowych – liczba krajów w poszczególnych grupach, dla 
których dana zmienna jest dostępna dla co najmniej jednej 3-letniej obserwacji. Zawarte w 
tablicy 3.3 liczby krajów dotyczą równań regresji szacowanych w następnych punktach 
opracowania. 
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Tablica 3.1. Zmienne technologiczne wykorzystane w badaniu ekonometrycznym 
 

Lp. Nazwa zmiennej Opis zmiennej 

Wykorzystanie w badaniu 

ekonometrycznym 

Źródło 

Dane 

panelowe 

Dane 

uśrednione 

1. Internetyzacja i digitalizacja 

1.1. Infrastruktura 

1 intern_serv Bezpieczne serwery internetowe (na milion mieszkańców) x  World Bank 

2 mobile Abonenci telefonii komórkowej (na 100 mieszkańców) x  World Bank 

3 mobile_rev_pc Przychody z telefonii komórkowej per capita (USD) x  OECD 

4 tel Abonenci telefonii stacjonarnej (na 100 mieszkańców) x  World Bank 

5 tel_invest_pc Inwestycje publiczne w telekomunikację per capita (USD) x  OECD 

6 tel_rev_pc Przychody z telekomunikacji per capita (USD) x  OECD 

7 intern_user Użytkownicy internetu (na 100 mieszkańców) x  World Bank 

8 intern_broad Abonenci szerokopasmowego internetu (na 100 mieszkańców) x  World Bank 

1.2. Tworzenie kapitału ludzkiego (wykorzystanie internetu przez gospodarstwa domowe) 

9 cc_ind_1 
Osoby wykorzystujące przestrzeń internetową do przechowywania dokumentów, 

obrazów, muzyki, video lub innych plików (% osób) 
 x Eurostat 

10 cc_ind_2 
Osoby wykorzystujące e-maile z załączonymi plikami do dzielenia się dokumentami, 

obrazami lub innymi plikami w formie elektronicznej (% osób) 
 x Eurostat 

11 cc_ind_3 

Osoby wykorzystujące osobiste strony internetowe lub strony sieci 

społecznościowych do dzielenia się dokumentami, obrazami lub innymi plikami w 

formie elektronicznej (% osób) 

 x Eurostat 

12 cc_ind_4 
Osoby wykorzystujące internetowe serwery przechowywania danych do dzielenia się 

dokumentami, obrazami lub innymi plikami w formie elektronicznej (% osób) 
 x Eurostat 

13 cc_ind_5 
Osoby wykorzystujące inne kanały (pozainternetowe) do dzielenia się dokumentami, 

obrazami lub innymi plikami w formie elektronicznej (% osób) 
 x Eurostat 

14 cc_ind_6 
Wykorzystanie internetowych serwerów przechowywania danych do zachowywania 

lub dzielenia się dokumentami, obrazami, muzyką, video lub innymi plikami (% osób) 
 x Eurostat 

15 cc_ind_7 

Wykorzystanie internetowych serwerów przechowywania danych do zachowywania 

lub dzielenia się dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi lub 

prezentacjami elektronicznymi (% osób) 

 x Eurostat 

16 cc_ind_8 
Wykorzystanie internetowych serwerów przechowywania danych do zachowywania 

lub dzielenia się zdjęciami (% osób) 
 x Eurostat 

17 cc_ind_9 
Wykorzystanie internetowych serwerów przechowywania danych do zachowywania 

lub dzielenia się książkami lub czasopismami w formie e-booków (% osób) 
 x Eurostat 

18 cc_ind_10 
Wykorzystanie internetowych serwerów przechowywania danych do zachowywania 

lub dzielenia się muzyką (% osób) 
 x Eurostat 

19 cc_ind_11 
Wykorzystanie internetowych serwerów przechowywania danych do zachowywania 

lub dzielenia się plikami video, w tym filmami i programami telewizyjnymi (% osób) 
 x Eurostat 

20 cc_ind_12 
Wykorzystanie internetowych serwerów przechowywania danych do zachowywania 

lub dzielenia się innymi rzeczami (% osób) 
 x Eurostat 

21 cc_ind_13 
Wykorzystanie internetowych serwerów przechowywania danych do zachowywania 

lub dzielenia się muzyką i video (% osób) 
 x Eurostat 

1.3. Tworzenie kapitału produkcyjnego (wykorzystanie internetu przez przedsiębiorstwa) 

22 lan Przedsiębiorstwa wykorzystujące LAN, intranet lub extranet (% przedsiębiorstw)a  x Eurostat 

23 selling 
Przedsiębiorstwa, w których sprzedaż online stanowiła co najmniej 1% obrotu (% 

przedsiębiorstw)a 
x x Eurostat 

24 secure 
Przedsiębiorstwa oferujące bezpieczne transakcje przy otrzymywaniu zamówień 

przez internet (% przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

25 purchasing 
Przedsiębiorstwa, w których zakupy online stanowiły co najmniej 1% zamówień (% 

przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

26 open_source 
Przedsiębiorstwa wykorzystujące systemy operacyjne typu open source (% 

przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

27 hav_rec 
Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia przez sieci komputerowe (% 

przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 
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Lp. Nazwa zmiennej Opis zmiennej 

Wykorzystanie w badaniu 

ekonometrycznym 

Źródło 

Dane 

panelowe 

Dane 

uśrednione 

28 hav_purch 
Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów przez sieci komputerowe (% 

przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

29 esignatures 
Przedsiębiorstwa wykorzystujące e-podpisy w relacjach z dostawcami lub klientami 

(% przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

30 einv_send Przedsiębiorstwa wysyłające e-faktury (% przedsiębiorstw)a  x Eurostat 

31 einv_rec Przedsiębiorstwa otrzymujące e-faktury (% przedsiębiorstw)a  x Eurostat 

32 einvoices Przedsiębiorstwa wysyłające i/lub otrzymujące e-faktury (% przedsiębiorstw)a  x Eurostat 

33 fix_broad 
Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do szerokopasmowego internetu (% 

przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

34 cc_ent_1 
Przedsiębiorstwa kupujące usługi cloud computing (CC) przez internet (% 

przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

35 cc_ent_2 
Przedsiębiorstwa kupujące usługi związane z pocztą elektroniczną (jako usługę CC) 

(% przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

36 cc_ent_3 
Przedsiębiorstwa kupujące oprogramowanie biurowe (np. edytor tekstów, arkusz 

kalkulacyjny) (jako usługę CC) (% przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

37 cc_ent_4 
Przedsiębiorstwa kupujące usługi hostingowe dla własnych baz danych (jako usługę 

CC) (% przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

38 cc_ent_5 
Przedsiębiorstwa kupujące miejsce dla własnych plików (jako usługę CC) (% 

przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

39 cc_ent_6 
Przedsiębiorstwa kupujące oprogramowanie finansowe lub księgowe (jako usługę 

CC) (% przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

40 cc_ent_7 
Przedsiębiorstwa kupujące oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem 

(jako usługę CC) (% przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

41 cc_ent_8 
Przedsiębiorstwa kupujące moc obliczeniową do korzystania z własnego 

oprogramowania (jako usługę CC) (% przedsiębiorstw)a 
 x Eurostat 

42 cc_ent_9 

Przedsiębiorstwa kupujące zaawansowane usługi cloud computing (oprogramowanie 

księgowe, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem, moc obliczeniową) 

(% przedsiębiorstw)a 

 x Eurostat 

2. Sektor ICT 

43 ict_good_exp Eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr) x  World Bank 

44 ict_good_imp Import dóbr ICT (% importu dóbr) x  World Bank 

45 ict_serv_exp Eksport usług ICT (% eksportu usług) x  World Bank 

46 gfcfict Inwestycje ICT (% wartości dodanej) x  OECD 

47 ict_inv Inwestycje ICT (% inwestycji) x  OECD 

48 vaict Wartość dodana w sektorze ICT (% wartości dodanej) x  OECD 

49 ict_patent 
Zgłoszenia patentowe z sektora ICT do Europejskiego Urzędu Patentowego (na 

milion mieszkańców) 
x  Eurostat 

3. Inne 

50 pat_nonresid Zgłoszenia patentowe cudzoziemców (na milion mieszkańców) x  World Bank 

51 pat_resid Zgłoszenia patentowe mieszkańców (na milion mieszkańców) x  World Bank 

52 r_and_d Wydatki na badania i rozwój (% PKB) x  World Bank 

53 high_tech_exp Eksport wysokich technologii (% eksportu wyrobów przetworzonych) x  World Bank 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
a Przedsiębiorstwa o wielkości zatrudnienia co najmniej 10 osób, bez sektora finansowego. 
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Tablica 3.2. Pozostałe zmienne wykorzystane w badaniu ekonometrycznym 
 

Lp. Nazwa zmiennej Opis zmiennej 

Zmienne związane z produktem krajowym brutto 

1 gdp_growth PKB per capita wg parytetu siły nabywczej (w cenach stałych z 2011 r., $): tempo wzrostu [gdp_growth], 

wartość z roku końcowego (logarytm naturalny) [gdp_final], wartość z roku początkowego (logarytm naturalny) 

[gdp_initial]a 

2 gdp_final 

3 gdp_initial 

Zmienne kontrolne 

4 edu_exp Wydatki na edukację (% dochodu narodowego brutto) 

5 cab Saldo rachunku obrotów bieżących (% PKB) 

6 exp Eksport dóbr i usług (% PKB) 

7 fert Stopa urodzeń (liczba urodzeń na 1 kobietę, logarytm naturalny) 

8 fdi Napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych (% PKB) 

9 gov_con Wydatki konsumpcyjne państwa (% PKB) 

10 inv Inwestycje (% PKB) 

11 infl Stopa inflacji (%) 

12 life Oczekiwana długość życia (w latach, logarytm naturalny) 

13 pop_15_64 Liczba ludności w wieku 15-64 lat (% ogółem) 

14 pop_gr Tempo wzrostu liczby ludności (%) 

15 pop Liczba ludności (logarytm naturalny) 

16 serv Wartość dodana w usługach (% PKB) 

17 open Wskaźnik otwartości gospodarki ((eksport + import) / PKB) 

18 ief Wskaźnik wolności gospodarczej Heritage Foundationb 

Zmienne zero-jedynkowe 

19 gr_eu28 Wartość = 1 dla 28 krajów Unii Europejskiej 

20 gr_oecd Wartość = 1 dla krajów OECD 

21 gr_posts Wartość = 1 dla krajów postsocjalistycznych 

22 gr_latam Wartość = 1 dla krajów Ameryki Łacińskiej 

23 gr_afr Wartość = 1 dla krajów Afryki 

24 gr_asia Wartość = 1 dla krajów Azji 

25 crisis Wartość = 1 dla podokresów obejmujących 2009 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego i Heritage Foundation. 
 
a W zależności od modelu, zmienną objaśnianą jest gdp_growth lub gdp_final. Zmienna gdp_initial jest zmienną objaśniającą. 
b Wskaźnik wolności gospodarczej Heritage Foundation przyjmuje wartości od 1 do 100. Wyższa wartość wskaźnika oznacza 
większy zakres wolności gospodarczej. 
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Tablica 3.3. Zmienne związane z digitalizacją i internetyzacją wykorzystane w badaniu 
ekonometrycznym na podstawie danych panelowych uśrednionych do 3-letnich podokresów 
 

Lp. Nazwa zmiennej Opis zmiennej 

Liczba krajów w poszczególnych grupach, dla których dana zmienna jest 

dostępna dla co najmniej jednej 3-letniej obserwacji 

Wszystkie 

kraje 
UE OECD 

Kraje post-

socjali-

styczne 

Azja 
Ameryka 

Łacińska 
Afryka 

1 intern_user Użytkownicy internetu (na 100 mieszkańców) 151 28 33 24 23 25 46 

2 intern_broad 
Abonenci szerokopasmowego internetu (na 100 

mieszkańców) 
143 28 33 23 21 24 42 

3 intern_serv 
Bezpieczne serwery internetowe (na milion 

mieszkańców) 
147 28 33 24 22 25 43 

4 mobile 
Abonenci telefonii komórkowej (na 100 

mieszkańców) 
151 28 33 24 23 25 46 

5 tel 
Abonenci telefonii stacjonarnej (na 100 

mieszkańców) 
151 28 33 24 23 25 46 

6 mobile_rev_pc 
Przychody z telefonii komórkowej per capita 

(USD) 
32 21 32 6 2 2 0 

7 tel_rev_pc Przychody z telekomunikacji per capita (USD) 32 21 32 6 2 2 0 

8 tel_invest_pc 
Inwestycje publiczne w telekomunikację per 

capita (USD) 
32 21 32 6 2 2 0 

9 r_and_d Wydatki na badania i rozwój (% PKB) 96 28 32 24 16 15 16 

10 ict_good_exp Eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr) 138 28 33 23 21 24 37 

11 ict_serv_exp Eksport usług ICT (% eksportu usług) 129 27 31 24 17 21 36 

12 ict_good_imp Import dóbr ICT (% importu dóbr) 142 28 33 23 21 24 41 

13 high_tech_exp 
Eksport wysokich technologii (% eksportu 

wyrobów przetworzonych) 
138 28 33 23 21 24 37 

14 ict_inv Inwestycje ICT (% inwestycji) 18 11 18 0 2 0 0 

15 gfcfict Inwestycje ICT (% wartości dodanej) 14 10 14 4 0 1 0 

16 vaict 
Wartość dodana w sektorze ICT (% wartości 

dodanej) 
21 15 21 4 2 1 0 

17 pat_resid 
Zgłoszenia patentowe mieszkańców (na milion 

mieszkańców) 
103 28 33 23 19 16 17 

18 pat_nonresid 
Zgłoszenia patentowe cudzoziemców (na milion 

mieszkańców) 
105 28 33 24 20 17 16 

19 ict_patent 

Zgłoszenia patentowe z sektora ICT do 

Europejskiego Urzędu Patentowego (na milion 

mieszkańców) 

45 28 32 12 5 2 1 

20 selling 
Przedsiębiorstwa sprzedające online (% 

przedsiębiorstw)a 
28 28 21 11 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
a Przedsiębiorstwa, w których sprzedaż online stanowiła co najmniej 1% obrotu, o wielkości zatrudnienia co najmniej 10 osób, 
bez sektora finansowego. 
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4. Metoda badawcza 

 

Standardowy, oparty koncepcyjnie na modelu Solowa, model ekonometryczny, na podstawie 
którego wyciągać można wnioski w odniesieniu do wzrostu gospodarczego, oparty jest na tzw. 
regresji Barro (zob. np. Barro, 1991; Barro, Sala-i-Martin, 2003). Biorąc pod uwagę fakt, że 
model oparty jest na danych panelowych, przyjmuje ona postać: 

 ∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝑥′𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡, (4.1) 

gdzie: 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 – PKB per capita kraju i w okresie t = 1,…,T, 𝑥′𝑖𝑡 – wektor zmiennych 
objaśniających, 𝜀𝑖𝑡 – składnik losowy, 𝛼𝑖 – efekt indywidualny dla danego kraju. Lewa strona 
równania określa zmianę względną PKB w okresie t w stosunku do okresu t-1, zaś pojawiająca 
się po prawej stronie wartość opóźnionego PKB wynika z hipotezy o występowaniu 
konwergencji realnej typu beta: ujemna wartość parametru 𝛽1 świadczy o (najczęściej 
występującej) zbieżności poziomu dochodów: kraje o inicjalnie wyższej wartości PKB per 
capita notują ceteris paribus mniejsze jego przyrosty. Obecność efektu indywidualnego 
spowodowana jest faktem, że nie wszystkie wzięte pod uwagę kraje w teorii w nieskończonym 
horyzoncie czasowym osiągną taki sam poziom rozwoju gospodarczego: przeciwnie, 
ograniczony przepływ np. myśli technicznej lub kapitału ludzkiego może powodować różne 
steady states dla poszczególnych krajów, co jest odzwierciedlone różnymi wartościami 𝛼𝑖. 

W skład wektora 𝑥′𝑖𝑡 wchodzą zmienne dwojakiego charakteru. Po pierwsze, uwzględnia on 
czynniki wzrostu gospodarczego: charakterystyki mogące mieć wpływ na tempo wzrostu PKB. 
Ta szeroka kategoria interpretowana jest w różnoraki sposób: mimo iż w zamyśle mają to być 
czynniki odzwierciedlające różne aspekty poziomu kapitału ludzkiego i fizycznego, w 
zależności od podejścia oraz dostępności danych w literaturze można spotkać przykłady co 
najmniej kilkuset czynników, których zadaniem jest ich określenie. Po drugie, w skład 𝑥′𝑖𝑡 
wprowadza się również zmienne głównie o charakterze kontrolnym, mające na celu 
uwzględnienie różnego typu charakterystyk rozważanych okresów lub krajów, jak np. zmienne 
binarne definiujące grupę do której zaliczany jest dany kraj, czy też wyróżniające okresy, w 
których występowało znaczne nasilenie kryzysu na rynku, prowadzące do globalnego 
spowolnienia gospodarek. Głównym celem przeprowadzanej analizy jest weryfikacja wpływu 
na tempo wzrostu gospodarczego poziomu rozwoju nowoczesnych technologii. W 
sformułowanym modelu zostały one zdefiniowane poprzez 20 zmiennych opisanych w tablicy 
3.3 i włączone do wektora 𝑥′𝑖𝑡. Teoretycznie więc model (4.1) umożliwia estymację 
parametrów przy tych zmiennych, a więc określenie faktu i – ewentualnie – siły ich wpływu na 
wzrost gospodarczy. 

Estymacja modelu (4.1) z uwzględnieniem w wektorze 𝑥′𝑖𝑡 napotyka jednak na liczne 
problemy, których rozwiązanie jest konieczne, aby w prawidłowy sposób odpowiedzieć na 
pytanie badawcze. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim następujące kwestie: 

1. Wnioskowanie oparte jest na grupie krajów świata obserwowanych w kolejnych latach, 
które stanowią panel, przy czym sam model ma charakter dynamiczny. Wymaga to 
wykorzystania do jego estymacji stosownego estymatora. 
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2. Mimo stosunkowo długiego okresu badania, charakter zjawiska, jakim jest wzrost 
gospodarczy, powoduje, że pojedynczy okres uwzględniany w badaniu nie powinien 
być krótki z uwagi na wahania zarówno o charakterze przypadkowym, jak i cyklicznym. 
Przy przyjęciu typowego podejścia prowadzi to do znacznej redukcji obserwacji 
możliwych do wykorzystania. 

3. Zbiór zmiennych objaśniających, które mogą być wykorzystane w charakterze 
zmiennych kontrolnych, jest stosunkowo szeroki, choć relatywnie duża lista 
rozważanych krajów wymusza jego ograniczenie w związku z niedostępnością danych. 
Jednak przyjęcie w sposób arbitralny zbioru zmiennych kontrolnych jest 
problematyczne: jak pokazują wyniki publikowane w literaturze, w zależności od jego 
doboru możliwe jest uzyskanie w istotny sposób różniących się wyników, jeśli chodzi o 
zarówno oszacowanie wpływu poszczególnych czynników wzrostu na jego tempo, jak 
też w zakresie wnioskowania odnośnie zjawiska konwergencji. 

4. Zmienne technologiczne są ze sobą w większości silnie skorelowane. Dlatego też próba 
ich łącznego uwzględnienia w modelu wzrostu (4.1) prowadzić będzie do silnej 
współliniowości, a w konsekwencji – niskiej jakości i małej wiarygodności oszacowań. 

5. Nie ma pewności co do stabilności modelowanego zjawiska w czasie. Przeciwnie: 
można domniemywać, że wpływ rozważanych czynników wzrostu, w szczególności 
poziomu rozwoju nowych technologii, uległ zmianie w czasie. Jest on potencjalnie 
różny także w przekroju przez różne kraje – z jednej strony wysoko rozwinięte 
gospodarki europejskie, z drugiej zaś – nisko rozwinięte gospodarki afrykańskie. 

6. Nie można jednoznacznie przyjąć hipotezy o (log)liniowości zależności między zmianą 
PKB a poziomem rozwoju nowych technologii. Podobnie, nie ma pewności co do tego, 
czy kluczowy dla wzrostu gospodarczego jest bieżący, czy też opóźniony poziom 
rozwoju nowych technologii. 

7. Możliwe jest wystąpienie specyficznego „efektu synergii”: wzrost gospodarczy danego 
kraju może mieć działanie stymulujące tempo wzrostu innych krajów (w szczególności: 
sąsiednich), potencjalnie występuje też wpływ czynników wzrostu dla danego kraju na 
dynamikę produkcji innych państw. 

W konsekwencji, aby rozwiązać wyżej wskazane problemy, zastosowano następującą 
procedurę w przeprowadzonym badaniu. 

Autoregresyjna postać modelowanej zależności przy wykorzystaniu danych panelowych 
(problem 1) stanowi pewną, choć dawno rozwiązaną, trudność. Problem endogeniczności 
zmiennej 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 rozwiązuje się poprzez transformację równania (4.1) do postaci 

 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + (𝛽1 + 1)𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝑥′𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡. (4.2) 

Powyższa postać jest ekwiwalentna modelowi (4.1), przy czym uzyskanie wartości parametru 
konwergencji wymaga pomniejszenia oszacowania przy opóźnionej wartości PKB o 1. 
Jednocześnie zastosowanie postaci (4.2) umożliwia zgodną estymację parametrów równania 
przy zastosowaniu metody zmiennych instrumentalnych, lub, co częstsze z uwagi na 
efektywność estymatora, uogólnionej metody momentów, przy czym najbardziej popularnym 
spośród stosowanych do tego celu estymatorów jest systemowy estymator GMM Blundella i 
Bonda (1998). Funkcjonujący w literaturze jako „estymator systemowy” czy też „sys-GMM”, 
jest on wolny od mankamentu popularnego wcześniej estymatora Arellano-Bonda (1991), 
który charakteryzował się znacznym obciążeniem w małych próbach, w szczególności w 
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przypadku silnej autoregresji wpisanej w model konwergencji typu beta. 

Drugim z wymienionych kluczowych problemów jest kwestia długości dostępnych szeregów 
czasowych. Modelowanie zjawiska wzrostu gospodarczego ma sens przede wszystkim w 
średnim i długim okresie: w horyzoncie krótkim wpływ poszczególnych czynników wzrostu 
może nie być obserwowalny, co z kolei może doprowadzić do wniosku o nieistotności 
stosownych zmiennych, a w ekstremalnej sytuacji – na skutek krótkookresowych wahań 
przypadkowych – wręcz do stwierdzenia wpływu przeciwnego niż ma to miejsce w 
rzeczywistości w horyzoncie dłuższym. Niestety klasyczny podział dostępnego panelu na 
rozłączne okresy znacząco utrudnia prowadzenie analiz długookresowych. Z jednej strony 
wykorzystanie panelu opartego na informacji z bardzo wielu lat zwiększa ryzyko niestabilności 
modelowanego procesu w rozważanym okresie, a w konsekwencji – otrzymania błędnych 
wniosków. Z drugiej zaś, rozważanie danych ze stosunkowo krótkiego okresu, który dodatkowo 
przy tworzeniu panelu musi być podzielony na podokresy oznacza albo bardzo niewielką (np. 
roczną) długość pojedynczego okresu, albo małą liczbę okresów. W pierwszym przypadku 
wystąpiłby omawiany problem konieczności wnioskowania o wzroście na podstawie zmian 
krótkookresowych, co budzi wątpliwości natury ekonomicznej. W drugim – w znaczny sposób 
pogorszyłyby się własności stosowanego estymatora, ponownie doprowadzając do wątpliwej 
jakości oszacowań. Jako rozwiązanie tej kwestii proponujemy zastosowanie panelu z 
pokrywającymi się okresami. 

Rozważmy panel złożony z szeregów o długości T. Wówczas jako obserwację z pojedynczego 
okresu 𝜏 (𝜏<T) o długości s zdefiniujemy okres obejmujący lata od 𝜏 do 𝜏 + 𝑠 − 1. 
Przykładowo więc, dla s=5 obserwacja z okresu 𝜏 = 1 będzie oparta na danych z pierwszych 5 
lat objętych panelem, a więc lat 1,…,5, zaś obserwacja dla 𝜏 = 2 oparta będzie na danych z 
okresów wyjściowych 2,...,6. Z pozoru operacja ta, w oczywisty sposób zwiększająca liczbę 
wykorzystywanych obserwacji w stosunku do podejścia klasycznego, wydaje się dublowaniem 
posiadanych informacji. Tak jednak nie jest: poziom PKB w i-tym kraju w roku t 
wykorzystywany jest, jak w podejściu klasycznym, jedynie dwukrotnie: raz jako wartość 
bieżąca, raz zaś – jako wartość opóźniona, natomiast dla obserwacji za okres 𝜏 nie są 
wykorzystywane wartości PKB w okresach pośrednich, tzn. składających się na obserwację w 
okresie 𝜏, ale znajdujących się w środku rozważanego okresu. Tym samym przy zastosowaniu 
stosownej instrumentalizacji w procesie estymacji modelu możliwe jest, w naszym 
przekonaniu, bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych danych (Próchniak i Witkowski, 
2013a). Jednocześnie należy podkreślić, że przy takim podejściu występuje zwiększone ryzyko 
wystąpienia autokorelacji składnika losowego. O ile stanowi to problem w typowym modelu 
opartym na szeregu czasowym, o tyle w przypadku modeli szacowanych przy użyciu 
estymatora Blundella-Bonda problem ten byłby w istocie znacznie większy i skutkował nie 
tylko brakiem efektywności, ale wręcz utratą zgodności zastosowanego estymatora, tym 
samym więc konieczne jest przetestowanie modelu pod tym kątem. 

Jako rozwiązanie trzeciego problemu, wykorzystane zostało w badaniu bayesowskie 
uśrednianie oszacowań (Próchniak i Witkowski, 2013a, 2013b). W literaturze można spotkać 
ogromną liczbę badań poświęconych procesom wzrostu gospodarczego i konwergencji. 
Między opracowaniami o charakterze empirycznym różnice dotyczą nie tylko horyzontu 
czasowego, rozważanej grupy krajów i metody estymacji, ale także wprowadzonych do 
modelu przez autora stymulant wzrostu. Ostatni z wymienionych czynników jest do tego 
stopnia istotny, że nawet w przypadku analiz opartych na takich samych lub bardzo zbliżonych 
w sensie ich zakresu danych można wskazać badania diametralnie różniące się pod względem 
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wyników w zakresie np. oszacowanego tempa konwergencji jedynie na skutek wprowadzenia 
do modelu innej listy zmiennych niezależnych. Nie stanowi to naturalnie żadnego zaskoczenia 
w obliczu wysoce prawdopodobnego popełnienia błędu pominiętych zmiennych przy 
pominięciu kluczowych czynników lub też znaczącego spadku efektywności przy 
wprowadzeniu do modelu zmiennych „zbędnych”. Różnorodność teorii ekonomicznych nie 
pozwala jednak na jednoznaczne określenie adekwatnej listy zmiennych objaśniających. 
Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie jednego z algorytmów 
bayesowskiego uśredniania wyników. Ideą tej klasy metod jest estymacja wszystkich 
możliwych (lub, w przypadku nadmiernej liczby możliwych kombinacji, dużej liczby losowo 
wybranych) modeli opartych na podzbiorze zmiennych objaśniających, dobieranych z 
pewnego wstępnie zaproponowanego zbioru. Następnie wyniki oszacowań uśrednia się przy 
użyciu prawdopodobieństw a posteriori poszczególnych modeli. W ten sposób element 
subiektywizmu przy doborze ogranicza się do kwestii preselekcji zmiennych do wstępnego 
zbioru danych (gdzie z reguły główny ogranicznik stanowi nie subiektywna opinia badacza, ale 
sama dostępność obserwacji), określenia liczby zmiennych (ale nie wskazywania konkretnych 
zmiennych) w prawdziwym procesie generującym zmienną zależną (w stosunkowo prosty 
sposób możliwe jest jednak przeprowadzenie badania odporności przyjętej wartości) oraz 
sposobu konstrukcji prawdopodobieństw a posteriori (tu z kolei najczęstszym jest założenie 
proportional odds – por. Sala-i-Martin, Doppelhofer i Miller, 2004). Mimo iż algorytmy 
uśredniania bayesowskiego znane były już wcześniej, dużą popularność zyskały one po 
opublikowaniu pracy Sala-i-Martina, Doppelhofera i Millera (2004). W swoim artykule pokazali 
oni najprostszą wersję algorytmu, tzw. BACE (Bayesian averaging of classical estimates), 
odpowiednią dla przypadku estymacji modeli liniowych przy użyciu KMNK. Inna niż KMNK 
metoda estymacji wymaga nieco innego sposobu wyznaczania prawdopodobieństw a 
posteriori – dla przypadku ogólnego estymatora GMM rozwiązanie tego problemu podaje Kim 
(2002). Szczegóły działania algorytmu opisane są w licznych pracach. Podają je, między innymi, 
Sala-i-Martin, Doppelhofer i Miller (2004), Crespo-Cuaresma i Doppelhofer (2007), Próchniak i 
Witkowski (2013b) czy też Moral-Benito (2010, 2011).  

Jednocześnie jednak silna korelacja między zmiennymi technologicznymi (problem 4) wymaga 
zastosowania jego szczególnego wariantu określanego mianem frequentist model averaging 
(FMA, lub Bayesowskie FMA – BFMA). Jego idea polega nie na wykorzystaniu – jak w 
oryginalnych pracach – algorytmu BMA do bezpośredniego uzyskania ocen parametrów jako 
ich średnich ważonych, gdzie jako wagi wykorzystuje się prawdopodobieństwa a posteriori 
prawdziwości (prawidłowości) poszczególnych szacowanych modeli, a raczej na wykorzystaniu 
uśredniania bayesowskiego do określenia prawdopodobieństw adekwatności (ang. relevance) 
poszczególnych regresorów (zmiennych w wektorze 𝑥′𝑖𝑡), a następnie do oszacowania 
pojedynczego modelu (lub modeli) ze zmiennymi w ten sposób wyselekcjonowanymi, przy 
czym do decyzji o włączeniu danej zmiennej do ostatecznej postaci modelu wykorzystuje się 
tu bądź określone prawdopodobieństwa adekwatności a posteriori wyznaczone dla 
poszczególnych zmiennych, statystyki pseudo-t otrzymane w testach ich istotności, lub ideę 
opartą na metaanalizie Fishera, czyli wnioskowanie oparte na uśrednionych wartościach p w 
testach istotności dla poszczególnych zmiennych w kolejnych szacowanych modelach. 

Można mieć wątpliwości co do stabilności modelowanej zależności w czasie (problem 5). 
Wydaje się, że istotnym momentem potencjalnego załamania strukturalnego mógł być okres 
ostatniego kryzysu finansowego, zaś w przypadku krajów Unii Europejskiej i gospodarek z nią 
stowarzyszonych – także rok 2004, kiedy UE została poszerzona o największą w historii grupę 
krajów. Można domniemywać, że w szczególności okres kryzysu mógł spowodować nie tylko 
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czasowe spowolnienie gospodarek, ale także przyczynić się do zmiany struktury modelu, w 
rozumieniu wartości parametrów określających wpływ poszczególnych czynników na tempo 
wzrostu gospodarczego. Dlatego też zasadne wydaje się wprowadzenie nie tylko pojedynczej 
zmiennej binarnej w okresie kryzysu, ale także interakcji zmiennych objaśniających ze 
zmiennymi odznaczającymi poszczególne okresy – do 2003 roku, do 2007 roku i od 2008 roku. 
Takie interakcje są szczególnie istotne w przypadku mających kluczowe znaczenie w badaniu 
zmiennych określających poziom zaawansowania technologicznego. Analogicznie, wydaje się 
zasadne rozważenie osobno wyróżnionych grup krajów zbliżonych geograficznie, kulturowo, 
politycznie lub pod względem poziomu rozwoju: krajów UE, OECD, czy krajów azjatyckich. 

Nieliczna literatura i praktyczny brak stosownych modeli teoretycznych utrudnia określenie w 
sposób jednoznaczny czy wpływ poziomu rozwoju nowych technologii na tempo wzrostu 
gospodarczego ma charakter (log)liniowy (problem 5). Trudno w sposób jednoznaczny określić 
optymalną postać rozważanej funkcji. Dlatego też jako alternatywę dla modelu podstawowego 
o charakterze liniowym można rozważyć wprowadzenie wielomianu drugiego stopnia w 
odniesieniu do zmiennych technologicznych. Jednocześnie też, trudno jednoznacznie 
stwierdzić czy decydujący wpływ na wzrost gospodarczy mogą mieć bieżące, czy też 
opóźnione wartości tych czynników. Z jednej strony wydaje się naturalne uwzględnienie ich 
opóźnienia – zapewne bowiem występuje tu pewna latencja. Z drugiej jednak strony, wartość 
„bieżąca” w praktyce oznacza uśrednioną sytuację z rozpatrywanego okresu kilkuletniego, co 
samo w sobie już oznacza pewne opóźnienie, zaś biorąc pod uwagę bardzo dużą zmienność 
poziomu rozwoju nowych technologii opóźnienie wychodzące poza pojedynczy okres nie 
wydaje się być zasadne. Dlatego też poza modelem bazowym rozpatrzono modele z 
jednookresowymi opóźnieniami zmiennych technologicznych. 

Wreszcie, istnieje domniemanie, że na tempo wzrostu danego kraju mogą mieć wpływ 
zachowania innych krajów. W szczególności może to dotyczyć zmiennych technologicznych: 
należy bowiem zauważyć, że ich rozwój w pojedynczym państwie z dużym 
prawdopodobieństwem zostanie zauważony i wykorzystany w innych krajach, w szczególności 
tych, które można uznać za bliskie. Aby zweryfikować istnienie zależności międzykrajowej, 
estymacji podlega dodatkowo szczególny przypadek modelu Cliffa i Orda, jakim jest model 
autoregresji przestrzennej. 

Szczegółowy algorytm postępowania przyjęty w badaniu był ostatecznie następujący: 

1. Dane zostały podzielone na okresy 3-letnie stanowiące pojedyncze okresy. 

Z wykorzystaniem FBMA oszacowano model (4.2) dwudziestokrotnie, każdorazowo 
wprowadzając do zbioru zmiennych objaśniających: opóźnioną jednookresowo wartość 
logarytmu PKB (dokładnie biorąc – logarytm naturalny PKB per capita z ostatniego roku 
poprzedniego okresu), zmienne zero-jedynkowe określające przynależność danego kraju do 
jednej z grup geograficznych oraz wyróżniające okres kryzysu, jedną spośród dwudziestu 
rozpatrywanych zmiennych technologicznych. Jako zmienne „ruchome”, podlegające selekcji 
poprzez zastosowanie FBMA, wprowadzono grupę czynników wzrostu. Z uwagi na fakt, że 
rozpatrzono 13 potencjalnych czynników wzrostu, wymagało to w każdym z 20 przypadków 
estymacji 213 = 8192 możliwych do utworzenia modeli z jednym spośród możliwych do 
wyróżnienia podzbiorem zmiennych będących czynnikami wzrostu. 

Na podstawie 20 w ten sposób oszacowanych modeli wyznaczono w oparciu o metaanalizę 
Fishera wartości p dla testu istotności: poszczególnych czynników wzrostu oraz obecnej w 
danym modelu zmiennej technologicznej. Jako wagi przy wyznaczaniu uśrednionej wartości p 
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wykorzystano prawdopodobieństwa adekwatności każdego spośród oszacowanych 8192 
struktur. 

 

Spośród 20 zmiennych technologicznych do dalszej analizy wybrano 17, których wartość p 
uśredniona dla każdego z 20 modeli była niższa od 0,10. W przypadku czynników wzrostu, 
dokonano uśredniania uzyskanych wartości p w przekroju przez 20 modeli i do dalszej analizy 
wybrano te, które charakteryzowały się istotnością na poziomie 0,05 w oparciu o wszystkie 
20 × 8192 oszacowane struktury. 

2. Po wyselekcjonowaniu zmiennych oszacowano odrębnie dla każdej wyodrębnionej 
grupy krajów (UE, OECD, LATAM, etc.) następujące modele: 

 model wzrostu z elementem konwergencji, zmienną zero-jedynkową 
wyróżniającą okres kryzysu, pojedynczą zmienną technologiczną i czynnikami 
wzrostu wyselekcjonowanymi przez FBMA, 

 model wzrostu z elementem konwergencji, zmienną zero-jedynkową 
wyróżniającą okres kryzysu, pojedynczą zmienną technologiczną i jej 
kwadratem oraz czynnikami wzrostu wyselekcjonowanymi przez FBMA, 

 model wzrostu z elementem konwergencji, zmienną zero-jedynkową 
wyróżniającą okres kryzysu, pojedynczą zmienną technologiczną opóźnioną 
jednookresowo (o 3 lata) i czynnikami wzrostu wyselekcjonowanymi przez 
FBMA, 

 model wzrostu z elementem konwergencji, zmienną zero-jedynkową 
wyróżniającą okres kryzysu, pojedynczą zmienną technologiczną i jej 
kwadratem opóźnionymi jednookresowo (o 3 lata) oraz czynnikami wzrostu 
wyselekcjonowanymi przez FBMA. 

Każdy z powyższych modeli został oszacowany odrębnie z uwzględnieniem jednej z 17 
zmiennych technologicznych. 

3. Dla każdej wyodrębnionej grupy krajów (UE, OECD, Ameryka Łacińska etc.) 
oszacowano następujące modele, w których wprowadzono interakcję zmiennej 
technologicznej ze zmienną wyróżniającą poszczególne okresy – do 2003 roku, do 
2007 roku i od 2008 roku, co oznacza zróżnicowanie parametru przy zmiennej 
technologicznej (lub ewentualnie jej kwadracie i opóźnieniu) we wspomnianych trzech 
okresach: 

 model wzrostu z elementem konwergencji, zmienną zero-jedynkową 
wyróżniającą okres kryzysu, pojedynczą zmienną technologiczną i czynnikami 
wzrostu wyselekcjonowanymi przez FBMA, 

 model wzrostu z elementem konwergencji, zmienną zero-jedynkową 
wyróżniającą okres kryzysu, pojedynczą zmienną technologiczną i jej 
kwadratem oraz czynnikami wzrostu wyselekcjonowanymi przez FBMA, 

 model wzrostu z elementem konwergencji, zmienną zero-jedynkową 
wyróżniającą okres kryzysu, pojedynczą zmienną technologiczną opóźnioną 
jednookresowo (o 3 lata) i czynnikami wzrostu wyselekcjonowanymi przez 
FBMA, 
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 model wzrostu z elementem konwergencji, zmienną zero-jedynkową 
wyróżniającą okres kryzysu, pojedynczą zmienną technologiczną i jej 
kwadratem opóźnionymi jednookresowo (o 3 lata) oraz czynnikami wzrostu 
wyselekcjonowanymi przez FBMA. 

Każdy z powyższych modeli został oszacowany odrębnie z uwzględnieniem jednej z 17 
zmiennych technologicznych. 

4. Ostatecznie oszacowano model autokorelacji przestrzennej dla krajów UE28. Jako 
macierz wag przestrzennych wykorzystano macierz odwrotności odległości między 
krajami (uciętymi do 2000 km). Model ten wymaga panelu zbilansowanego – z uwagi 
na braki w dostępności danych konieczne jest ograniczenie zbioru zmiennych 
technologicznych do 10 o dostatecznej liczbie obserwacji. Dodatkowo, z uwagi na 
współliniowość, oszacowanych zostało 10 odrębnych modeli – w każdym 
uwzględniono wyselekcjonowane prze FBMA czynniki wzrostu, zmienną zero-
jedynkową wyróżniającą okres kryzysu oraz jedną spośród możliwych do 
uwzględnienia 10 zmiennych technologicznych. 
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5. Prezentacja i interpretacja wyników: 
modele z uśrednianiem bayesowskim 

 

W ramach pierwszego etapu badania ekonometrycznego przeprowadzona została analiza 
czynników wzrostu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych 
technologicznych, przy wykorzystaniu metod uśredniania bayesowskiego. Badaniu poddano 
20 zmiennych, wyszczególnionych w tablicy 3.3.  

Zmienne reprezentujące rozwój technologiczny są między sobą wysoce skorelowane. 
Potwierdza to teoretyczny model strukturalny, jak też analiza korelacji. Tablica 5.1 zawiera 
macierz korelacji zmiennych technologicznych. Współczynniki korelacji zostały obliczone na 
podstawie danych uśrednionych do 3-letnich podokresów – tak jak w badaniu 
ekonometrycznym. Korelacje są silne i w większości przypadków istotne statystycznie. 
Potwierdza to słuszność przyjętego podejścia o niewłączaniu różnych zmiennych 
reprezentujących rozwój technologiczny do jednego modelu FBMA. 

Jak było przedstawione w opisie metodologicznym, w ramach niniejszego etapu oszacowano 
20 modeli FBMA, po jednym dla każdej z 20 zmiennych reprezentujących rozwój 
technologiczny. W każdym równaniu regresji występuje więc określona zmienna 
technologiczna, a pozostałe zmienne kontrolne są dobierane w formie wszystkich możliwych 
podzestawów określonego z góry wstępnego zestawu czynników wzrostu. 

Wyniki estymacji z wykorzystaniem uśredniania bayesowskiego przedstawiają tablice 5.2 i 5.3. 
W tablicy 5.2 podana jest także informacja o liczbie obserwacji, na jakiej dany model FBMA 
był szacowany (dla każdej zmiennej technologicznej liczba dostępnych 3-latek jest oczywiście 
inna, ale w ramach jednego modelu FBMA wszystkie równania regresji były szacowane na tej 
samej liczbie obserwacji). W kolejnych kolumnach tablicy 5.2 znajdują się oceny parametru dla 
poszczególnych zmiennych technologicznych (uśrednione dla wszystkich oszacowanych 
równań w ramach jednego modelu FBMA), błędy oceny parametru, statystka pseudo t oraz 
empiryczny poziom istotności (wartość p), przy czym ten ostatni został wyznaczony według 
idei metaanalizy Fishera w oparciu o oszacowania wszystkich struktur w ramach jednego 
modelu FBMA. 

W tablicy 5.3 znajdują się oszacowania parametrów (uśrednione bayesowsko) dla pozostałych 
czynników wzrostu gospodarczego: początkowego poziomu dochodu na mieszkańca; 
czynników wzrostu w postaci zmiennych determinujących steady-state, do którego dążą 
poszczególne gospodarki (zmienne te były – w przeciwieństwie do początkowego poziomu 
dochodu – losowo dobierane w poszczególnych równaniach); a także rozmaitych zmiennych 
zero-jedynkowych, reprezentujących kryzys globalny oraz przynależność kraju do danej grupy. 
Ponieważ celem badania nie jest analiza wpływu pozostałych czynników na dynamikę 
produkcji, oceny parametru znajdujące się w tablicy 5.3 zostały przedstawione w ujęciu 
uśrednionym dla 20 otrzymanych modeli FBMA (z uwagi na ograniczenia objętościowe i cel 
analizy, podawanie ocen parametru przy tych zmiennych dla każdego z 20 modeli FBMA nie 
jest konieczne dla weryfikacji postawionych hipotez badawczych). 
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Wyniki zawarte w tablicy 5.3 prowadzą do wielu interesujących wniosków. 

Po pierwsze, większość zmiennych technologicznych jest istotna statystycznie. Przyjmując 
poziom istotności 10% okazuje się, że tylko trzy zmienne są nieistotne statystycznie: eksport 
usług ICT [ict_serv_exp], eksport wysokich technologii [high_tech_exp] oraz przedsiębiorstwa 
sprzedające online [selling]. Dla zmiennych tych wartość p wyniosła 0,110, 0,114 i 0,161. 
Wszystkie pozostałe zmienne można na konwencjonalnych poziomach istotności poniżej 10% 
uznać za istotne. Wyniki te świadczą o istotnym wpływie rozwoju technologicznego na tempo 
wzrostu gospodarczego. 

Po drugie, w przypadku trzech zmiennych: abonenci szerokopasmowego internetu 
[intern_broad], bezpieczne serwery internetowe [intern_serv] i inwestycje ICT jako % wartości 
dodanej [gfcfict] ocena parametru uzyskana przy zastosowaniu uśredniania bayesowskiego 
jest ujemna. Biorąc pod uwagę teoretyczny model strukturalny, zgodnie z którym parametr 
wskazujący na kierunek zależności między każdą z tych zmiennych a tempem wzrostu 
gospodarczego, powinien być dodatni, wynik ten należy interpretować szerzej i traktować nie 
jako ujemny wpływ danej zmiennej na dynamikę produkcji, ale jako zależność pozorną 
wynikającą prawdopodobnie z faktu występowania nieliniowej zależności między daną 
zmienną a tempem wzrostu PKB. Jest to kolejny argument przemawiający za słusznością 
podejścia jakim jest weryfikacja istnienia nieliniowego wpływu zmiennych reprezentujących 
rozwój technologii na tempo wzrostu gospodarczego. Ponadto, takie wnioski mogą być 
skutkiem wystąpienia załamań strukturalnych nieuwzględnionych w modelu, w związku z 
czym zasadne jest ich rozważenie. 

Po trzecie, wyniki pozwalają skwantyfikować siłę wpływu niektórych zmiennych na tempo 
wzrostu gospodarczego. Ocena parametru przy zmiennej: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców) [intern_user] wynosi 0,000702. Oznacza to, że wzrost wartości tej zmiennej o 
10 powoduje przyspieszenie ceteris paribus tempa wzrostu gospodarczego o 0,007 (w ujęciu 
dziesiętnym), czyli o 0,7 punktu procentowego w ciągu trzech lat1. Z kolei ocena parametru 
przy zmiennej: abonenci telefonii komórkowej (na 100 mieszkańców) [mobile] jest równa 
0,000113. Implikuje to, iż zwiększenie o 10 liczby abonentów telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców) prowadzi do szybszego ceteris paribus tempa wzrostu gospodarczego o 0,1 
punktu procentowego w ujęciu skumulowanym na przestrzeni trzech lat.  

Po czwarte, wyniki zawarte w tablicy 5.2 pokazują, iż różne wyszczególnione w tym badaniu 
obszary rozwoju technologicznego korzystnie wpływają na tempo wzrostu gospodarczego. 
Tymi obszarami są zarówno internetyzacja i digitalizacja, jak również sektor ICT oraz inne 
zmienne technologiczne dotyczące aktywności patentowej (mierzonej liczbą patentów 
zgłaszanych przez obywateli danego kraju i cudzoziemców) oraz wydatków na badania i 
rozwój. 

Dokładniejszy wpływ tych zmiennych na dynamikę produkcji będzie przedmiotem dalszej 
części badania, w której analizowane będą zależności nieliniowe, związki opóźnione, 
stabilność w czasie oraz odporność wyników na dobór grupy krajów. 

Wyniki zawarte w tablicy 5.3, dotyczące oszacowań parametrów przy pozostałych zmiennych 

                                                           
1
 W dalszej części raportu wielokrotnie przedstawiamy tego typu interpretacje. Naturalnie, już samo założenie ceteris paribus w 

tym kontekście jest trudne do spełnienia, zatem większą rolę z perspektywy znaczenia wyniku odgrywa interpretacja 
jakościowa, dotycząca kierunku i istotności zależności, a nie ilościowa. Jednakże podane wartości ilościowe dają pewne, 
przybliżone wyobrażenie o oszacowanej faktycznej sile wpływu danej zmiennej i w tym kontekście wydają się warte 
przytoczenia. 
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objaśniających, są w większości przypadków zgodne z teorią ekonomii, co jest kolejnym 
argumentem potwierdzającym prawdziwość wnioskowania w zakresie wpływu rozwoju 
technologicznego na dynamikę PKB. Przede wszystkim, modele potwierdzają występowanie 

konwergencji warunkowej typu , czyli ujemnej zależności między początkowym poziomem 
PKB per capita a tempem wzrostu dochodu na mieszkańca (konwergencja ma charakter 
warunkowy, gdyż została potwierdzona modelami zawierającymi także inne zmienne 
objaśniające). Na pozytywną weryfikację hipotezy konwergencji w niniejszym badaniu 
wskazuje parametr przy zmiennej L3.gdp, który jest mniejszy niż 1. Oznacza to, iż w typowym 
równaniu regresji, gdzie tempo wzrostu PKB jest zmienną objaśnianą, a początkowy poziom 
dochodu – zmienną objaśniającą, parametr stojący przy początkowym PKB per capita jest 
ujemny, co potwierdza wystąpienie zbieżności warunkowej. 

Dodatni wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wywierają także: stopa inwestycji oraz 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Wynik ten informuje o korzystnym oddziaływaniu 
akumulacji kapitału rzeczowego na dynamikę produkcji. Natomiast w przypadku zmiennych 
związanych z akumulacją kapitału ludzkiego (oczekiwana długość życia i wydatki na edukację) 
nie zostały uzyskane dodatnie oceny parametrów. W przypadku pierwszej zmiennej wynika to 
prawdopodobnie z tego, że jej wpływ na wzrost ma charakter wyłącznie długookresowy (co 
podkreśla naturę kapitału ludzkiego), podczas gdy uwzględnione w badaniu średnie 3-letnie 
reprezentują zależności co najwyżej średniookresowe. W przypadku drugiej zmiennej (wydatki 
na edukację) ujemna ocena parametru pokazuje raczej nieefektywność lokowania środków 
pieniężnych w sektorze edukacji; jest to wynik częściowo zgodny z ujemną oceną parametru 
przy innej zmiennej: wydatkach konsumpcyjnych państwa. Warto także podkreślić dodatni 
wpływ otwartości gospodarki, mierzonej sumą eksportu i importu w PKB, na tempo wzrostu 
gospodarczego oraz ujemny wpływ inflacji. Ten ostatni wynik informuje, że zbyt szybka inflacja 
jest barierą wzrostu gospodarczego. 

Ocena parametru przy zmiennej crisis, reprezentującej kryzys globalny, jest ujemna i istotna 
statystycznie, co oznacza, że badanie ekonometryczne potwierdziło zaobserwowane w trakcie 
kryzysu globalnego bardzo niskie stopy wzrostu gospodarczego w wielu krajach, co skutkowało 
długotrwałą recesją i/lub spowolnieniem gospodarczym. Również oceny parametrów przy 
zmiennych zero-jedynkowych dotyczących przynależności krajów do danych grup są istotne 
statystycznie, co pokazuje zasadność kolejnych etapów badania, gdzie obliczenia wykonywane 
są zarówno na całej próbie, jak też w mniejszych podgrupach państw. 
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Tablica 5.1. Macierz korelacji zmiennych związanych z digitalizacją i internetyzacją 
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intern_broad 1,0000 
                   

tel 0,6441 1,0000 
                  

high_tech_exp 0,2836 0,3768 1,0000 
                 

ict_good_exp 0,2332 0,3487 0,7726 1,0000 
                

ict_good_imp 0,1923 0,3215 0,7410 0,8867 1,0000 
               

ict_serv_exp 0,2815 0,1807 0,3061 0,1587 0,1566 1,0000 
              

intern_user 0,8897 0,6692 0,2910 0,3029 0,2762 0,1974 1,0000 
             

mobile 0,6324 0,4423 0,1427 0,2253 0,1960 0,0441 0,7915 1,0000 
            

pat_nonresid 0,2390 0,4439 0,3286 0,3841 0,4347 0,0748 0,3216 0,1740 1,0000 
           

pat_resid 0,2857 0,3876 0,2368 0,2151 0,1096 0,0223 0,3006 0,1109 0,2496 1,0000 
          

r_and_d 0,5905 0,6902 0,3705 0,2515 0,1928 0,4187 0,6113 0,3677 0,3495 0,5465 1,0000 
         

intern_serv 0,7629 0,5862 0,2661 0,1505 0,0847 0,1911 0,6252 0,3467 0,2785 0,2962 0,4250 1,0000 
        

selling 0,5476 0,4129 0,3368 0,0956 0,2167 0,4876 0,6295 0,0799 0,1229 0,4892 0,6043 0,4813 1,0000 
       

ict_inv –0,0639 0,4555 0,1060 –0,1151 –0,0207 –0,2331 0,1708 –0,1468 0,2289 –0,1954 0,1898 0,3030 0,5794 1,0000 
      

mobile_rev_pc 0,6656 0,2439 0,1685 –0,1300 –0,1520 0,2876 0,7194 0,6827 0,0576 0,3197 0,5250 0,4888 0,2596 –0,2713 1,0000 
     

tel_invest_pc 0,3508 0,5728 0,3732 –0,1499 –0,0492 0,3243 0,4021 0,2067 0,2248 0,2121 0,4404 0,5797 0,5049 0,4034 0,4546 1,0000 
    

tel_rev_pc 0,6009 0,5315 0,3285 –0,1626 –0,1063 0,3715 0,7034 0,5653 0,1712 0,2391 0,5867 0,5849 0,4808 0,1649 0,8432 0,6899 1,0000 
   

gfcfict –0,1696 0,0646 0,1225 0,1428 0,1109 –0,2327 –0,2552 –0,3402 0,2020 0,0337 –0,0128 0,0588 0,0848 0,6845 –0,2316 0,0964 –0,0983 1,0000 
  

vaict 0,1624 0,3212 0,4868 0,3091 0,2771 0,3210 0,3600 0,1964 –0,0040 0,2161 0,4178 0,1244 0,1794 0,4883 0,2285 0,2183 0,3904 0,4258 1,0000 
 

ict_patent 0,4587 0,5392 0,3268 0,1514 0,1261 0,2248 0,5157 0,1233 0,1225 0,4131 0,8218 0,2892 0,5247 0,1122 0,3369 0,1922 0,3478 –0,0157 0,4232 1,0000 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 5.2. Wpływ zmiennych związanych z digitalizacją i internetyzacją na tempo wzrostu 
gospodarczego na podstawie modeli ekonometrycznych oszacowanych przy pomocy 
bayesowskiego uśredniania oszacowań 
 

Lp. Zmienna 
Liczba 

obserwacji 
Ocena 

parametru 
Błąd oceny 
parametru 

Statystyka 
pseudo t 

Wartość p 

1 intern_user 2221 0,000702 0,000061 11,60 0,013 

2 intern_broad 1415 –0,002467 0,000141 –17,52 0,000 

3 intern_serv 1456 –0,000019 0,000003 –5,91 0,030 

4 mobile 2219 0,000113 0,000023 4,98 0,034 

5 tel 2238 0,001431 0,000157 8,93 0,028 

6 mobile_rev_pc 421 0,000058 0,000014 4,22 0,046 

7 tel_rev_pc 455 0,000011 0,000008 1,34 0,050 

8 tel_invest_pc 449 0,000126 0,000026 4,82 0,066 

9 r_and_d 1071 0,015960 0,004602 3,57 0,042 

10 ict_good_exp 1600 0,001682 0,000298 5,53 0,042 

11 ict_serv_exp 996 0,000204 0,000196 1,04 0,110 

12 ict_good_imp 1634 0,004096 0,000385 10,65 0,000 

13 high_tech_exp 1982 0,000205 0,000139 1,48 0,114 

14 ict_inv 240 0,002648 0,000403 6,60 0,009 

15 gfcfict 227 –0,023677 0,005304 –4,47 0,036 

16 vaict 335 0,027636 0,003269 8,78 0,010 

17 pat_resid 1384 0,000004 0,000005 0,62 0,074 

18 pat_nonresid 1426 0,000028 0,000005 5,40 0,035 

19 ict_patent 427 0,001436 0,000149 9,76 0,000 

20 selling 279 0,000047 0,000518 0,17 0,161 

Źródło: Obliczenia własne. 
 
Dla każdej z przedstawionych zmiennych została przeprowadzona oddzielna procedura BMA. Modele wzrostu gospodarczego 
w każdej procedurze BMA uwzględniają też inne zmienne objaśniające, których uśrednione szacunki zostały przedstawione w 
tablicy 5.3. 
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Tablica 5.3. Wpływ pozostałych zmiennych objaśniających na tempo wzrostu gospodarczego na 
podstawie modeli ekonometrycznych oszacowanych przy pomocy bayesowskiego uśredniania 
oszacowań 

Lp. Zmienna 
Ocena  

parametru 
Błąd oceny 
parametru 

Statystyka  
pseudo t 

Wartość  
p 

1 L3.gdp 0,920917 0,007827 175,51 0,000 

2 inv 0,008423 0,000397 24,36 0,002 

3 fdi 0,000563 0,000108 5,14 0,037 

4 edu_exp –0,004878 0,001985 –3,54 0,050 

5 gov_con –0,004186 0,000756 –6,55 0,040 

6 open 0,000577 0,000052 11,83 0,005 

7 infl –0,001440 0,000508 –5,98 0,031 

8 serv –0,004585 0,000355 –15,90 0,006 

9 life –0,284010 0,070073 –3,33 0,041 

10 fert –0,164231 0,016187 –13,68 0,027 

11 pop 0,003054 0,002267 1,40 0,051 

12 pop_gr –0,017295 0,003018 –8,07 0,026 

13 pop_15_64 0,004197 0,001085 5,31 0,034 

14 ief –0,000378 0,000410 –1,37 0,058 

15 crisis –0,057109 0,002038 –28,86 0,000 

16 gr_eu28 –0,027804 0,004774 –6,64 0,029 

17 gr_oecd 0,005861 0,004989 1,03 0,062 

18 gr_posts –0,064953 0,006864 –9,16 0,015 

19 gr_asia –0,082049 0,007841 –11,02 0,016 

20 gr_latam –0,054033 0,007616 –7,29 0,027 

21 gr_afr –0,065179 0,008578 –8,39 0,022 

Źródło: Obliczenia własne. 
 
 
W tablicy przedstawiono uśrednione wyniki dla 20 modeli BMA, odpowiadających poszczególnym zmiennym związanym z 
digitalizacją i internetyzacją, opisanych w tablicy 5.2. 
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6. Prezentacja i interpretacja wyników: 
modele z nieliniowościami i opóźnieniami 

 

W niniejszej części opracowania przedstawiamy wyniki badania wpływu zmiennych 
technologicznych na tempo wzrostu gospodarczego w modelach nieliniowych, z opóźnieniami 
czasowymi oraz w podziale na różne grupy krajów. Analiza ta cechuje się badaniem 
odporności uzyskanych rezultatów na postać funkcyjną modelu oraz dobór próby badawczej. 
W analizie uwzględniliśmy 17 zmiennych rozwoju technologicznego, które okazały się istotne 
w poprzedniej części badania opartej na uśrednianiu bayesowskim.  

Wyniki są bardzo obszerne pod względem publikacyjnym i interpretacyjnym. W niniejszym 
etapie zostało oszacowanych prawie 400 modeli ekonometrycznych. Dlatego też – w celu 
uniknięcia „rozpłynięcia się” wyników na skutek przytaczania zbyt dużej liczby oszacowań i 
kierunków zależności – trzeba dokonać wstępnej selekcji modeli pod względem ich rangi. 
Wybór jest przeprowadzany przede wszystkim w oparciu o kryteria ekonomiczne, ponieważ 
m.in. kryteria statystyczne zostały uwzględnione wcześniej przy modelach FBMA. Dlatego też 
w głównym tekście opracowania przedstawiamy wyniki dla ośmiu spośród 17 
wyselekcjonowanych zmiennych, a wyniki dla pozostałych dziewięciu zmiennych zostały 
umieszczone w załączniku. W załączniku znajdują się też tablice przedstawiające oszacowania 
dla ośmiu podstawowych zmiennych w podziale na grupy krajów (biorąc pod uwagę 
ograniczenia objętościowe, nie jest możliwe przedstawienie wszystkich wyników w głównym 
tekście).  

Tablice 6.1 – 6.8 zawierają oszacowania modeli regresji dla ośmiu zmiennych reprezentujących 
rozwój technologiczny, traktowanych jako zmienne podstawowe: (1) użytkownicy internetu 
[intern_user], (2) abonenci telefonii komórkowej [mobile], (3) eksport dóbr ICT 
[ict_good_exp], (4) zgłoszenia patentowe mieszkańców [pat_resid], (5) wydatki na badania i 
rozwój [r_and_d], (6) wartość dodana w sektorze ICT [vaict], (7) zgłoszenia patentowe z 
sektora ICT do Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) [ict_patent], (8) inwestycje ICT 
[ict_inv]. Przy ustalaniu kolejności, oznaczającej rangę zmiennej, kierowaliśmy się znaczeniem 
ekonomicznym oraz dostępnością statystyczną. Niektóre zmienne o zbliżonym zakresie 
tematycznym zostały umieszczone w załączniku w celu uniknięcia redundancji informacji (w 
takiej sytuacji jedną zmienną traktujemy jako podstawową, a drugą jako dodatkową: dotyczy 
to np. eksportu i importu w sektorze ICT, czy też zgłoszeń patentowych mieszkańców i 
cudzoziemców).  

W każdej tabeli znajdują się cztery modele, oznaczone numerami od [1] do [4]. Model [1] jest 
modelem liniowym bez opóźnień. Model [2] ma charakter nieliniowy bez opóźnień. Modele 
[3] i [4] są modelami z opóźnieniami, odpowiednio liniowymi i nieliniowymi. W każdym 
modelu – oprócz zmiennej technologicznej – występują też inne zmienne objaśniające, 
będące czynnikami wzrostu gospodarczego, wyselekcjonowane na podstawie poprzedniego 
etapu badania uwzględniającego uśrednianie bayesowskie, a także zmienna zero-jedynkowa 
crisis. Oszacowania modeli w tablicach 6.1 – 6.8 dotyczą pełnej grupy krajów, dla jakich dana 



 

33 
 

zmienna jest dostępna – zazwyczaj jest to grupa określana mianem wszystkich krajów świata 
(chociaż dokładna liczba państw jest różna dla poszczególnych zmiennych i została 
przedstawiona w tablicy 3.3). W przypadku niektórych zmiennych modele w tabelach 
obejmują tylko grupę OECD. 

W tabelach podane są oceny parametru przy poszczególnych zmiennych objaśniających, a 
gwiazdki oznaczają istotność statystyczną danej zmiennej (jedna gwiazdka odpowiada 
istotności na poziomie 5%, dwie gwiazdki oznaczają istotność na poziomie 1%, a trzy gwiazdki 
– na poziomie 0,1%). Ostatni wiersz tabeli zawiera liczbę 3-letnich obserwacji, na jakich dany 
model został oszacowany. 

O ile w przypadku modelu liniowego łatwo jest określić kierunek zależności (dodatni lub 
ujemny) na podstawie wartości parametru stojącego przy danej zmiennej objaśniającej, o tyle 
w przypadku zależności nieliniowej odwzorowywanej parabolą nie jest to możliwe bez 
odwołania się do faktycznych wartości danej zmiennej objaśniającej w konkretnej grupie 
krajów. Dzieje się tak dlatego, że dla połowy argumentów parabola ma nachylenie dodatnie, a 
dla połowy – ujemne. Dlatego też oceniając kierunek wpływu zmiennej technologicznej na 
dynamikę produkcji w modelu nieliniowym najlepiej jest wykorzystać wykres. 

Rysunki 6.1 – 6.8 przedstawiają kierunek wpływu danej zmiennej rozwoju technologicznego 
na tempo wzrostu gospodarczego w modelach nieliniowych bez opóźnień (oznaczonych 
numerem [2]). Rysunki odwzorowują zależność dla wszystkich badanych krajów, jak też dla 
poszczególnych podgrup państw. Wyniki tabelaryczne dla podgrup krajów zostały umieszczone 
w załączniku w tablicach Z6.10 – Z6.45. Konstrukcja tablic Z6.10 – Z6.45 jest taka sama jak 
tablic 6.1 – 6.8; zmienia się tylko grupa krajów, dla których modele są szacowane (o czym 
informuje tytuł tablicy). W dalszym jednak ciągu modele nieliniowe bez opóźnień, pokazane 
na rysunkach 6.1 – 6.8, są oznaczone numerem [2]. 

Wartości na osi poziomej na rysunkach odpowiadają zaobserwowanym w danej grupie krajów 
wartościom danej zmiennej rozwoju technologicznego, ale aby pominąć skrajne i nietypowe 
obserwacje, na wykresie ograniczono narysowaną funkcję do argumentów powyżej 5. i 
poniżej 95. centyla rozkładu danej zmiennej rozwoju technologicznego w określonej grupie 
krajów. Oznacza to, że funkcje wyznaczone na rysunkach pokazują faktyczny kierunek 
zależności między zmienną technologiczną a tempem wzrostu gospodarczego dla 
obserwowanych wartości zmiennej technologicznej tylko między 5. a 95. centylem rozkładu w 
danej grupie, ale równania regresji zostały przeprowadzone na pełnej próbie. Wartości funkcji, 
obliczone jako iloczyn ocen parametrów dla danej zmiennej technologicznej w potędze 
pierwszej i drugiej w modelu [2] i odpowiednio wartości tej zmiennej oraz ich kwadratów, 
zostały w ostatnim etapie znormalizowane według formuły: (wartość – średnia)/odchylenie 
standardowe + 100, aby wykresy były czytelne. 

Dla zmiennych, które są dostępne dla wielu różnych krajów świata, obliczenia zostały 
wykonane na pełnych dostępnych danych (wszystkie kraje) oraz w następujących podgrupach 
państw: Unia Europejska, OECD, kraje postsocjalistyczne, Azja, Ameryka Łacińska i Afryka 
(dokładna liczba krajów dla poszczególnych grup znajduje się w opisie zmiennych w tablicy 
3.3). W przypadku zmiennych o mniejszej dostępności, obliczenia zostały wykonane tylko na 
niektórych grupach państw. 

Analiza danych zawartych w tablicach 6.1 – 6.8 i na rysunkach 6.1 – 6.8 prowadzi do wielu 
ciekawych wniosków. Wnioski o charakterze ogólnym można sformułować następująco. 
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Po pierwsze, zmienne technologiczne są – ogólnie biorąc – bardzo ważnymi czynnikami 
wzrostu gospodarczego badanych krajów. Oszacowania większości parametrów w modelach 
regresji są istotne statystycznie (często na poziomie istotności 0,1%), co oznacza bezsporne 
przyczynienie się rozwoju technologicznego do wzrostu gospodarczego. 

Po drugie, uwzględniona w badaniu specyfikacja modelu polegająca na analizie nieliniowego 
wpływu zmiennych technologicznych na wzrost gospodarczy okazała się niezwykle trafnym 
zabiegiem. Oceny parametrów w modelach nieliniowych, oznaczonych numerem [2], są w 
zdecydowanej większości przypadków istotne statystycznie. Potwierdza to, że zależność 
między badanymi zmiennymi jest nieliniowa i może być opisana funkcją kwadratową. Wynik 
ten wyjaśnia jednocześnie, dlaczego oceny parametru w modelu liniowym nie zawsze są 
zgodne z teorią ekonomii, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednim punkcie, gdzie 
analizowane były wyniki uśredniania bayesowskiego. Okazuje się po prostu, że model liniowy 
w zbyt ubogi sposób weryfikuje charakter wpływu danego czynnika wzrostu na dynamikę 
produkcji. Większość zależności ma charakter nieliniowy i model zakładający jedynie liniowy 
wpływ nie pokazuje w pełni kierunku występujących powiązań. Jest to widoczne, gdy 
porównujemy oceny parametru między modelami [1] i [2]. W przypadku pięciu zmiennych: 
użytkownicy internetu [intern_user], abonenci telefonii komórkowej [mobile], eksport dóbr 
ICT [ict_good_exp], zgłoszenia patentowe mieszkańców [pat_resid] oraz wydatki na badania i 
rozwój [r_and_d] ocena parametru w modelu [1] jest ujemna (chociaż w przypadku ostatniej 
zmiennej nieistotna statystycznie), co sugerowałoby występowanie nietypowej ujemnej 
zależności między rozwojem technologicznym a wzrostem gospodarczym. Dopiero 
oszacowanie modelu [2] z nieliniowościami pokazuje, że model [1] sugeruje istnienie 
zależności pozornej, gdyż faktyczny związek między tymi zmiennymi jest nieliniowy. 

Po trzecie, zmienne opóźnione są w większości przypadków istotne statystycznie. Uzasadnia to 
wprowadzenie do modelu opóźnień. Dodatkowo, oceny parametru przy zmiennych 
opóźnionych (w modelach [3] i [4]) mają zazwyczaj ten sam znak co odpowiednie oceny 
parametru w modelach bez opóźnień ([1] i [2]). Oznacza to, że wprowadzenie do modeli 
opóźnień nie zmienia ogólnie biorąc kierunku wpływu zmiennej technologicznej na wzrost 
gospodarczy; pokazuje tylko, że określony wpływ jest rozłożony w czasie. Ponieważ znaki 
parametrów w modelach bez opóźnień i w modelach z opóźnieniami są często takie same, 
można wnioskować, że zależności uzyskane w modelach bez opóźnień i interpretowane m.in. 
na wykresach są rozłożone w czasie nawet o długości 5-6 lat. A zatem, efekty wpływu rozwoju 
technologicznego na dynamikę produkcji są długookresowe i wychodzą poza 3-letnie ramy 
czasowe objęte pojedynczą obserwacją.  

Po czwarte, patrząc na rysunki można zauważyć, że charakter zależności jest bardzo często 
podobny w różnych grupach krajów. Jeśli np. dla pełnej grupy zależność jest parabolą o 
ramionach skierowanych w dół, analogiczna zależność występuje w większości badanych 
podgrup. 

Wnioski o charakterze szczegółowym dotyczą interpretacji poszczególnych zmiennych. 
Zmienna mierząca liczbę użytkowników internetu [intern_user] wykazuje istotny nieliniowy 
wpływ na dynamikę produkcji w pełnej badanej grupie krajów. Z rysunku 6.1 widać, że 
zależność ta ma charakter paraboli o ramionach skierowanych w dół. Oznacza to, że 
największe przyrosty produkcji można uzyskać przy zwiększaniu stopnia internetyzacji w 
krajach o niskim dotychczasowym poziomie rozwoju internetu. Systematyczny rozwój 
technologii, mierzony wzrostem liczby użytkowników internetu, wykazuje coraz słabszy wpływ 
na wzrost gospodarczy. Z matematycznego punktu widzenia, po przekroczeniu pewnego 
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punktu wchodzimy na malejącą część paraboli, co oznaczałoby teoretycznie ujemny wpływ na 
wzrost gospodarczy. Tą ujemną część paraboli należy traktować oczywiście z pewnym 
dystansem, gdyż wynika to po części z natury przyjętej zależności nieliniowej, a mianowicie 
wielomianu drugiego stopnia. Uzyskany wynik jest zgodny z teorią ekonomii i z prawem 
malejących przychodów krańcowych. Zgodnie z tym prawem, zwiększanie zasobu zmiennego 
czynnika wytwórczego (np. pracy lub kapitału rzeczowego) prowadzi do coraz mniejszych 
przyrostów produkcji. Taką samą własność ma zmienna mierząca rozwój technologiczny. W 
przypadku niskiego zaawansowania technologicznego jakiegoś kraju, zwiększenie liczby 
abonentów internetu o daną wielkość prowadzi do szybszego wzrostu produkcji aniżeli w kraju 
o wysokim zaawansowaniu technologicznym. Analogiczny związek między powszechnością 
internetu a dynamiką produkcji o charakterze odwróconej paraboli występuje także w krajach 
Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz państwach postsocjalistycznych. Warto zwrócić uwagę, że 
poziom rozwoju internetu w krajach Afryki nie osiągnął jeszcze krytycznej wartości, po 
przekroczeniu której dalsza internetyzacja nie prowadzi do przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego. Jest to odzwierciedlone faktem, że kraje Afryki (pomijając obserwacje skrajne 
poniżej 5. i powyżej 95. centyla rozkładu) znajdują się tylko na rosnącej części paraboli (co jest 
uwidocznione na rysunku 6.1). 

Wyniki dla zmiennej: abonenci telefonii komórkowej [mobile] są podobne do zmiennej 
użytkownicy internetu [intern_user] w zakresie kształtu funkcji pokazujących kierunek wpływu 
technologii na wzrost gospodarczy dla poszczególnych grup krajów. Jest to zilustrowane na 
rysunku 6.2. W pełnej grupie krajów zależność między liczbą abonentów telefonii komórkowej 
a dynamiką produkcji jest nieliniowa (oba współczynniki są istotne statystycznie) i ma kształt 
paraboli o ramionach skierowanych w dół. Oznacza to, że przy niskim zakresie powszechności 
telefonii komórkowej jej rozwój przyczynia się do wzrostu gospodarczego, jednak wraz ze 
zwiększaniem się zakresu cyfryzacji ten dodatni wpływ na dynamikę produkcji staje się coraz 
słabszy aż w końcu zanika. Odpowiada to prawu malejących przychodów krańcowych czynnika 
wytwórczego. Niemal identyczna nieliniowa zależność między liczbą abonentów telefonii 
komórkowej a tempem wzrostu PKB występuje także w następujących grupach krajów: UE, 
OECD, krajach postsocjalistycznych, Ameryce Płd. i Afryce (w tej ostatniej grupie krytyczny 
punkt, po przekroczeniu którego następuje osłabienie wpływu, nie został jeszcze osiągnięty). 

W przypadku eksportu dóbr ICT [ict_good_exp] wynika sugerują także istnienie istotnego 
statystycznie nieliniowego wpływu na tempo wzrostu gospodarczego. Implikuje to, że 
występująca w tablicy 6.3 ujemna ocena parametru w modelu liniowym [1] ma charakter 
pozorny. Rysunek 6.3 pokazuje, że dla pełnej grupy krajów związek między wolumenem 
eksportu dóbr ICT a tempem wzrostu PKB ma charakter odwróconej paraboli, co jest 
analogicznym wynikiem jak w przypadku dwóch wcześniej analizowanych zmiennych i jest 
zgodne z prawem malejących przychodów. Nieliniowa zależność opisana przez parabolę o 
ramionach skierowanych w dół została także zaobserwowana w UE, krajach 
postsocjalistycznych, Ameryce Płd i Afryce, przy czym w tej ostatniej grupie wartości zmiennej 
między 5. a 95. centylem rozkładu leżą na rosnącej części paraboli. 

Wyniki dla zmiennej: zgłoszenia patentowe mieszkańców [pat_resid] są opisane w tablicy 6.4 i 
na rysunku 6.4. W pełnej próbie zależność między liczbą zgłoszeń patentowych a tempem 
wzrostu gospodarczego jest nieliniowa (co potwierdzają istotne statystycznie oceny parametru 
przy zmiennej w potędze pierwszej i drugiej). Na rysunku widać że zakrzywienie paraboli jest 
niewielkie i w całym zakresie argumentów funkcja rośnie. Niemal takie same są wyniki dla 
krajów UE i OECD.  
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Nieco gorsze pod względem interpretacyjnym i zgodności z teoretycznym modelem 
strukturalnym są wyniki opisujące zależność między wydatki na badania i rozwój [r_and_d] a 
tempem wzrostu gospodarczego, przedstawione w tablicy 6.5 i na rysunku 6.5. Oszacowany 
model [2] sugeruje, że zależność między tymi zmiennymi jest nieliniowa i istotna statystycznie. 
Z rysunku jednak widać, że w przypadku pełnej grupy krajów ma ona charakter paraboli o 
ramionach skierowanych w górę. Podobny związek został zaobserwowany w krajach OECD i 
Ameryki Płd. W państwach postsocjalistycznych i Azji zależność jest ujemna, zaś w krajach UE i 
Afryki – dodatnia. Ten „mix” wyników może wskazywać na brak stabilnej zależności między 
wydatkami na B+R a dynamiką produkcji. Dzieje się tak m.in. dlatego, że przełożenie prac 
badawczo-rozwojowych na wzrost gospodarczy przekracza zakres czasowy objęty jedną lub 
dwiema obserwacjami (co jest ekonomicznie uzasadnione od strony podażowej). Niestabilna 
zależność może także być rezultatem tego, że efektywność prac B+R jest wysoce zróżnicowana 
między poszczególnymi krajami, a także w ramach jednego kraju w różnych latach. 

Trzy ostatnie zmienne: wartość dodana w sektorze ICT [vaict], zgłoszenia patentowe z sektora 
ICT do EUP [ict_patent] oraz inwestycje ICT [ict_inv] są szacowane na mniejszej próbie krajów 
– przede wszystkim OECD i UE. Wyniki zawarte w tablicach 6.6 – 6.8 i na rysunkach 6.6 – 6.8 
pokazują, że zmienne te charakteryzują się dodatnim wpływem na tempo wzrostu 
gospodarczego badanych krajów. Nie we wszystkich jednak przypadkach zależność ma 
charakter nieliniowy. Dla dwóch zmiennych: wartości dodanej w sektorze ICT oraz inwestycji 
ICT związek ze wzrostem gospodarczym w krajach OECD jest dodatni, liniowy i istotny 
statystycznie. Dla tych dwóch zmiennych w modelu nieliniowym [2] uzyskane zostały 
nieistotne statystycznie oceny parametru stojącego przy kwadracie danej zmiennej. Z kolei 
zależność między zgłoszeniami patentowymi z sektora ICT do EPO a wzrostem gospodarczym, 
mimo że nieliniowa, jest dodatnia dla obserwowanych wartości zmiennej między 5. a 95. 
centylem rozkładu (we wszystkich badanych grupach krajów). Wyniki te potwierdzają, że 
sektor ICT, czyli sektor związany z technologią informacyjną i komunikacyjną, ma wyraźnie 
pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego. Kraje notujące większą wartość dodaną 
w sektorze ICT, wyższe inwestycje w branży ICT oraz częstszą liczbę zgłoszeń patentowych w 
sektorze ICT notowały przeciętnie biorąc szybsze tempo wzrostu gospodarczego niż kraje, w 
których rozwój branży ICT był mniej zaawansowany. 

Tablice Z6.1 – Z6.9 oraz rysunki Z6.1 – Z6.9, znajdujące się w załączniku, przedstawiają wyniki 
wpływu pozostałych dziewięciu zmiennych technologicznych na tempo wzrostu 
gospodarczego. Są to jednak zmienne o mniejszym znaczeniu merytorycznym i/lub dublujące 
informacje zawarte w zmiennych opisanych powyżej. Stosując zatem tzw. brzytwę Ockhama 
szczegółowy opis tych wyników zostanie pominięty. 

Warto dodać, że oszacowane modele charakteryzują się poprawnością ekonomiczną w 
zakresie wpływu większości pozostałych zmiennych na tempo wzrostu gospodarczego. Oceny 
parametru przy stopie inwestycji i stopie BIZ są zazwyczaj dodatnie i istotne statystycznie; 
podobne są wyniki dla oczekiwanej długości życia. Oznacza to zgodne z teoretycznym 
modelem strukturalnym korzystne oddziaływanie akumulacji kapitału rzeczowego i ludzkiego 
na tempo wzrostu PKB. W większości przypadków dodatnia ocena parametru występuje też 
dla zmiennej mierzącej otwartość gospodarki, a ujemna – dla stopy inflacji oraz zmiennej 
zero-jedynkowej reprezentującej wpływ kryzysu globalnego. 

Podsumowując, należy podkreślić, że badanie potwierdziło dodatni wpływ rozwoju 
technologicznego na tempo wzrostu gospodarczego. Jednocześnie jednak można spodziewać 
się, że potwierdzony wpływ czynników technologicznych na wzrost gospodarczy nie musi być 
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stabilny w czasie, co z kolei może skutkować brakiem pełnej trafności wniosków. Warto w tym 
kontekście zbadać odporność wyników na wprowadzone do modeli załamania strukturalne. 
Jest to przedmiotem następnego punktu opracowania. 

Tablica 6.1. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

intern_user –0,000492*** 0,00101***   

intern_user
 2

  –0,0000176***   

L3.intern_user   –0,000559*** 0,000254 

L3.intern_user
 2

    –0,0000102*** 

L3.gdp 0,991*** 0,986*** 0,985*** 0,981*** 

fert –0,0675*** –0,0789*** –0,0598*** –0,0703*** 

fdi 0,000895*** 0,000942*** 0,000871*** 0,000897*** 

gov_con –0,000376 –0,000361 –0,000735** –0,000686** 

inv 0,00630*** 0,00575*** 0,00596*** 0,00570*** 

infl –0,000891*** –0,000857*** –0,000945*** –0,000929*** 

life –0,00299 0,022 0,0216 0,0373** 

pop_15_64 –0,00215*** –0,00343*** –0,00184*** –0,00264*** 

pop_gr –0,0231*** –0,0231*** –0,0229*** –0,0227*** 

serv –0,00372*** –0,00410*** –0,00340*** –0,00367*** 

open 0,000366*** 0,000429*** 0,000443*** 0,000468*** 

crisis –0,0456*** –0,0460*** –0,0439*** –0,0444*** 

stała 0,461*** 0,505*** 0,377*** 0,413*** 

N 2105 2105 2085 2085 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek 6.1. Wpływ zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 mieszkańców) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 6.2. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

mobile –0,0000622** 0,000535***   

mobile
 2

  –0,00000400***   

L3.mobile   –0,000314*** –0,0000788 

L3.mobile
 2

    –0,00000177*** 

L3.gdp 0,981*** 0,990*** 0,976*** 0,978*** 

fert –0,0812*** –0,0538*** –0,0701*** –0,0685*** 

fdi 0,000690*** 0,000579*** 0,000896*** 0,000824*** 

gov_con –0,000860*** –0,00149*** –0,000651** –0,000588** 

inv 0,00639*** 0,00622*** 0,00569*** 0,00531*** 

infl –0,000941*** –0,000884*** –0,00100*** –0,000992*** 

life 0,0127 –0,0375** 0,0581*** 0,0539*** 

pop_15_64 –0,00266*** –0,00246*** –0,00136*** –0,00159*** 

pop_gr –0,0222*** –0,0248*** –0,0214*** –0,0221*** 

serv –0,00407*** –0,00340*** –0,00400*** –0,00409*** 

open 0,000440*** 0,000556*** 0,000473*** 0,000508*** 

crisis –0,0453*** –0,0476*** –0,0444*** –0,0453*** 

stała 0,541*** 0,598*** 0,314*** 0,335*** 

N 2117 2117 2072 2072 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek 6.2. Wpływ zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 mieszkańców) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 6.3. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_good_exp –0,000641** 0,00206***   

ict_good_exp
 2

  –0,0000683***   

L3.ict_good_exp   0,00112*** 0,00226*** 

L3.ict_good_exp
 2

    –0,0000549*** 

L3.gdp 0,951*** 0,952*** 0,949*** 0,951*** 

fert –0,125*** –0,124*** –0,201*** –0,203*** 

fdi 0,000631*** 0,000569*** 0,000677*** 0,000550*** 

gov_con –0,00370*** –0,00377*** –0,000229 –0,000334 

inv 0,00507*** 0,00500*** 0,00377*** 0,00402*** 

infl –0,000798*** –0,000769*** 0,00154*** 0,00175*** 

life 0,108*** 0,101*** 0,155*** 0,139*** 

pop_15_64 –0,00067 –0,000686 –0,00612*** –0,00608*** 

pop_gr –0,0104*** –0,00969*** –0,00905*** –0,00660*** 

serv –0,00369*** –0,00381*** –0,00572*** –0,00553*** 

open 0,000273*** 0,000254*** 0,000289*** 0,000303*** 

crisis –0,0475*** –0,0477*** –0,0495*** –0,0502*** 

stała 0,375*** 0,407*** 0,686*** 0,716*** 

N 1725 1725 1381 1381 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Rysunek 6.3. Wpływ zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr) na tempo 
wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 6.4. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na milion 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

pat_resid –0,0000134** 0,0000506***   

pat_resid
 2

  –2,57e–08***   

L3.pat_resid   –0,0000142** 0,0000399** 

L3.pat_resid
 2

    –2,07e–08*** 

L3.gdp 0,966*** 0,964*** 0,963*** 0,962*** 

fert –0,0878*** –0,0885*** –0,0789*** –0,0795*** 

fdi 0,000749*** 0,000691*** 0,000724*** 0,000759*** 

gov_con –0,00170** –0,00167** –0,000324 –0,000985 

inv 0,00481*** 0,00479*** 0,00594*** 0,00590*** 

infl –0,00109*** –0,00108*** –0,00115*** –0,00113*** 

life 0,0480* 0,0277 0,0913*** 0,0767** 

pop_15_64 –0,000147 –0,0000257 –0,000518 –0,0005 

pop_gr –0,0129*** –0,0120*** –0,0117*** –0,0120*** 

serv –0,00443*** –0,00442*** –0,00464*** –0,00454*** 

open 0,000338*** 0,000355*** 0,000355*** 0,000360*** 

crisis –0,0589*** –0,0591*** –0,0601*** –0,0595*** 

stała 0,453*** 0,539*** 0,273** 0,349*** 

N 1215 1215 1184 1184 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Rysunek 6.4. Wpływ zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na milion 
mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 6.5. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB),  
wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

r_and_d –0,000473 –0,0369***   

r_and_d
 2

  0,00963***   

L3.r_and_d   –0,0166*** –0,0652*** 

L3.r_and_d
 2

    0,0163*** 

L3.gdp 0,960*** 0,965*** 0,963*** 0,966*** 

fert –0,0756*** –0,0750*** –0,108*** –0,113*** 

fdi 0,000665*** 0,000624*** 0,000788*** 0,000798*** 

gov_con –0,00336*** –0,00307*** 0,000224 –0,000306 

inv 0,00395*** 0,00414*** 0,00465*** 0,00453*** 

infl –0,000655*** –0,000628*** –0,000754*** –0,000642*** 

life 0,0468 0,026 0,181*** 0,123*** 

pop_15_64 0,00310*** 0,00319*** –0,000995 –0,00048 

pop_gr –0,00521** –0,00626** –0,00227 –0,00342 

serv –0,00400*** –0,00373*** –0,00551*** –0,00515*** 

open 0,000356*** 0,000359*** 0,000458*** 0,000463*** 

crisis –0,0740*** –0,0749*** –0,0672*** –0,0679*** 

stała 0,316** 0,343** 0,0203 0,212 

N 961 961 1031 1031 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek 6.5. Wpływ zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB) na tempo wzrostu 
gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 6.6. Wyniki regresji dla zmiennej vaict: wartość dodana w sektorze ICT (% wartości 
dodanej), kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

vaict 0,00912*** 0,0345   

vaict
 2

  –0,00294   

L3.vaict   0,0171*** –0,0273 

L3.vaict
 2

    0,00465 

L3.gdp 1,002*** 1,005*** 1,022*** 1,022*** 

fert –0,0887*** –0,0854*** –0,103*** –0,103*** 

fdi 0,000173* 0,000198** 0,000189* 0,000208** 

gov_con –0,00121 –0,00112 0,000214 0,000868 

inv 0,0133*** 0,0128*** 0,0127*** 0,0129*** 

infl –0,00923*** –0,00834*** –0,00645*** –0,00644*** 

life –0,647*** –0,664*** –0,736*** –0,706*** 

pop_15_64 –0,0116*** –0,0116*** –0,0118*** –0,0112*** 

pop_gr 0,0165*** 0,0176*** 0,0193*** 0,0172*** 

serv –0,00101* –0,00124** –0,00184*** –0,00181*** 

open 0,0000834** 0,0000731* 0,00000329 0,00000382 

crisis –0,0697*** –0,0690*** –0,0717*** –0,0719*** 

stała 3,436*** 3,443*** 3,640*** 3,549*** 

N 291 291 284 284 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek 6.6. Wpływ zmiennej vaict: wartość dodana w sektorze ICT (% wartości dodanej) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 6.7. Wyniki regresji dla zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do 
Europejskiego Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_patent 0,00105*** 0,00234***   

ict_patent
 2

  –0,0000139***   

L3.ict_patent   0,000897*** 0,00183*** 

L3.ict_patent
 2

    –0,0000111*** 

L3.gdp 0,946*** 0,943*** 0,986*** 0,981*** 

fert –0,0378*** –0,0247* 0,0274 0,0370* 

fdi 0,000327*** 0,000427*** 0,000267** 0,000292** 

gov_con –0,00187* –0,00312*** –0,00554*** –0,00490*** 

inv 0,00763*** 0,00736*** 0,00924*** 0,00918*** 

infl 0,00216*** 0,00276*** –0,00468*** –0,00390*** 

life –0,120** –0,149*** –0,281*** –0,297*** 

pop_15_64 –0,00129 0,00101 0,0000789 0,0021 

pop_gr –0,00962*** –0,0130*** –0,0207*** –0,0221*** 

serv –0,00311*** –0,00227*** –0,00321*** –0,00248*** 

open 0,000212*** 0,000146*** 0,000205*** 0,000167*** 

crisis –0,0825*** –0,0844*** –0,0732*** –0,0737*** 

stała 1,281*** 1,249*** 1,506*** 1,417*** 

N 426 426 344 344 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Rysunek 6.7. Wpływ zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do Europejskiego 
Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu 
nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 6.8. Wyniki regresji dla zmiennej ict_inv: inwestycje ICT (% inwestycji), kraje OECD 

 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_inv 0,00355*** 0,00529**   

ict_inv
 2

  –0,0000533   

L3.ict_inv   0,00309*** 0,00645*** 

L3.ict_inv
 2

    –0,0000869* 

L3.gdp 0,924*** 0,925*** 0,939*** 0,942*** 

fert 0,00574 0,00324 0,0221* 0,0236* 

fdi 0,00149*** 0,00155*** 0,00187*** 0,00186*** 

gov_con –0,00544*** –0,00508*** –0,00565*** –0,00571*** 

inv 0,00421*** 0,00396*** 0,00656*** 0,00602*** 

infl 0,00664*** 0,00641*** 0,00125 0,00108 

life –0,0313 –0,102 –0,436*** –0,444*** 

pop_15_64 –0,00906*** –0,00922*** –0,0113*** –0,0109*** 

pop_gr –0,0280*** –0,0251*** –0,0305*** –0,0289*** 

serv –0,00375*** –0,00388*** –0,00426*** –0,00453*** 

open 0,000391*** 0,000350*** 0,000214*** 0,000205*** 

crisis –0,0573*** –0,0558*** –0,0443*** –0,0446*** 

stała 1,771*** 2,081*** 3,539*** 3,521*** 

N 190 190 239 239 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek 6.8 Wpływ zmiennej ict_inv: inwestycje ICT (% inwestycji) na tempo wzrostu 
gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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7. Prezentacja i interpretacja wyników: modele z 
załamaniami strukturalnymi 

W niniejszym punkcie analizowana jest stabilność czasowa wpływu zmiennych rozwoju 
technologicznego na wzrost gospodarczy. W wyniku wprowadzenia do modelu dwóch 
załamań strukturalnych okres objęty analizą został podzielony na trzy podokresy. Pierwszy 
podokres kończy się w 2003 r., tj. ostatnia 3-letnia obserwacja obejmuje lata 2001-2003. Drugi 
podokres, następujący po pierwszym, kończy się w 2007 r. W kategoriach uśrednionych 3-
latek rozpoczyna się on obserwacją z lat 2002-2004, a kończy na obserwacji dla lat 2005-2007. 
Natomiast ostatni, trzeci podokres rozpoczyna się obserwacją obejmującą lata 2006-2008 i 
trwa do końca dostępnych danych szeregu czasowego. 

Przy podziale całego okresu objętego badaniem na podokresy kierowaliśmy się kryterium 
ekonomicznym, ekonometrycznym oraz geopolitycznym. Jednym z ograniczeń natury 
ekonometrycznej jest niemożność wprowadzenia zbyt dużej liczby załamań strukturalnych do 
modelu, gdyż wtedy w ramach poszczególnych podokresów liczba obserwacji byłaby zbyt 
mała, aby wyciągnąć wiarygodne wnioski. Biorąc pod uwagę te ograniczenia, najlepszym 
rozwiązaniem jest wprowadzenie jednego lub dwóch załamań strukturalnych do modelu. 
Zdecydowaliśmy się wprowadzić dwa załamania strukturalne: w 2004 i 2008 r. 

Pierwsze załamanie strukturalne jest terminem największego rozszerzenia Unii Europejskiej na 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). 1 maja 2004 r. do UE przystąpiło 8 krajów EŚW: 
Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Można przypuszczać, że tak 
duża zmiana na politycznej i ekonomicznej mapie Europy znacząco wpłynęła na ścieżki 
wzrostu gospodarczego, którymi podążają poszczególne państwa – także Europa Zachodnia i 
inne kraje świata. Oczywiście, trzeba brać pod uwagę, że 2004 r. jest tylko oficjalnym 
terminem rozszerzenia UE, a tzw. „kotwica integracyjna” zaczęła działać w przypadku wielu 
krajów znacznie wcześniej. Kraje EŚW dyskontowały korzyści z członkostwa we Wspólnocie już 
w pierwszych latach transformacji systemowej i trzeba to wziąć pod uwagę przy interpretacji 
wyników. 

Drugie załamanie strukturalne zostało wprowadzone w 2008 r. i jest związane z pojawieniem 
się światowego kryzysu ekonomiczno-finansowego. Można przypuszczać, że kryzys globalny 
zmienił nie tylko ścieżki wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów, ale też mechanizmy 
wewnętrznych powiązań poszczególnych gospodarek i dlatego warto jest oddzielić okres po 
rozpoczęciu kryzysu od lat wcześniejszych. Podobnie jak w przypadku pierwszego załamania 
strukturalnego także i w tym przypadku rok 2008 ma charakter umowny, gdyż kryzys rozpoczął 
się w różnych krajach z różną siłą i w różnych latach. Rok 2008 był dla wielu państw pierwszym 
rokiem spowolnienia gospodarczego, następującego po wcześniejszym pomyślnym rozwoju i 
dlatego ten rok, a nie 2009 r., kiedy recesja była najgłębsza, jest traktowany jako załamanie 
strukturalne. 

Podobnie jak w poprzednim punkcie, zbiór 17 zmiennych reprezentujących rozwój 
technologiczny został podzielony na dwa podzbiory. Zbiór podstawowy zawiera 8 zmiennych, 
dla których wyniki są przedstawione w głównym tekście opracowania w tablicach 7.1 – 7.8 i na 
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rysunkach 7.1 – 7.8. Natomiast zbiór dodatkowy zawiera 9 zmiennych, dla których wyniki są 
zawarte w tablicach Z7.1 – Z7.9 i na rysunkach Z7.1 – Z7.9 znajdujących się w załączniku. 

W każdej z 17 tablic, odpowiadającej jednej zmiennej rozwoju technologicznego, znajdują się 
cztery modele, oznaczone numerami od [5] do [8] (aby były odróżniane od modeli [1] – [4], w 
których stabilność czasowa nie była analizowana). Model [5] jest modelem liniowym bez 
opóźnień. W modelu [6] analizowana jest zależność nieliniowa bez opóźnień (zmienne zostały 
uwzględnione w postaci wielomianu drugiego stopnia). Natomiast modele [7] i [8] są 
odpowiednio modelami liniowymi i nieliniowymi zawierającymi opóźnienia czasowe. 

W każdym modelu zmienna technologiczna jest uwzględniona oddzielnie dla każdego z trzech 
wyodrębnionych podokresów. W tablicach odpowiadają temu oznaczenia per znajdujące się 
na początku nazwy zmiennej objaśniającej (od angielskiego terminu period). Dzięki takiemu 
ujęciu można ocenić kierunek i siłę wpływu wysokich technologii na tempo wzrostu 
gospodarczego w trzech różnych podokresach. Konstrukcja tablic jest analogiczna do tablic 
opisanych w poprzednim punkcie opracowania. 

Rysunki 7.1 – 7.8 oraz Z7.1 – Z7.9 pokazują oceny parametru przy zmiennej mierzącej rozwój 
technologiczny w trzech wyodrębnionych podokresach dla pełnej grupy krajów oraz dla 
wyszczególnionych mniejszych podgrup państw. Oceny parametru dotyczą każdorazowo 
modelu liniowego bez opóźnień, tj. modelu [5]. Dla zmiennych przedstawionych na rysunkach 
7.1 – 7.8 oceny parametrów w grupie wszystkich krajów (a w przypadku dwóch zmiennych z 
rysunków 7.6 i 7.8 – w grupie państw OECD) pochodzą z modelu [5] opisanego w tablicy przy 
odpowiednim rysunku, a oceny parametrów dla pozostałych grup państw znajdują się w 
tablicach Z7.10 – Z7.45 w załączniku. 

Najważniejsze wyniki tego etapu analizy można ująć następująco. 

Po pierwsze, przeprowadzenie badania stabilności czasowej było uzasadnione. Oceny 
parametrów przy zmiennych w poszczególnych podokresach są w większości przypadków 
istotne statystycznie, a analiza zmienności czasowej parametrów między poszczególnymi 
okresami sugeruje, że badane zależności charakteryzują się dużą niestabilnością czasową. Jest 
to potwierdzeniem słuszności naszego podejścia do problemu. 

Po drugie, w modelach nieliniowych statystyczna istotność dotyczy obu składników 
wielomianu drugiego stopnia, tj. zmiennych znajdujących się w potędze pierwszej i drugiej. 
Pokazuje to, że nieliniowy związek między rozwojem technologicznym a wzrostem 
gospodarczym występuje nie tylko w całym badanym okresie, ale także w krótszych 
podokresach. 

Po trzecie, analizując siłę wpływu poszczególnych zmiennych na tempo wzrostu 
gospodarczego w różnych okresach i różnych grupach krajów można zauważyć pewne 
regularności. W przypadku większości zmiennych najsilniejszy dodatni wpływ danej zmiennej 
rozwoju technologicznego na dynamikę produkcji miał miejsce w drugim podokresie, tj. w 
latach 2004-2007. Było to prawdopodobnie spowodowane dość dobrą koniunkturą 
gospodarczą na świecie przed kryzysem globalnym. Szybki wzrost gospodarczy w tych latach 
był stymulowany m.in. przez postępujące procesy informatyzacji i cyfryzacji. W trzecim 
podokresie rozpoczynającym się w 2008 r. wpływ zmiennej mierzącej rozwój technologiczny 
na dynamikę PKB był mniejszy. Wynika to prawdopodobnie ze światowego spowolnienia 
gospodarczego i występującej w większości krajów recesji, co skutkowało osłabieniem wpływu 
wysokich technologii na dynamikę produkcji. 
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Po czwarte, warto jako przykład przytoczyć wybrane szczegółowe wyniki, aby pokazać naturę 
zmienności wpływu w czasie i sposób interpretacji uzyskanych oszacowań. W przypadku 
zmiennej: abonenci telefonii komórkowej [mobile] oceny parametru w poszczególnych 
podokresach dla pełnej badanej grupy wynoszą odpowiednio: 0,000609, 0,000904 i 0,000104 
(wszystkie są istotne statystycznie na poziomie istotności 0,1%). Oznacza to, że zwiększenie 
liczby abonentów telefonii komórkowej o 10 (na 100 mieszkańców) powodowało ceteris 
paribus przyspieszenie skumulowanego 3-letniego tempa wzrostu gospodarczego o 0,609 
punktu procentowego przed 2003 r., o 0,904 pkt. proc. między 2004 a 2007 r. i o 0,104 pkt. 
proc. po 2008 r. Porównując wyniki dla członków UE i krajów postsocjalistycznych widzimy, że 
dodatni wpływ na wzrost w pierwszym i drugim podokresie był większy w krajach 
postsocjalistycznych aniżeli w grupie UE28. Oznacza to, że rozwój technologii ma większe 
możliwości korzystnego oddziaływania na tempo wzrostu PKB w krajach postsocjalistycznych, 
które mają niższy poziom dochodu, niż w bogatszej grupie UE jako całość.  

Podobnie wypada porównanie krajów UE i postsocjalistycznych w oparciu o zmienną eksport 
dóbr ICT [ict_good_exp]. Najsilniejszy dodatni wpływ tej zmiennej na wzrost gospodarczy w 
omawianych dwóch grupach krajów miał miejsce w drugim podokresie 2004-2007, przy czym 
w krajach postsocjalistycznych był on silniejszy niż w państwach UE28. Oznacza to, że wysoki 
udział dóbr ICT w eksporcie w większym stopniu przyczynia się do wzrostu produkcji i dochodu 
w biedniejszych państwach postsocjalistycznych aniżeli w krajach należących do Unii.  

Uzyskane wyniki są logiczne i uzasadnione ekonomicznie: rozwój technologii ma najwyższe 
znaczenie w przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego w krajach bardziej opóźnionych 
technologicznie, a w okresie kryzysu i latach pokryzysowych wpływ rozwoju technologicznego 
na tempo wzrostu gospodarczego jest osłabiony. 
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Tablica 7.1. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_intern_user –0,000326* 0,000629   

per2_intern_user 0,000464*** 0,00298***   

per3_intern_user –0,000489*** 0,000352*   

per1_intern_user
 2

  –0,00000903   

per2_intern_user
 2

  –0,0000354***   

per3_intern_user
 2

  –0,00000742***   

L3.per1_intern_user   0,000636*** 0,00245*** 

L3.per2_intern_user   –0,0000985 0,00132*** 

L3.per3_intern_user   –0,000364*** –0,000482*** 

L3.per1_intern_user
 2

    –0,0000316*** 

L3.per2_intern_user
 2

    –0,0000181*** 

L3.per3_intern_user
 2

    0,00000604*** 

L3.gdp 0,980*** 0,980*** 0,969*** 0,962*** 

fert –0,0658*** –0,0687*** –0,0706*** –0,0720*** 

fdi 0,000972*** 0,000940*** 0,000975*** 0,000932*** 

gov_con –0,000378 –0,000374 –0,000638** –0,000498* 

inv 0,00572*** 0,00562*** 0,00539*** 0,00515*** 

infl –0,000881*** –0,000843*** –0,000952*** –0,000951*** 

life 0,0374** 0,0345** 0,0677*** 0,0825*** 

pop_15_64 –0,00133*** –0,00224*** –0,00145*** –0,00107** 

pop_gr –0,0228*** –0,0232*** –0,0221*** –0,0215*** 

serv –0,00395*** –0,00424*** –0,00391*** –0,00415*** 

open 0,000366*** 0,000356*** 0,000458*** 0,000409*** 

crisis –0,0374*** –0,0358*** –0,0429*** –0,0446*** 

stała 0,358*** 0,436*** 0,334*** 0,325*** 

N 2105 2105 2085 2085 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Rysunek 7.1. Wpływ zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 mieszkańców) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 7.2. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_mobile 0,000609*** 0,00173***   

per2_mobile 0,000904*** 0,00192***   

per3_mobile 0,000104*** 0,000188***   

per1_mobile
 2

  –0,0000135***   

per2_mobile
 2

  –0,00000954***   

per3_mobile
 2

  0,000000331   

L3.per1_mobile   0,000346*** 0,00132*** 

L3.per2_mobile   –0,0000535 0,00136*** 

L3.per3_mobile   –0,000219*** –0,000381*** 

L3.per1_mobile
 2

    –0,0000113*** 

L3.per2_mobile
 2

    –0,0000137*** 

L3.per3_mobile
 2

    0,00000272*** 

L3.gdp 0,961*** 0,966*** 0,964*** 0,962*** 

fert –0,0769*** –0,0698*** –0,0726*** –0,0914*** 

fdi 0,000803*** 0,000706*** 0,000990*** 0,000829*** 

gov_con –0,000672*** –0,000927*** –0,000555** –0,000156 

inv 0,00521*** 0,00558*** 0,00510*** 0,00482*** 

infl –0,000874*** –0,000823*** –0,00100*** –0,000983*** 

life 0,0902*** 0,0493*** 0,103*** 0,0959*** 

pop_15_64 –0,00182*** –0,00249*** –0,00105** –0,00191*** 

pop_gr –0,0219*** –0,0225*** –0,0216*** –0,0181*** 

serv –0,00460*** –0,00418*** –0,00441*** –0,00456*** 

open 0,000429*** 0,000447*** 0,000484*** 0,000433*** 

crisis –0,0324*** –0,0309*** –0,0448*** –0,0468*** 

stała 0,366*** 0,487*** 0,242*** 0,361*** 

N 2117 2117 2072 2072 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Rysunek 7.2. Wpływ zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 mieszkańców) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 7.3. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_good_exp –0,00183*** –0,0000866   

per2_ict_good_exp 0,000220 0,00562***   

per3_ict_good_exp –0,00173*** –0,00212***   

per1_ict_good_exp
 2

  –0,0000436***   

per2_ict_good_exp
 2

  –0,000155***   

per3_ict_good_exp
 2

  0,0000174   

L3.per1_ict_good_exp   0,000655** 0,00401*** 

L3.per2_ict_good_exp   0,0000754 0,00248*** 

L3.per3_ict_good_exp   –0,000476 –0,00228** 

L3.per1_ict_good_exp
 2

    –0,000102*** 

L3.per2_ict_good_exp
 2

    –0,0000800*** 

L3.per3_ict_good_exp
 2

    0,0000539* 

L3.gdp 0,955*** 0,955*** 0,951*** 0,953*** 

fert –0,123*** –0,111*** –0,193*** –0,178*** 

fdi 0,000662*** 0,000590*** 0,000668*** 0,000519*** 

gov_con –0,00368*** –0,00390*** –0,000332 –0,000311 

inv 0,00503*** 0,00477*** 0,00388*** 0,00374*** 

infl –0,000741*** –0,000720*** 0,00161*** 0,00150*** 

life 0,100*** 0,110*** 0,154*** 0,154*** 

pop_15_64 –0,000583 –0,000319 –0,00567*** –0,00506*** 

pop_gr –0,0102*** –0,0117*** –0,00907*** –0,00926*** 

serv –0,00369*** –0,00384*** –0,00545*** –0,00536*** 

open 0,000273*** 0,000342*** 0,000346*** 0,000398*** 

crisis –0,0439*** –0,0391*** –0,0488*** –0,0498*** 

stała 0,374*** 0,311*** 0,621*** 0,548*** 

N 1725 1725 1381 1381 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek 7.3. Wpływ zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr) na tempo 
wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 7.4. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na milion 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_pat_resid –0,0000118* 0,0000596***   

per2_pat_resid 0,00000414 0,000174***   

per3_pat_resid –0,0000161*** –0,0000171   

per1_pat_resid
 2

  –3,04e–08***   

per2_pat_resid
 2

  –6,94e–08***   

per3_pat_resid
 2

  1,46e–09   

L3.per1_pat_resid   –0,00000544 0,0000655*** 

L3.per2_pat_resid   –0,00000363 0,0000540** 

L3.per3_pat_resid   –0,0000147** –0,0000323 

L3.per1_pat_resid
 2

    –3,01e–08*** 

L3.per2_pat_resid
 2

    –2,28e–08*** 

L3.per3_pat_resid
 2

    1,05e–08 

L3.gdp 0,966*** 0,965*** 0,963*** 0,961*** 

fert –0,0835*** –0,0737*** –0,0736*** –0,0637*** 

fdi 0,000748*** 0,000713*** 0,000727*** 0,000716*** 

gov_con –0,00145* –0,00143* –0,000114 –0,000399 

inv 0,00481*** 0,00471*** 0,00588*** 0,00569*** 

infl –0,00108*** –0,000995*** –0,00115*** –0,00112*** 

life 0,0450 0,0347 0,0938*** 0,0917*** 

pop_15_64 –0,0000726 0,000354 –0,000334 0,000131 

pop_gr –0,0134*** –0,0137*** –0,0124*** –0,0136*** 

serv –0,00447*** –0,00426*** –0,00470*** –0,00449*** 

open 0,000352*** 0,000367*** 0,000378*** 0,000392*** 

crisis –0,0578*** –0,0525*** –0,0604*** –0,0599*** 

stała 0,451*** 0,457*** 0,252* 0,233* 

N 1215 1215 1184 1184 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Rysunek 7.4. Wpływ zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na milion 
mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 7.5. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), wszystkie 
kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_r_and_d –0,00353 –0,0515***   

per2_r_and_d 0,0163*** 0,0205*   

per3_r_and_d 0,000198 –0,0403***   

per1_r_and_d
 2

  0,0159***   

per2_r_and_d
 2

  –0,00701**   

per3_r_and_d
 2

  0,0113***   

L3.per1_r_and_d   –0,00489 –0,0494*** 

L3.per2_r_and_d   –0,00447 –0,0377*** 

L3.per3_r_and_d   –0,0180*** –0,0957*** 

L3.per1_r_and_d
 2

    0,0141*** 

L3.per2_r_and_d
 2

    0,00836** 

L3.per3_r_and_d
 2

    0,0257*** 

L3.gdp 0,962*** 0,969*** 0,955*** 0,957*** 

fert –0,0800*** –0,0772*** –0,0901*** –0,0743*** 

fdi 0,000712*** 0,000723*** 0,000790*** 0,000821*** 

gov_con –0,00335*** –0,00313*** 0,000907 0,000905 

inv 0,00384*** 0,00392*** 0,00414*** 0,00357*** 

infl –0,000540*** –0,000348** –0,000815*** –0,000756*** 

life 0,0176 –0,00268 0,223*** 0,201*** 

pop_15_64 0,00283*** 0,00267*** 0,000126 0,00159* 

pop_gr –0,00464* –0,00627** –0,00393* –0,00747*** 

serv –0,00410*** –0,00376*** –0,00563*** –0,00521*** 

open 0,000335*** 0,000313*** 0,000529*** 0,000570*** 

crisis –0,0677*** –0,0635*** –0,0680*** –0,0701*** 

stała 0,442*** 0,462*** –0,173 –0,199 

N 961 961 1031 1031 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek 7.5. Wpływ zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB) na tempo wzrostu 
gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 7.6. Wyniki regresji dla zmiennej vaict: wartość dodana w sektorze ICT (% wartości 
dodanej), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_vaict 0,0150*** –0,0139   

per2_vaict 0,0169*** –0,0206   

per3_vaict 0,00873*** –0,0303   

per1_vaict
 2

  0,00263   

per2_vaict
 2

  0,00441   

per3_vaict
 2

  0,00466   

L3.per1_vaict   0,0205*** –0,0701** 

L3.per2_vaict   0,0177*** –0,0759** 

L3.per3_vaict   0,0159*** –0,0848*** 

L3.per1_vaict
 2

    0,00930*** 

L3.per2_vaict
 2

    0,00986*** 

L3.per3_vaict
 2

    0,0112*** 

L3.gdp 0,954*** 0,956*** 0,998*** 0,991*** 

fert –0,0443*** –0,0463*** –0,0689*** –0,0534*** 

fdi 0,000239*** 0,000181* 0,000219** 0,000239** 

gov_con –0,00127* –0,000630 –0,000360 0,000708 

inv 0,0128*** 0,0128*** 0,0123*** 0,0125*** 

infl –0,00546*** –0,00494*** –0,00497*** –0,00498*** 

life 0,0134 0,0432 –0,349*** –0,175 

pop_15_64 –0,0104*** –0,00981*** –0,0108*** –0,00888*** 

pop_gr 0,00559 0,00453 0,00950 0,00127 

serv –0,000795 –0,000714 –0,00168*** –0,00155** 

open 0,000277*** 0,000288*** 0,000126** 0,000164*** 

crisis –0,0521*** –0,0522*** –0,0677*** –0,0677*** 

stała 0,896* 0,774 2,112*** 1,462*** 

N 291 291 284 284 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek 7.6. Wpływ zmiennej vaict: wartość dodana w sektorze ICT (% wartości dodanej) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 7.7. Wyniki regresji dla zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do 
Europejskiego Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_patent     

per2_ict_patent 0,000926*** 0,00244***   

per3_ict_patent 0,000891*** 0,00266***   

per1_ict_patent
 2

     

per2_ict_patent
 2

  –0,0000140***   

per3_ict_patent
 2

  –0,0000194***   

L3.per1_ict_patent     

L3.per2_ict_patent   0,000770*** 0,00216*** 

L3.per3_ict_patent   0,000690*** 0,00268*** 

L3.per1_ict_patent
 2

     

L3.per2_ict_patent
 2

    –0,0000124*** 

L3.per3_ict_patent
 2

    –0,0000219*** 

L3.gdp 0,949*** 0,939*** 0,990*** 0,972*** 

fert –0,0367*** –0,0259* 0,0224 0,0340* 

fdi 0,000333*** 0,000426*** 0,000276** 0,000223* 

gov_con –0,00207** –0,00310*** –0,00508*** –0,00420*** 

inv 0,00772*** 0,00737*** 0,00919*** 0,00931*** 

infl 0,00222*** 0,00297*** –0,00459*** –0,00437*** 

life –0,110** –0,131*** –0,271*** –0,305*** 

pop_15_64 –0,00164 0,000763 –0,000504 0,00253 

pop_gr –0,0102*** –0,0127*** –0,0198*** –0,0205*** 

serv –0,00311*** –0,00234*** –0,00343*** –0,00240*** 

open 0,000207*** 0,000153*** 0,000192*** 0,000163*** 

crisis –0,0829*** –0,0832*** –0,0733*** –0,0737*** 

stała 1,236*** 1,225*** 1,478*** 1,488*** 

N 426 426 344 344 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Rysunek 7.7. Wpływ zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do Europejskiego 
Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu 
liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica 7.8. Wyniki regresji dla zmiennej ict_inv: inwestycje ICT (% inwestycji), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_inv 0,00352*** 0,00303   

per2_ict_inv 0,00452*** 0,00215   

per3_ict_inv 0,00380*** 0,00108   

per1_ict_inv
 2

  –0,0000150   

per2_ict_inv
 2

  0,0000695   

per3_ict_inv
 2

  0,0000784   

L3.per1_ict_inv   0,00307*** 0,00759*** 

L3.per2_ict_inv   0,00295*** 0,00844*** 

L3.per3_ict_inv   0,00390*** 0,00769*** 

L3.per1_ict_inv
 2

    –0,000118** 

L3.per2_ict_inv
 2

    –0,000167*** 

L3.per3_ict_inv
 2

    –0,0000848 

L3.gdp 0,917*** 0,910*** 0,942*** 0,944*** 

fert –0,0131 –0,0127 0,0182 0,0289** 

fdi 0,00176*** 0,00180*** 0,00217*** 0,00212*** 

gov_con –0,00608*** –0,00556*** –0,00565*** –0,00586*** 

inv 0,00451*** 0,00513*** 0,00780*** 0,00679*** 

infl 0,00735*** 0,00736*** 0,000575 0,000901 

life –0,215* –0,143 –0,588*** –0,563*** 

pop_15_64 –0,0119*** –0,0126*** –0,0125*** –0,0115*** 

pop_gr –0,0278*** –0,0274*** –0,0316*** –0,0311*** 

serv –0,00403*** –0,00369*** –0,00438*** –0,00468*** 

open 0,000385*** 0,000390*** 0,000176** 0,000161** 

crisis –0,0462*** –0,0427*** –0,0428*** –0,0438*** 

stała 2,856*** 2,640*** 4,243*** 4,047*** 

N 190 190 239 239 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
Rysunek 7.8. Wpływ zmiennej ict_inv: inwestycje ICT (% inwestycji) na tempo wzrostu 
gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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8. Prezentacja i interpretacja wyników: modele 
przestrzenne 

 

W niniejszym punkcie badamy zależności przestrzenne między zmiennymi rozwoju 
technologicznego. Patrzymy, jak zmienne technologiczne jednych krajów wpływają na tempo 
wzrostu gospodarczego innych krajów. Oszacowany został model autokorelacji przestrzennej 
dla 28 krajów UE. Wyniki przedstawia tablica 8.1. Jako macierz wag przestrzennych 
wykorzystano macierz odwrotności odległości między krajami (uciętymi do 2000 km). 
Ponieważ model wymaga panelu zbilansowanego, z uwagi na braki w dostępności danych 
zbiór zmiennych technologicznych został ograniczony do 10 zmiennych: (1) abonenci 
szerokopasmowego internetu [intern_broad], (2) abonenci telefonii stacjonarnej [tel], (3) 
eksport wysokich technologii [high_tech_exp], (4) eksport dóbr ICT [ict_good_exp], (5) import 
dóbr ICT [ict_good_imp], (6) użytkownicy internetu [intern_user], (7) abonenci telefonii 
komórkowej [mobile], (8) zgłoszenia patentowe cudzoziemców [pat_nonresid], (9) zgłoszenia 
patentowe mieszkańców [pat_resid], (10) bezpieczne serwery internetowe [intern_serv]. Aby 
uniknąć zjawiska współliniowości, dla każdej zmiennej technologicznej został oszacowany 
osobny model zależności przestrzennych. Modele te zostały oznaczone w tablicy 8.1 
symbolami od [P1] do [P10]. Dodatkowo, aby model był kompletny, do każdego równania 
regresji zostały włączone inne czynniki wzrostu gospodarczego, wyselekcjonowane procedurą 
FBMA (zob. punkt 5 opracowania), a także zmienna zero-jedynkowa reprezentująca wpływ 
kryzysu globalnego. 

Górna część tablicy 8.1 przedstawia oszacowania parametrów nie uwzględniające efektów 
przestrzennych. Oznacza to, że w tej części tablicy pokazany jest wpływ czynników wzrostu 
gospodarczego na dynamikę produkcji w ramach jednego kraju. Dolna część tablicy 
przedstawia oceny parametrów uwzględniające efekty przestrzenne. Oceny parametrów przy 
poszczególnych zmiennych objaśniających w dolnej części tablicy pokazują wpływ na tempo 
wzrostu gospodarczego danego kraju wartości zmiennych objaśniających innych krajów, przy 
czym siła oddziaływania krajów sąsiednich zależy od wagi nadanej danemu krajowi, która z 
kolei zależy od odwrotności odległości między danymi dwoma krajami. Dodatkowo w wierszu 
oznaczonym rho znajduje się wpływ oddziaływania przestrzennego dla zmiennej zależnej. 
Wiersz ten pokazuje jak bieżący PKB per capita innych krajów wpływa na tempo wzrostu 
gospodarczego danego kraju (a precyzyjniej – współistnieje z tempem wzrostu gospodarczego 
danego kraju). 

Oszacowania modelu przestrzennego implikują, że nie występuje oddziaływanie przestrzenne 
między krajami w stosunku do zmiennych technologicznych. Spośród 10 zmiennych rozwoju 
technologicznego, tylko jedna okazała się istotna statystycznie w zakresie oddziaływania 
przestrzennego: zgłoszenia patentowe cudzoziemców [pat_nonresid]. Pozostałe zmienne nie 
wykazują statystycznej istotności, jeśli chodzi o oddziaływanie przestrzenne, co oznacza, iż 
model nie potwierdza istnienia spillover effects w badanym zakresie. 

Dodatni wpływ przestrzenny zgłoszeń patentowych cudzoziemców ma logiczne uzasadnienie i 
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potwierdza prawidłowość oszacowanego modelu. Wynik ten pokazuje, że zgłoszenia 
patentowe dokonywane w danym kraju przez cudzoziemców prowadzą do przyspieszenia 
wzrostu gospodarczego także innych państw. Dzieje się tak, ponieważ istnieje swobodny 
przepływ myśli technicznej, technologii oraz kapitału między krajami. W związku z tym ze 
zgłoszeń patentowych za granicą korzyść odnoszą nie tylko kraje docelowe, ale też kraje 
macierzyste, skąd pochodzą osoby oraz przedsiębiorstwa dokonujące tych zgłoszeń, a także 
pozostałe państwa członkowskie UE. Rozumowanie takie wydaje się słuszne biorąc pod uwagę 
brak barier w przepływie czynników produkcji oraz wyrobów gotowych w ramach Unii 
Europejskiej. 

Wśród innych wyników modelowania przestrzennego warto wspomnieć jeszcze o dwóch 
zmiennych: inflacji oraz PKB per capita. Po pierwsze, okazuje się, że niska inflacja w krajach 
sąsiednich dodatnio (i istotnie statystycznie) oddziałuje na tempo wzrostu gospodarczego 
danego kraju. Wynik ten można traktować jako cenną wskazówkę dla polityków 
gospodarczych Unii Europejskiej, w tym dla decyzji podejmowanych przez Europejski Bank 
Centralny oraz banki centralne krajów członkowskich Unii. Mianowicie, przy wyznaczaniu stóp 
procentowych i celu inflacyjnego poszczególne państwa powinny brać pod uwagę również to, 
że niska inflacja powoduje wzrost PKB innych krajów. Jest to dodatkowy argument za 
prowadzeniem właściwej polityki gospodarczej, nie prowadzącej do powstania dużej inflacji. 
Po drugie, istnieje dodatnia współzależność między tempami wzrostu gospodarczego krajów 
sąsiednich. Dodatnie i istotne statystycznie wartości w przedostatnim wierszu tablicy 8.1 
implikują, że wzrost dochodu na mieszkańca w krajach sąsiednich prowadzi także do wzrostu 
PKB per capita w danym kraju. Jak widać zatem, jest to argument potwierdzający słuszność 
prowadzonej przez UE polityki regionalnej mającej na celu zmniejszenie nierówności 
dochodowych między regionami oraz państwami rozszerzonej Unii Europejskiej. Okazuje się 
bowiem, że do poprawy dobrobytu Europy Zachodniej przyczynia się szybki rozwój Europy 
Środkowo-Wschodniej i na odwrót – wzrostowi gospodarczemu obszaru Europy Środkowo-
Wschodniej sprzyja rozwój państw Europy Zachodniej.  

Na zakończenie trzeba podkreślić, że analizowane tutaj zależności (zarówno w odniesieniu do 
modeli przestrzennych, jak też do wcześniejszych modeli ekonometrycznych, opisywanych w 
poprzednich punktach opracowania) nie oznaczają zależności przyczynowo-skutkowej. Model 
ekonometryczny sugeruje jedynie współwystępowanie dwóch zjawisk, natomiast przy 
interpretowaniu w kategoriach przyczynowych odwołujemy się do teoretycznego modelu 
strukturalnego, zgodnego z teorią ekonomii i wnioskowaniem logicznym. 
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Tablica 8.1. Wyniki modelowania przestrzennego dla 28 krajów Unii Europejskiej 
 

Zmienna Model [P1] Model [P2] Model [P3] Model [P4] Model [P5] Model [P6] Model [P7] Model [P8] Model [P9] Model [P10] 

Wpływ nie uwzględniający efektów przestrzennych  

Opóźniony PKB 0,917*** 0,922*** 0,915*** 0,912*** 0,926*** 0,905*** 0,915*** 0,910*** 0,923*** 0,917*** 

fert –0,00377 –0,00622 0,00266 –0,00287 –0,00467 0,00416 –0,00351 0,000185 0,000634 –0,0122 

fdi 0,000211 0,000193 0,000185 0,000209 0,000182 0,000188 0,000195 0,000190 0,000225 0,000164 

gov_con 0,00128 0,00150 0,00130 0,00134 0,00184* 0,00124 0,00124 0,000863 0,00118 0,000859 

inv 0,000421 0,000515 0,000358 0,000248 0,000237 0,000679 0,000535 0,00000968 0,000429 0,000612 

infl –0,00605*** –0,00613*** –0,00620*** –0,00593*** –0,00655*** –0,00572*** –0,00603*** –0,00583*** –0,00587*** –0,00636*** 

life –0,244 –0,307 –0,259 –0,254 –0,371* –0,103 –0,213 –0,203 –0,239 –0,253 

pop_15_64 0,00226 0,00363 0,00282 0,00208 0,00281 0,00212 0,00240 0,00261 0,00160 0,00217 

pop_gr –0,00396 –0,00424 –0,00240 –0,00309 –0,000571 –0,00480 –0,00399 –0,00405 –0,00543 –0,00391 

serv –0,0000561 –0,000156 –0,000153 –0,000125 –0,000671 0,000183 0,00000358 0,0000251 –0,000164 –0,0000131 

open 0,0000921 0,0000414 0,0000965 0,000105 0,0000623 0,000138* 0,0000925 0,000120* 0,0000755 0,0000671 

crisis –0,0563*** –0,0578*** –0,0535*** –0,0584*** –0,0527*** –0,0573*** –0,0568*** –0,0541*** –0,0588*** –0,0562*** 

intern_broad –0,000209          

tel  0,000426         

high_tech_exp   –0,000464        

ict_good_exp    –0,000140       

ict_good_imp     –0,00120*      

intern_user      0,0000197     

mobile       –0,0000346    

pat_nonresid        –0,00000944   

pat_resid         –0,00000617  

intern_serv          0,00000787 

stała 1,854* 1,981** 1,903** 1,965** 2,324*** 1,340 1,726* 1,719* 1,812** 1,904** 

Wpływ uwzględniający efekty przestrzenne (wpływ na wzrost gospodarczy danego kraju wartości zmiennych objaśniających dla innych krajów) 

fert –0,443* –0,445* –0,438* –0,494* –0,406* –0,325 –0,414 –0,337 –0,450* –0,435* 

fdi –0,000561 0,0000843 –0,000922 –0,000709 –0,000665 –0,000129 –0,000501 –0,00105 –0,0000764 –0,000110 

gov_con 0,0328*** 0,0339*** 0,0392*** 0,0325*** 0,0437*** 0,0322*** 0,0328*** 0,0289*** 0,0323*** 0,0338*** 

inv 0,00543 0,00390 0,00405 0,00672 0,00433 0,00564 0,00596 0,00691 0,00187 0,00481 

infl –0,0250* –0,0257** –0,0287** –0,0226* –0,0334** –0,0239* –0,0248* –0,0240* –0,0214* –0,0253* 

life –1,421*** –1,397*** –1,716*** –1,379*** –1,884*** –1,312*** –1,396*** –1,720*** –1,478*** –1,449*** 

pop_15_64 0,00804 0,00639 0,0226 0,00215 0,0316 –0,00185 0,00727 0,0148 –0,000461 0,0117 

pop_gr 0,0655 0,0552 0,0977* 0,0631 0,0750 0,0328 0,0597 0,0353 0,0213 0,0608 

serv 0,00880 0,00766 0,00781 0,0118 0,00313 0,0109* 0,00908 0,0156** 0,00281 0,00716 

open –0,00152* –0,00191* –0,00176*** –0,00154** –0,00206*** –0,000833 –0,00143* –0,00136** –0,00243*** –0,00187* 

crisis 0,0315 0,0326 0,0151 0,0368 0,00736 0,0405* 0,0327 0,0329 0,0437* 0,0295 

intern_broad 0,000153          

tel  –0,000892         

high_tech_exp   –0,00452        

ict_good_exp    0,00281       

ict_good_imp     –0,0108      

intern_user      –0,00189     

mobile       –0,000193    

pat_nonresid        0,000368**   

pat_resid         –0,000428  

intern_serv          0,00000116 

Wpływ uwzględniający efekty przestrzenne (wpływ na wzrost gospodarczy danego kraju PKB per capita innych krajów) 

rho 0,431*** 0,447*** 0,468*** 0,429*** 0,508*** 0,437*** 0,423*** 0,465*** 0,577*** 0,433*** 

N 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 
 

Źródło: Obliczenia własne. 
* p < 0,05;     ** p < 0,01;     *** p < 0,001. 
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9. Wyniki analizy w modelu dla danych 
przekrojowych (uśrednionych) 

 

Ostatnia część badania ekonometrycznego została przeprowadzona na danych przekrojowych 
(tj. danych uśrednionych w skali całego okresu). Badanie to ma charakter uzupełniający w 
stosunku do analizy opartej na danych panelowych. W tej części wykorzystano zmienne, które 
z uwagi na krótkie wypełnienie czasowe, nie mogły zostać włączone do analizy panelowej. A 
zatem, w badaniu na danych uśrednionych analizujemy zmienne dotyczące internetyzacji i 
digitalizacji reprezentujące następujące obszary: tworzenie kapitału ludzkiego (wykorzystanie 
internetu przez gospodarstwa domowe) oraz tworzenie kapitału produkcyjnego 
(wykorzystanie internetu przez przedsiębiorstwa). Większość z tych zmiennych dostępna jest 
tylko dla krajów Unii Europejskiej, toteż niniejsza część badania uwzględnia jedynie grupę 
UE28.  

Analiza obejmuje okres 2000-2014. Oznacza to, że tempo wzrostu gospodarczego zostało 
obliczone jako różnica logarytmów naturalnych PKB per capita między 2014 i 2000 r. 
(podzielone przez liczbę lat, aby reprezentować zmiany w ujęciu rocznym). Początkowym 
poziomem dochodu na mieszkańca jest dochód z 2000 r. Zmienne objaśniające zostały 
uwzględnione jako wartości średnie z lat 2000-2014 (w przypadku zmiennych dostępnych w 
jednym roku – jako wartości z roku końcowego). 

Analiza składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest analiza korelacji, która pozwala 
wybrać zmienne do modelu regresji. Z uwagi na prawdopodobną współliniowość niektórych 
zmiennych, zwłaszcza z zakresu cloud computing, nie jest konieczne szacowanie oddzielnych 
modeli regresji dla każdej z tych zmiennych, jeśli faktycznie charakteryzowałyby się one 
wysoką wzajemną współliniowością. Drugim etapem jest analiza regresji. Szacujemy różne 
modele regresji, aby zbadać wpływ rozwoju technologicznego na tempo wzrostu 
gospodarczego krajów UE.  

Niniejszy etap analizy ma charakter uzupełniający w stosunku do badania panelowego, co 
wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, w przypadku danych przekrojowych obliczenia są 
wykonywane na zdecydowanie mniejszej liczbie obserwacji, co sprawia, że wyniki są – ogólnie 
biorąc – mniej wiarygodne pod względem statystycznym, a częściowo także ekonomicznym. 
Po drugie, analiza przekrojowa uniemożliwia sprawdzenie wielu hipotez badawczych, jak np. 
badania stabilności w czasie, uwzględnienia w jednym modelu dużej liczby zmiennych 
objaśniających (gdyż skutkowałoby to utratą stopni swobody), czy też analizy powiązań 
przestrzennych (gdzie do modelu są wprowadzane dodatkowe zmienne, co wymaga dużej 
liczby obserwacji). Dlatego ten etap analizy jest krótszy i obejmuje jedynie zmienne, które nie 
mogły zostać włączone do badania panelowego. 

Tablice 9.1 – 9.4 przedstawiają macierze wzajemnych korelacji między zmiennymi 
objaśniającymi, a także wartości współczynników korelacji między tymi zmiennymi a tempem 
wzrostu gospodarczego. Wszystkie współczynniki korelacji zostały obliczone na podstawie 28 
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obserwacji (tj. dla 28 krajów UE). W nawiasach podane są poziomy istotności (wartości p) 
odpowiednich współczynników korelacji.  

Tablica 9.1 dotyczy zmiennych objaśniających nie związanych z rozwojem technologicznym. Są 
to tzw. zmienne kontrolne, będące czynnikami wzrostu gospodarczego (powiększone o 
zmienną reprezentującą początkowy poziom dochodu na mieszkańca). Tablica 9.2 zawiera 
zmienne dotyczące rozwoju technologicznego przedsiębiorstw (jedna z tych zmiennych – 
selling – była włączona także do badania na danych panelowych). Tablica 9.3 uwzględnia 
zmienne mierzące procesy internetyzacji przedsiębiorstw w zakresie usług cloud computing. 
Natomiast tablica 9.4 obejmuje internetyzację sektora gospodarstw domowych. 

Na podstawie danych z tablicy 9.1 zostały wyselekcjonowane zmienne do modelu 
ekonometrycznego. W celu niedopuszczenia do znacznej utraty liczby stopni swobody, do 
dalszej analizy nie można było wziąć wielu zmiennych. W efekcie, biorąc pod uwagę nie tylko 
wartości współczynników korelacji, ale także merytoryczne znaczenie danej zmiennej oraz 
ewentualną współliniowość lub reprezentowanie podobnego zakresu tematycznego, do 
dalszego etapu zostało włączonych pięć zmiennych: początkowy poziom PKB per capita 
[gdp_initial], stopa inwestycji [inv], wskaźnik otwartości gospodarki [open], wskaźnik wolności 
gospodarczej [ief] i tempo wzrostu liczby ludności [pop_gr]. Oczywiście powyższa lista 
zmiennych kontrolnych nie jest jedynym możliwym wyborem: można ją zarówno rozbudować 
o dodatkowe zmienne, jak i zawęzić. W naszym przekonaniu wybór ten stanowi jednak 
rozsądny kompromis między liczbą zmiennych objaśniających a kompletnością modelu. 

Dane w tablicy 9.2 pokazują, że zmienne reprezentujące rozwój technologiczny 
przedsiębiorstw nie są między sobą silnie dodatnio skorelowane. Co prawda istnieje wiele 
dodatnich i istotnych statystycznie współczynników korelacji, jednak wiele korelacji jest też 
nieistotnych statystycznie. W efekcie do modelu regresji zostały wzięte wszystkie zmienne z tej 
grupy. 

W przeciwieństwie do poprzedniej grupy, zmienne dotyczące internetyzacji przedsiębiorstw w 
zakresie cloud computing są między sobą bardzo silnie skorelowane. Informuje o tym tablica 
9.3. Wszystkie współczynniki wzajemnych korelacji są dodatnie i istotne statystycznie na 
bardzo wysokich poziomach istotności (wartości p wynoszą 0.000). Ponieważ merytoryczne 
znaczenie tych zmiennych jest podobne, nie jest konieczne branie do modelu regresji 
wszystkich zmiennych z tej grupy, gdyż skutkowałoby to dużą redundancją wyników. W efekcie 
do modelu bierzemy tylko jedną zmienną: przedsiębiorstwa kupujące usługi cloud computing 
przez internet (% przedsiębiorstw) [cc_ent_1]. Wyniki uzyskane dla tej zmiennej będzie można 
interpretować także jako właściwe dla pozostałych zmiennych z tej grupy. 

Wszystkie zmienne związane z internetyzacją przedsiębiorstw w zakresie cloud computing 
charakteryzują się ujemną korelacją z tempem wzrostu gospodarczego. Wynik ten nie oznacza 
oczywiście, że w równaniu regresji ocena parametru będzie ujemna, co sugerowałoby 
prawdopodobnie zależność pozorną. 

Zmienne dotyczące internetyzacji gospodarstw domowych wykazują podobne korelacje jak 
zmienne obejmujące internetyzację przedsiębiorstw w zakresie cloud computing. Informuje o 
tym tablica 9.4. Różne obszary internetyzacji gospodarstw domowych są dodatnio i istotnie 
statystycznie skorelowane między sobą, natomiast korelacja względem tempa wzrostu 
gospodarczego jest ujemna i w przypadku większości zmiennych istotna statystycznie. W 
efekcie do modelu regresji bierzemy tylko jedną zmienną z tej grupy: osoby wykorzystujące 
przestrzeń internetową do przechowywania dokumentów, obrazów, muzyki, video lub innych 
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plików (% osób) [cc_ind_1]. 

 
Oszacowanych zostało 14 modeli regresji. W każdym z modeli uwzględniono jedną zmienną 
mierzącą rozwój technologiczny oraz pięć pozostałych zmiennych objaśniających. Wyniki 
zostały przedstawione w tablicach 9.5 i 9.6. Aby uniknąć współliniowości zmiennych 
objaśniających, zmienne technologiczne nie mogą znajdować się w tym samym modelu. 
Poszczególne modele regresji zostały oznaczone symbolami od [U1] do [U14]. Obliczenia 
zostały przeprowadzone na danych przekrojowych dla 28 krajów Unii Europejskiej. 

Wyniki pokazują, że modele na danych przekrojowych w słabym stopniu potwierdzają 
istnienie dodatniego wpływu wybranych zmiennych technologicznych na tempo wzrostu 
gospodarczego. Spośród wyselekcjonowanych 14 czynników, tylko jeden okazał się istotny 
statystycznie: przedsiębiorstwa wykorzystujące LAN, intranet lub extranet (% przedsiębiorstw) 
[lan]. Ocena parametru przy tej zmiennej jest dodatnia, a wartość p wynosi 0,021 (model 
[U1]). Pozwala to stwierdzić, że postęp technologiczny, mierzony wzrostem odsetka 
przedsiębiorstw wykorzystujących LAN, intranet lub extranet, był czynnikiem sprzyjającym 
wzrostowi gospodarczemu. W przypadku pozostałych zmiennych technologicznych wyniki są 
niekonkluzywne, gdyż zmienne są nieistotne statystycznie (przy – ogólnie biorąc – bardzo 
wysokich wartościach p). 

Uzyskane tu wyniki utrzymują nas w przekonaniu, że badanie oparte na danych przekrojowych 
powinno być traktowane jako uzupełniające. Potwierdzają się nasze wcześniejsze 
przypuszczenia, że z uwagi na szereg wad podejścia opartego na danych przekrojowych 
oszacowane równania regresji mogą nie prowadzić do jednoznacznych wniosków. Jest to 
dodatkowym argumentem przemawiającym za traktowaniem analizy opartej na danych 
panelowych jako głównego przeprowadzonego przez nas badania. 
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Tablica 9.1. Macierz korelacji zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających nie związanych z 
rozwojem technologicznym 
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gdp_growth 1,0000                 

  
                

gdp_initial –0,8263 1,0000                

 
(0,000) 

 
               

edu_exp –0,3320 0,3778 1,0000               

 
(0,084) (0,047) 

 
              

cab –0,3695 0,7258 0,3516 1,0000              

 
(0,053) (0,000) (0,067) 

 
             

exp 0,0655 0,3166 –0,0187 0,3872 1,0000             

 
(0,741) (0,101) (0,925) (0,042) 

 
            

fert –0,3692 0,5527 0,5393 0,4659 0,1465 1,0000            

 
(0,053) (0,002) (0,003) (0,013) (0,457) 

 
           

fdi –0,1017 0,4430 –0,1615 0,4101 0,8794 0,2388 1,0000           

 
(0,607) (0,018) (0,412) (0,030) (0,000) (0,221) 

 
          

gov_con –0,4132 0,4085 0,5989 0,4702 –0,1119 0,4018 –0,1362 1,0000          

 
(0,029) (0,031) (0,001) (0,012) (0,571) (0,034) (0,489) 

 
         

inv 0,4977 –0,4892 –0,1857 –0,2582 –0,0537 –0,2679 –0,2383 –0,1410 1,0000         

 
(0,007) (0,008) (0,344) (0,185) (0,786) (0,168) (0,222) (0,474) 

 
        

infl 0,5878 –0,6441 –0,4378 –0,4263 –0,0576 –0,3357 –0,0704 –0,7199 0,3352 1,0000        

 
(0,001) (0,000) (0,020) (0,024) (0,771) (0,081) (0,722) (0,000) (0,081) 

 
       

life –0,9097 0,8788 0,3195 0,5030 –0,0361 0,4404 0,1239 0,4137 –0,4876 –0,6576 1,0000       

 
(0,000) (0,000) (0,098) (0,006) (0,855) (0,019) (0,530) (0,029) (0,009) (0,000) 

 
      

pop_15_64 0,4636 –0,4951 –0,3311 –0,3905 0,2328 –0,6489 0,0266 –0,5381 0,2871 0,4437 –0,4734 1,0000      

 
(0,013) (0,007) (0,085) (0,040) (0,233) (0,000) (0,893) (0,003) (0,139) (0,018) (0,011) 

 
     

pop_gr –0,7732 0,8463 0,3215 0,4234 0,3616 0,4799 0,4490 0,1745 –0,3835 –0,4995 0,8099 –0,1733 1,0000     

 
(0,000) (0,000) (0,095) (0,025) (0,059) (0,010) (0,017) (0,375) (0,044) (0,007) (0,000) (0,378) 

 
    

pop –0,1778 0,0403 –0,1785 0,0490 –0,6635 –0,0050 –0,4504 0,1027 –0,1332 0,0026 0,2218 –0,3142 –0,1025 1,0000    

 
(0,365) (0,839) (0,363) (0,804) (0,000) (0,980) (0,016) (0,603) (0,499) (0,990) (0,257) (0,104) (0,604) 

 
   

serv –0,3991 0,5122 0,1601 0,2178 0,1170 0,3577 0,3229 0,3329 –0,3916 –0,5314 0,3674 –0,5465 0,3414 –0,0203 1,0000   

 
(0,035) (0,005) (0,416) (0,266) (0,553) (0,062) (0,094) (0,083) (0,039) (0,004) (0,055) (0,003) (0,075) (0,918) 

 
  

open 0,1280 0,2365 –0,0485 0,3120 0,9952 0,0936 0,8579 –0,1427 –0,0187 –0,0119 –0,1077 0,2820 0,2991 –0,6990 0,0892 1,0000  

 
(0,516) (0,226) (0,806) (0,106) (0,000) (0,636) (0,000) (0,469) (0,925) (0,952) (0,586) (0,146) (0,122) (0,000) (0,652) 

 
 

ief –0,1882 0,5580 0,4601 0,4977 0,4369 0,5484 0,4087 0,2408 –0,1130 –0,4082 0,2708 –0,2566 0,4690 –0,1860 0,3543 0,3924 1,0000 

 
(0,338) (0,002) (0,014) (0,007) (0,020) (0,003) (0,031) (0,217) (0,567) (0,031) (0,163) (0,188) (0,012) (0,343) (0,064) (0,039) 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
 
Obliczenia na danych przekrojowych dla 28 krajów UE w okresie 2000-2014. W nawiasach podano poziom istotności 
współczynnika korelacji. 
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Tablica 9.2. Macierz korelacji zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających dotyczących 
rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 
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gdp_growth 1,0000             

 
             

lan –0,2614 1,0000            

 
(0,179) 

 
           

selling –0,3119 0,6241 1,0000           

 
(0,106) (0,000) 

 
          

secure –0,4172 0,5618 0,9047 1,0000          

 
(0,027) (0,002) (0,000) 

 
         

purchasing –0,3656 0,6108 0,8963 0,8904 1,0000         

 
(0,056) (0,001) (0,000) (0,000) 

 
        

open_source 0,3863 0,1045 –0,0547 –0,1512 –0,0111 1,0000        

 
(0,042) (0,597) (0,782) (0,442) (0,955) 

 
       

hav_rec –0,2832 0,6127 0,9799 0,8684 0,8499 0,0457 1,0000       

 
(0,144) (0,001) (0,000) (0,000) (0,000) (0,817) 

 
      

hav_purch –0,4469 0,5528 0,7941 0,8114 0,9011 0,0399 0,7672 1,0000      

 
(0,017) (0,002) (0,000) (0,000) (0,000) (0,840) (0,000) 

 
     

esignatures 0,2023 0,1232 0,0305 0,1010 –0,0890 0,0798 0,0853 –0,0694 1,0000     

 
(0,302) (0,532) (0,878) (0,609) (0,653) (0,686) (0,666) (0,726) 

 
    

einv_send 0,0620 0,3517 0,3454 0,2292 0,2552 0,0891 0,3449 0,3133 –0,0982 1,0000    

 
(0,754) (0,067) (0,072) (0,241) (0,190) (0,652) (0,072) (0,105) (0,619) 

 
   

einv_rec 0,1576 0,3456 0,1574 0,0316 0,0919 0,2392 0,2220 0,1205 0,0240 0,7595 1,0000   

 
(0,423) (0,072) (0,424) (0,873) (0,642) (0,220) (0,256) (0,541) (0,904) (0,000) 

 
  

einvoices 0,0622 0,4375 0,3023 0,1796 0,2232 0,1801 0,3531 0,2877 0,0123 0,8547 0,9678 1,0000  

 
(0,753) (0,020) (0,118) (0,360) (0,254) (0,359) (0,065) (0,138) (0,950) (0,000) (0,000) 

 
 

fix_broad –0,4954 0,5498 0,5267 0,5541 0,4370 –0,0700 0,5429 0,4658 0,1588 0,3362 0,1872 0,2728 1,0000 

 
(0,007) (0,002) (0,004) (0,002) (0,020) (0,724) (0,003) (0,013) (0,420) (0,080) (0,340) (0,160) 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
 
Objaśnienia jak w tablicy 9.1. 
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Tablica 9.3. Macierz korelacji zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających dotyczących 
internetyzacji przedsiębiorstw w zakresie cloud computing 
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gdp_growt

h 
1,0000          

  
         

cc_ent_1 –0,4240 1,0000         

 
(0,025) 

 
        

cc_ent_2 –0,3742 0,9480 1,0000        

 
(0,050) (0,000) 

 
       

cc_ent_3 –0,3378 0,9629 0,9688 1,0000       

 
(0,079) (0,000) (0,000) 

 
      

cc_ent_4 –0,4107 0,9077 0,7937 0,8717 1,0000      

 
(0,030) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
     

cc_ent_5 –0,4409 0,9252 0,7791 0,8482 0,9439 1,0000     

 
(0,019) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
    

cc_ent_6 –0,2111 0,9257 0,8961 0,9561 0,9039 0,8442 1,0000    

 
(0,281) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
   

cc_ent_7 –0,3761 0,9093 0,7815 0,8631 0,9498 0,9360 0,8975 1,0000   

 
(0,049) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
  

cc_ent_8 –0,3242 0,7632 0,6634 0,7385 0,8704 0,8646 0,7938 0,8274 1,0000  

 
(0,092) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
 

cc_ent_9 –0,3056 0,9547 0,8932 0,9510 0,9398 0,9152 0,9803 0,9390 0,8670 1,0000 

 
(0,114) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
 
Objaśnienia jak w tablicy 9.1. 
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Tablica 9.4. Macierz korelacji zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających dotyczących 
internetyzacji gospodarstw domowych 
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gdp_growth 1,0000              

  
             

cc_ind_1 –0,4785 1,0000             

 
(0,010) 

 
            

cc_ind_2 –0,1403 0,6501 1,0000            

 
(0,476) (0,000) 

 
           

cc_ind_3 –0,0819 0,3715 0,5170 1,0000           

 
(0,679) (0,052) (0,005) 

 
          

cc_ind_4 –0,4132 0,9360 0,7598 0,4528 1,0000          

 
(0,029) (0,000) (0,000) (0,016) 

 
         

cc_ind_5 –0,2795 0,4670 0,8376 0,3765 0,6583 1,0000         

 
(0,150) (0,012) (0,000) (0,048) (0,000) 

 
        

cc_ind_6 –0,4723 0,9979 0,6471 0,3681 0,9371 0,4643 1,0000        

 
(0,011) (0,000) (0,000) (0,054) (0,000) (0,013) 

 
       

cc_ind_7 –0,4244 0,9242 0,7012 0,4519 0,9530 0,6045 0,9354 1,0000       

 
(0,024) (0,000) (0,000) (0,016) (0,000) (0,001) (0,000) 

 
      

cc_ind_8 –0,4556 0,9843 0,6724 0,4165 0,9486 0,5057 0,9840 0,9347 1,0000      

 
(0,015) (0,000) (0,000) (0,028) (0,000) (0,006) (0,000) (0,000) 

 
     

cc_ind_9 –0,2405 0,6831 0,5113 0,4812 0,7673 0,3987 0,6925 0,7889 0,7042 1,0000     

 
(0,218) (0,000) (0,005) (0,010) (0,000) (0,036) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
    

cc_ind_10 –0,3898 0,8342 0,5571 0,5377 0,8382 0,4224 0,8265 0,7939 0,8512 0,8002 1,0000    

 
(0,040) (0,000) (0,002) (0,003) (0,000) (0,025) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
   

cc_ind_11 –0,2978 0,8335 0,6310 0,6172 0,8984 0,5340 0,8378 0,8855 0,8670 0,8727 0,8938 1,0000   

 
(0,124) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,003) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
  

cc_ind_12 –0,4306 0,6301 0,3693 0,2998 0,6249 0,3285 0,6395 0,7115 0,6643 0,4671 0,5205 0,6520 1,0000  

 
(0,022) (0,000) (0,053) (0,121) (0,000) (0,088) (0,000) (0,000) (0,000) (0,012) (0,005) (0,000) 

 
 

cc_ind_13 –0,2556 0,6684 0,5284 0,6208 0,7859 0,4624 0,6755 0,7770 0,7242 0,8946 0,8644 0,9407 0,6194 1,0000 

 
(0,189) (0,000) (0,004) (0,000) (0,000) (0,013) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
 
Objaśnienia jak w tablicy 9.1. 
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Tablica 9.5. Wyniki regresji – modele [U1] – [U7] 
 

Zmienna 

objaśniająca 

/ statystyka 

Model [U1] Model [U2] Model [U3] Model [U4] Model [U5] Model [U6] Model [U7] 

lan 
0,000458 

(0,021)       

selling 
 

–0,000037 

(0,886)      

secure 
  

0,000125 

(0,848)     

purchasing 
   

0,000185 

(0,307)    

open_sourc

e     

0,00047 

(0,266)   

hav_rec 
     

–0,000085 

(0,732)  

hav_purch 
      

0,000097 

(0,537) 

gdp_initial 
–0,029684 

(0,000) 

–0,022786 

(0,000) 

–0,023471 

(0,000) 

–0,025792 

(0,000) 

–0,025739 

(0,000) 

–0,022222 

(0,001) 

–0,026058 

(0,001) 

inv 
0,000286 

(0,555) 

0,00026 

(0,637) 

0,000269 

(0,626) 

0,00027 

(0,615) 

0,000046 

(0,935) 

0,000271 

(0,623) 

0,000241 

(0,659) 

open 
0,000076 

(0,005) 

0,000096 

(0,002) 

0,000098 

(0,002) 

0,0001 

(0,001) 

0,000084 

(0,006) 

0,000095 

(0,002) 

0,000101 

(0,001) 

ief 
0,000785 

(0,003) 

0,000744 

(0,015) 

0,000703 

(0,024) 

0,000547 

(0,089) 

0,000758 

(0,007) 

0,000762 

(0,012) 

0,000624 

(0,054) 

pop_gr 
–0,006299 

(0,054) 

–0,008795 

(0,019) 

–0,008523 

(0,021) 

–0,007669 

(0,035) 

–0,006255 

(0,121) 

–0,009114 

(0,019) 

–0,00738 

(0,072) 

stała 
0,236269 

(0,000) 

0,183295 

(0,004) 

0,191427 

(0,004) 

0,221622 

(0,002) 

0,210617 

(0,001) 

0,177098 

(0,007) 

0,220452 

(0,008) 

R
2
 91,16 % 88,56 % 88,57 % 89,11 % 89,22 % 88,61 % 88,76 % 

R
2
 skoryg. 88,63 % 85,29 % 85,3 % 86 % 86,14 % 85,36 % 85,54 % 

N 28 28 28 28 28 28 28 

Źródło: Obliczenia własne. 
 
Równania regresji oszacowane na danych przekrojowych dla 28 krajów UE w okresie 2000-2014. Zmienną objaśnianą jest 
tempo wzrostu PKB per capita [gdp_growth]. W nawiasach podano poziom istotności zmiennych objaśniających. 
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Tablica 9.6. Wyniki regresji – modele [U8] – [U14] 
 

Zmienna 

objaśniająca 

/ statystyka 

Model [U8] Model [U9] Model [U10] Model [U11] Model [U12] Model [U13] Model [U14] 

esignatures 
0,000086 

(0,367)       

einv_send 
 

–0,000128 

(0,581)      

einv_rec 
  

–0,000043 

(0,805)     

einvoices 
   

–0,000048 

(0,770)    

fix_broad 
    

–0,000129 

(0,413)   

cc_ent_1 
     

–0,00005 

(0,707)  

cc_ind_1 
      

0,000092 

(0,702) 

gdp_initial 
–0,023669 

(0,000) 

–0,022319 

(0,000) 

–0,022561 

(0,001) 

–0,022324 

(0,001) 

–0,021145 

(0,001) 

–0,02245 

(0,000) 

–0,024136 

(0,000) 

inv 
0,000123 

(0,827) 

0,000311 

(0,575) 

0,00028 

(0,613) 

0,000287 

(0,606) 

0,000408 

(0,476) 

0,000275 

(0,617) 

0,000246 

(0,655) 

open 
0,000091 

(0,002) 

0,000097 

(0,001) 

0,000098 

(0,002) 

0,000098 

(0,001) 

0,000095 

(0,001) 

0,000093 

(0,003) 

0,000097 

(0,001) 

ief 
0,000792 

(0,007) 

0,000772 

(0,009) 

0,000736 

(0,010) 

0,000743 

(0,010) 

0,000734 

(0,009) 

0,000753 

(0,010) 

0,000666 

(0,040) 

pop_gr 
–0,008408 

(0,018) 

–0,009352 

(0,015) 

–0,00912 

(0,026) 

–0,009258 

(0,027) 

–0,008778 

(0,015) 

–0,008783 

(0,016) 

–0,008494 

(0,020) 

stała 
0,189899 

(0,002) 

0,17662 

(0,004) 

0,181312 

(0,004) 

0,178634 

(0,007) 

0,173482 

(0,004) 

0,179718 

(0,004) 

0,19997 

(0,005) 

R
2
 88,99 % 88,72 % 88,58 % 88,59 % 88,91 % 88,63 % 88,63 % 

R
2
 skoryg. 85,85 % 85,49 % 85,32 % 85,34 % 85,75 % 85,38 % 85,38 % 

N 28 28 28 28 28 28 28 

Źródło: Obliczenia własne Objaśnienia jak w tablicy 9.5. 
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10. Główne wnioski 

W niniejszym raporcie przedstawiono podstawowe wyniki uzyskane w przeprowadzonym 
badaniu dotyczącym wpływu zmiennych technologicznych na wzrost gospodarczy. Dołączono 
ponadto komplet otrzymanych oszacowań, których mnogość wymusza wybór 
najistotniejszych do dalszego opisu; pozwalają one jednak na przeprowadzenie analiz 
szczegółowych w analogiczny sposób. 

Należy podkreślić, że udało się w pełni osiągnąć zamierzony cel badania, jakim była 
weryfikacja wpływu wskazanych technologii na wzrost gospodarczy. Wpływ ów na poziomie 
pojedynczego kraju został potwierdzony w większości rozważanych grup, przy czym wnioski 
szczegółowe pozwalają stwierdzić, że jego znaczenie jest tym większe im dany kraj inicjalnie 
znajdował się na niższym poziomie rozwoju ekonomicznego (np. przytoczony wniosek o 
silniejszych wpływach rozwoju technologicznego w krajach postsocjalistycznych niż w grupie 
gospodarek UE). Z drugiej strony, badanie przeprowadzone w oparciu o metody ekonometrii 
przestrzennej nie wskazuje na występowanie spillover effects. Badanie to ma jednak dwie 
słabostki: po pierwsze, wydaje się, że tego typu efekty synergiczne będą występować z czasem 
i być może sam poziom rozwoju rozważanych technologii i ich upowszechnienie nie są 
dostateczne by do takiego efektu doszło. Po drugie, kluczowym elementem w analizach 
przestrzennych jest przestrzenna macierz wag wykorzystana w badaniu. Nie można mieć 
absolutnej pewności, że macierz oparta na odległościach geograficznych jest idealnym 
wyborem. Z drugiej strony, trudno w arbitralny sposób zaproponować rozwiązanie 
bezdyskusyjnie lepsze. 

Należy podkreślić, że w badaniu nie staraliśmy się wskazać czynnika kluczowego wśród 
zmiennych technologicznych. Działanie takie wydaje się równie trudne co nieuzasadnione, 
ponieważ – jak w większości przypadków – także zmienne opisujące wskazane aspekty należy 
traktować w kategoriach proxy (tak jak np. wskaźniki skolaryzacji w modelach wzrostu 
traktowane są jako uogólniona miara jakości siły roboczej), a nie zmiennych definiujących 
jednoznacznie dany czynnik. 

Niezależnie od powyższego, zasadna wydaje się próba wskazania czynników kluczowych dla 
rozwoju gospodarczego w odniesieniu do grupy czynników technologicznych, 
reprezentowanych w konstruowanych modelach przez poszczególne zmienne przybliżające. 
Próbę tę podejmujemy w podziale rozważanych czynników zgodnym z tabelą 3.1, ograniczając 
się jednak do zmiennych, dla których dostępne były dane w postaci wielookresowego panelu, 
tj. wykorzystanych w modelach przedstawionych w rozdziałach 4-8. Zmienne te zaliczyć można 
do kategorii zmiennych określających poziom internetyzacji i digitalizacji w odniesieniu do 
istniejącej infrastruktury (8 zmiennych) oraz poziomu jej wykorzystania przez przedsiębiorstwa 
(1 zmienna), zmiennych określających funkcjonowanie sektora ICT (7 zmiennych) oraz 
pozostałych (4 zmienne, w tym wydatki na badania i rozwój, liczba zgłoszeń patentowych, 
eksport wysokich technologii). 

W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że jedynym czynnikiem, którego wpływ nie znalazł 
statystycznego potwierdzenia już w badaniu wyjściowym był procent przedsiębiorstw, dla 
których sprzedaż online stanowiła zauważalną (przekraczającą 1%) część obrotów. Był to 
jedyny czynnik określający poziom wykorzystania infrastruktury przez przedsiębiorstwa w 
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pełnym badaniu i – zaskakująco – nie zostało potwierdzone jego znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego. Wydaje się, że można wskazać kilka potencjalnych przyczyn takiego stanu 
rzeczy, takich jak dłuższy horyzont czasowy, w którym widoczny może być wpływ, 
heterogeniczność pełnego zbioru przedsiębiorstw (rozpatrywany czynnik może mieć kluczowe 
znaczenie w przypadku części sektorów, zaś marginalne w przypadku pozostałych, jednak 
rozpatrując pełny zbiór przedsiębiorstw otrzymamy nieczytelny obraz faktycznej 
rzeczywistości). Kluczowy jednak wydaje się fakt, że poziom wykorzystania infrastruktury (w 
tym przypadku mierzony udziałem obrotów online w całości) może oddziaływać na wzrost 
gospodarczy w sposób progowy: dopiero po osiągnięciu pewnego poziomu czynnik ten może 
stać się znaczący. Biorąc pod uwagę fakt, że nie sposób zanegować znaczenia rozpatrywanego 
czynnika na wzrost gospodarczy, wydaje się, że w konkluzji należy zasugerować konieczność 
forsowania rozwoju wykorzystania infrastruktury do poziomu znacznie wyższego niż było to 
obserwowane w rozpatrywanym okresie, co w konsekwencji może doprowadzić do skutków 
korzystnych dla gospodarek. 

W badaniu opartym na bayesowskim uśrednianiu oszacowań stwierdzono statystyczną 
istotność wpływu wszystkich pozostałych rozpatrywanych zmiennych. Dlatego też do ich 
wartościowania proponujemy porównanie wartości standaryzowanych uśrednionych 
współczynników regresji (kolumna „ocena parametru” w tablicy 5.2). Do standaryzacji 
wykorzystano odchylenia standardowe poszczególnych zmiennych w próbie wykorzystywanej 
przy procedurze uśredniania. Zabieg ten ma naturalnie na celu uniknięcie problemu wpływu 
zmian, w których wyrażane są poszczególne czynniki oraz ich zmienności na wnioski odnośnie 
ich znaczenia, co miałoby miejsce przy prostym porównaniu uśrednionych ocen parametrów z 
tablicy 5.2. Wystandaryzowane w powyższy sposób półelastyczności wzrostu gospodarczego 
nie mają wprawdzie interesującej interpretacji (obrazują spodziewaną zmianę tempa wzrostu 
gospodarczego w efekcie zmiany wartości danego czynnika o wartość pojedynczego 
odchylenia standardowego w jego rozkładzie), mogą jednak być między sobą porównywane; 
mają więc wartość o charakterze taksonomicznym. Lista rozpatrywanych zmiennych 
uszeregowanych pod względem standaryzowanych uśrednionych ocen przedstawia się 
następująco (uszeregowane od największej): gfcfict, vaict, r_and_d, ict_good_imp, ict_inv, 
intern_broad, ict_good_exp, tel, ict_patent, intern_user, high_tech_exp, ict_serv_exp, mobile, 
tel_invest_pc, mobile_rev_pc, pat_nonresid, tel_rev_pc, intern_serv, pat_resid. 

Nietrudno zauważyć, że wśród czynników, których znaczenie dla wzrostu gospodarczego 
zostało skwantyfikowane jako najwyższe, znajdują się niemal wszystkie charakterystyki sektora 
ICT oraz dodatkowo poziom inwestycji w B+R. Znaczenie czynników określających sam poziom 
rozwoju infrastruktury cyfrowej i internetowej jest znacznie mniejszy – jedynie liczba 
abonentów szerokopasmowego internetu oraz telefonów są czynnikami o znaczeniu 
przeciętnym wśród rozważanych, pozostałe zaś ustępują miejsca miernikom funkcjonowania 
sektora ICT. 

Powyższe wnioski, choć w części z pewnością będące skutkiem współwystępowania 
wysokiego rozwoju gospodarczego i rozwoju ICT, wydają się potwierdzać intuicję: kluczowe 
znaczenie dla wzrostu gospodarczego ma sektor ICT i to on powinien być stymulowany do 
dalszego rozwoju. Dodatkowo istotną rolę rozwoju tego sektora potwierdza fakt, że o ile 
znaczenie liczby zgłaszanych patentów ogółem (zmienne pat_resid i pat_nonresid) jest dla 
wzrostu gospodarczego poślednie, o tyle o wiele większe jest znaczenie liczby patentów 
zgłaszanych w sektorze ICT. Wynik ten jest zgodny z teoretycznym modelem strukturalnym, 
przedstawionym w rozdziale 2 (zob. m.in. równanie (2.8)). Jak zostało przedstawione, 
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Nonneman i Vanhoudt (1996) wprowadzili wiele rodzajów kapitału w struktury neoklasycznej 
funkcji produkcji. Porównując rozszerzoną wersję modelu Solowa uwzględniającą wiele 
czynników produkcji i wnioski uzyskane w niniejszym badaniu, można bezspornie stwierdzić, 
że kapitał w sektorze ICT w kompletnym modelu wzrostu powinien być wyszczególniony jako 
odrębny rodzaj kapitału, gdyż istotnie przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Taki wpływ 
rozwoju sektora ICT ma charakter podażowy, a więc reprezentuje długookresowe i trwałe 
oddziaływanie na dynamikę PKB. Dodatkowo, na podstawie wcześniejszej analizy teoretycznej, 
można zidentyfikować dwa kanały oddziaływania kapitału ICT na wzrost produkcji. Pierwszy 
kanał ma charakter bezpośredni i oznacza zwiększenie wydajności poszczególnych czynników 
wytwórczych. Drugi zaś kanał oddziaływania, o charakterze pośrednim, polega na zwiększeniu 
przez kapitał ICT łącznej produktywności wszystkich czynników wytwórczych. 

Jednocześnie wyniki potwierdzają iż przyszłość należy do gospodarek opartych na wiedzy. Już 
w średnim horyzoncie czasowym szybszy wzrost gospodarczy osiągają gospodarki 
przeznaczające większe środki na badania i rozwój. Jest to zgodne z wieloma ujęciami 
teoretycznymi i empirycznymi, w tym endogenicznymi modelami wzrostu gospodarczego, 
które implikują, że postęp techniczny jako produkt sektora B+R ma istotne znaczenie w 
przyspieszaniu wzrostu gospodarczego. Jeśli zaś chodzi o kanały oddziaływania, to wydatki na 
badania i rozwój oznaczają, z jednej strony, zwiększenie popytu globalnego i wpływają na 
wzrost gospodarczy od strony popytowej; z drugiej zaś strony, oznaczają wzrost produkcji 
potencjalnej i przez to wykazują podażowe oddziaływanie na tempo wzrostu gospodarczego. 
O ile pierwszy kanał wpływu ma charakter automatyczny, gdyż większe wydatki stanowią 
zwiększony popyt, o tyle drugi kanał wpływu ma miejsce tylko wtedy, gdy prace badawczo-
rozwojowe są prowadzone efektywnie i przyczyniają się do wzrostu postępu technicznego, a 
co za tym idzie – produkcji potencjalnej. Wydaje się więc ostatecznie, że o ile wspomaganie 
osób fizycznych poprzez podejmowanie kroków takich, jak umasawianie internetu lub 
publiczne inwestycje w strukturę telekomunikacyjną, powinno przynieść korzyści w dłuższym 
horyzoncie czasowym na skutek podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa (czego w 
rozpatrywanym w badaniu horyzoncie nie można dostrzec w całej okazałości), o tyle doraźnie 
wskazane jest wdrażanie reform promujących rozwój sektora ICT, np. poprzez bardziej 
korzystne opodatkowanie lub system kredytowania większych inwestycji na atrakcyjnych 
warunkach. Należy podkreślić, że wynik ten w rozważanych krajach i okresie ma charakter 
uniwersalny: potwierdzają go również w większości wyniki pojedynczych regresji dla 
poszczególnych rozpatrywanych grup świata. 

Ostatecznie w badaniu wpływ wskazanej grupy czynników został potwierdzony, co z punktu 
widzenia policy implications oznacza iż zasadne wydaje się daleko posunięte wspieranie ich 
rozwoju, powinno ono bowiem już w krótkim horyzoncie czasowym skutkować ceteris paribus 
przyspieszeniem dynamiki PKB poszczególnych gospodarek. 
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ZAŁĄCZNIK 

Tablica Z6.1. Wyniki regresji dla zmiennej tel: abonenci telefonii stacjonarnej (na 100 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

tel 0,00218*** 0,00904***   

tel
 2

  –0,0000907***   

L3.tel   0,00243*** 0,0121*** 

L3.tel
 2

    –0,000128*** 

L3.gdp 0,960*** 0,950*** 0,950*** 0,934*** 

fert –0,0462*** –0,0156 –0,0647*** –0,0254** 

fdi 0,000723*** 0,000749*** 0,000769*** 0,000743*** 

gov_con –0,000332 –0,000245 –0,000227 –0,0000945 

inv 0,00618*** 0,00628*** 0,00565*** 0,00582*** 

infl –0,000956*** –0,00100*** –0,000997*** –0,00104*** 

life 0,0361** 0,00926 0,0760*** 0,0667*** 

pop_15_64 –0,000814 –0,00195*** –0,00103* –0,00308*** 

pop_gr –0,0220*** –0,0190*** –0,0207*** –0,0180*** 

serv –0,00512*** –0,00549*** –0,00583*** –0,00654*** 

open 0,000439*** 0,000525*** 0,000419*** 0,000552*** 

crisis –0,0436*** –0,0442*** –0,0423*** –0,0438*** 

stała 0,495*** 0,675*** 0,492*** 0,691*** 

N 2121 2121 2117 2117 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

Rysunek Z6.1. Wpływ zmiennej tel: abonenci telefonii stacjonarnej (na 100 mieszkańców) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.2. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_imp: import dóbr ICT (% importu dóbr), 
wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_good_imp 0,00036 0,00544***   

ict_good_imp
 2

  –0,000125***   

L3.ict_good_imp   0,00275*** 0,00156* 

L3.ict_good_imp
 2

    –0,00000577 

L3.gdp 0,950*** 0,951*** 0,959*** 0,961*** 

fert –0,143*** –0,128*** –0,208*** –0,206*** 

fdi 0,000877*** 0,000851*** 0,000742*** 0,000693*** 

gov_con –0,00305*** –0,00309*** 0,000607* 0,000576* 

inv 0,00488*** 0,00505*** 0,00351*** 0,00386*** 

infl –0,000859*** –0,000825*** 0,00226*** 0,00240*** 

life 0,111*** 0,0936*** 0,120*** 0,105*** 

pop_15_64 –0,00148*** –0,00122** –0,00725*** –0,00683*** 

pop_gr –0,00921*** –0,0113*** –0,0106*** –0,00840*** 

serv –0,00411*** –0,00403*** –0,00615*** –0,00567*** 

open 0,000177*** 0,000213*** 0,000295*** 0,000266*** 

crisis –0,0466*** –0,0466*** –0,0495*** –0,0505*** 

stała 0,461*** 0,466*** 0,823*** 0,811*** 

N 1771 1771 1417 1417 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Rysunek Z6.2. Wpływ zmiennej ict_good_imp: import dóbr ICT (% importu dóbr) na tempo 
wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.3. Wyniki regresji dla zmiennej intern_serv: bezpieczne serwery internetowe (na milion 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

intern_serv –0,0000172*** –0,00000967   

intern_serv
 2

  7,62E–10   

L3.intern_serv   –0,00000651 –0,0000304** 

L3.intern_serv
 2

    1,57e–08** 

L3.gdp 1,005*** 0,999*** 0,997*** 0,998*** 

fert –0,129*** –0,138*** –0,132*** –0,130*** 

fdi 0,000736*** 0,000737*** 0,000725*** 0,000769*** 

gov_con –0,00265*** –0,00271*** –0,00558*** –0,00530*** 

inv 0,00568*** 0,00559*** 0,00478*** 0,00464*** 

infl 0,000579** 0,000773*** 0,000452 0,000714 

life –0,0577*** –0,0512*** –0,0823*** –0,0780*** 

pop_15_64 –0,00757*** –0,00726*** –0,00720*** –0,00718*** 

pop_gr –0,0230*** –0,0212*** –0,0240*** –0,0237*** 

serv –0,00499*** –0,00497*** –0,00467*** –0,00460*** 

open 0,000406*** 0,000344*** 0,000384*** 0,000374*** 

crisis –0,0511*** –0,0516*** –0,0532*** –0,0531*** 

stała 1,080*** 1,098*** 1,287*** 1,249*** 

N 1584 1584 1149 1149 

Źródło: Obliczenia własne. 

 

 
Rysunek Z6.3. Wpływ zmiennej intern_serv: bezpieczne serwery internetowe (na milion 
mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.4. Wyniki regresji dla zmiennej pat_nonresid: zgłoszenia patentowe cudzoziemców (na 
milion mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

pat_nonresid 0,0000110* 0,00000704   

pat_nonresid
 2

  7,69E–11   

L3.pat_nonresid   0,0000288*** 0,0000727*** 

L3.pat_nonresid
 2

    –3,13e–08*** 

L3.gdp 0,964*** 0,964*** 0,958*** 0,953*** 

fert –0,101*** –0,107*** –0,0872*** –0,0996*** 

fdi 0,000697*** 0,000748*** 0,000771*** 0,000751*** 

gov_con –0,000957 –0,00151** –0,00235*** –0,00267*** 

inv 0,00543*** 0,00517*** 0,00595*** 0,00575*** 

infl –0,00109*** –0,00106*** –0,00109*** –0,00107*** 

life 0,00974 0,00172 0,0663* 0,0934*** 

pop_15_64 –0,000129 0,000358 0,0000864 0,00056 

pop_gr –0,00888*** –0,00645*** –0,0119*** –0,00703*** 

serv –0,00421*** –0,00401*** –0,00404*** –0,00401*** 

open 0,000352*** 0,000239*** 0,000281*** 0,000196*** 

crisis –0,0579*** –0,0584*** –0,0591*** –0,0585*** 

stała 0,598*** 0,610*** 0,392*** 0,310*** 

N 1274 1274 1235 1235 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Rysunek Z6.4. Wpływ zmiennej pat_nonresid: zgłoszenia patentowe cudzoziemców (na milion 
mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.5. Wyniki regresji dla zmiennej intern_broad: abonenci szerokopasmowego internetu 
(na 100 mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

intern_broad –0,00173*** –0,00248***   

intern_broad
 2

  0,0000330***   

L3.intern_broad   –0,00183*** –0,00559*** 

L3.intern_broad
 2

    0,000137*** 

L3.gdp 0,987*** 0,990*** 0,957*** 0,968*** 

fert –0,115*** –0,113*** –0,0982*** –0,0817*** 

fdi 0,00102*** 0,00101*** 0,000743*** 0,000757*** 

gov_con –0,00166*** –0,00163*** 0,000166 0,00029 

inv 0,00479*** 0,00499*** 0,00517*** 0,00534*** 

infl 0,0000861 0,0000347 0,000345 0,000553 

life 0,00575 –0,0185 0,0824*** 0,0282 

pop_15_64 –0,00512*** –0,00504*** –0,00264*** –0,00191*** 

pop_gr –0,0239*** –0,0241*** –0,0165*** –0,0180*** 

serv –0,00439*** –0,00438*** –0,00253*** –0,00215*** 

open 0,000385*** 0,000379*** 0,000381*** 0,000352*** 

crisis –0,0477*** –0,0482*** –0,0492*** –0,0498*** 

stała 0,790*** 0,852*** 0,403*** 0,451*** 

N 1527 1527 1138 1138 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek Z6.5. Wpływ zmiennej intern_broad: abonenci szerokopasmowego internetu (na 100 
mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.6. Wyniki regresji dla zmiennej tel_rev_pc: przychody z telekomunikacji per capita 
(USD), kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

tel_rev_pc 0,0000126 0,0000559*   

tel_rev_pc
 2

  –1,85E–08   

L3.tel_rev_pc   –0,0000320*** –0,0000992*** 

L3.tel_rev_pc
 2

    4,19e–08*** 

L3.gdp 0,963*** 0,963*** 1,006*** 1,026*** 

fert 0,0218 0,0144 0,0661*** 0,0565*** 

fdi 0,000238** 0,000254** 0,000356*** 0,000289*** 

gov_con –0,00213** –0,00207** –0,00338*** –0,00318*** 

inv 0,00701*** 0,00666*** 0,00894*** 0,00884*** 

infl –0,00417*** –0,00411*** –0,00360*** –0,00383*** 

life –0,152 –0,286*** –0,207* –0,310*** 

pop_15_64 –0,00529*** –0,00553*** –0,00260** –0,00235** 

pop_gr –0,0133*** –0,0111** –0,0231*** –0,0231*** 

serv –0,00486*** –0,00496*** –0,00323*** –0,00320*** 

open 0,000411*** 0,000383*** 0,000212*** 0,000166*** 

crisis –0,0813*** –0,0808*** –0,0686*** –0,0701*** 

stała 1,647*** 2,247*** 1,158** 1,406*** 

N 379 379 433 433 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Rysunek Z6.6. Wpływ zmiennej tel_rev_pc: przychody z telekomunikacji per capita (USD) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.7. Wyniki regresji dla zmiennej tel_invest_pc: inwestycje publiczne w telekomunikację 
per capita (USD), kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

tel_invest_pc 0,000127*** 0,000205*   

tel_invest_pc
 2

  –0,000000174   

L3.tel_invest_pc   –0,00000188 0,000296*** 

L3.tel_invest_pc
 2

    –0,000000721*** 

L3.gdp 0,960*** 0,961*** 1,003*** 0,995*** 

fert 0,0204 0,0207* 0,0270** 0,0318*** 

fdi 0,000101 0,0000643 0,000321*** 0,000278*** 

gov_con –0,00291*** –0,00352*** –0,00235*** –0,00257*** 

inv 0,00699*** 0,00680*** 0,00879*** 0,00858*** 

infl –0,00415*** –0,00411*** –0,00383*** –0,00386*** 

life –0,149 –0,184* –0,566*** –0,618*** 

pop_15_64 –0,00555*** –0,00526*** –0,00411*** –0,00417*** 

pop_gr –0,0159*** –0,0168*** –0,0140*** –0,0137*** 

serv –0,00462*** –0,00431*** –0,00345*** –0,00347*** 

open 0,000416*** 0,000404*** 0,000144*** 0,000156*** 

crisis –0,0794*** –0,0790*** –0,0718*** –0,0709*** 

stała 1,677*** 1,792*** 2,855*** 3,153*** 

N 378 378 430 430 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
 

Rysunek Z6.7. Wpływ zmiennej tel_invest_pc: inwestycje publiczne w telekomunikację per capita 
(USD) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.8. Wyniki regresji dla zmiennej mobile_rev_pc: przychody z telefonii komórkowej per 
capita (USD), kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

mobile_rev_pc 0,0000174 –0,000103***   

mobile_rev_pc
 2

  0,000000123***   

L3.mobile_rev_pc   –0,0000621*** –0,000158*** 

L3.mobile_rev_pc
 2

    0,000000136*** 

L3.gdp 0,969*** 0,969*** 0,997*** 1,003*** 

fert 0,0290** 0,0466*** 0,0608*** 0,0709*** 

fdi 0,000206* 0,000138 0,000326*** 0,000249*** 

gov_con –0,00252*** –0,00161* –0,00385*** –0,00346*** 

inv 0,00717*** 0,00716*** 0,0102*** 0,00991*** 

infl –0,00420*** –0,00419*** –0,00310*** –0,00329*** 

life –0,171 –0,0947 –0,054 –0,09 

pop_15_64 –0,00471*** –0,00198 –0,00360*** –0,00161 

pop_gr –0,0145*** –0,0140*** –0,0291*** –0,0290*** 

serv –0,00465*** –0,00409*** –0,00323*** –0,00315*** 

open 0,000382*** 0,000380*** 0,000275*** 0,000255*** 

crisis –0,0819*** –0,0830*** –0,0667*** –0,0673*** 

stała 1,618*** 1,065** 0,626 0,586 

N 374 374 395 395 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Rysunek Z6.8. Wpływ zmiennej mobile_rev_pc: przychody z telefonii komórkowej per capita 
(USD) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.9. Wyniki regresji dla zmiennej gfcfict: inwestycje ICT (% wartości dodanej), kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

gfcfict –0,00906 0,00986   

gfcfict
 2

  –0,00679   

L3.gfcfict   0,00853 0,0651*** 

L3.gfcfict
 2

    –0,0180*** 

L3.gdp 1,036*** 1,035*** 1,026*** 1,001*** 

fert –0,0926*** –0,0945*** –0,0651*** –0,0512** 

fdi 0,000852*** 0,000953*** 0,000762*** 0,00111*** 

gov_con 0,000574 0,000329 –0,00109 –0,000938 

inv 0,0128*** 0,0123*** 0,0123*** 0,0119*** 

infl –0,00846*** –0,00709*** –0,00683*** –0,00721*** 

life –0,889*** –0,881*** –0,627*** –0,531*** 

pop_15_64 –0,00933*** –0,0101*** –0,00862*** –0,0101*** 

pop_gr 0,0107 0,0114 0,00382 –0,00267 

serv –0,00214*** –0,00238*** –0,00136* –0,00239*** 

open –0,000248** –0,000246** –0,000141 –0,000281** 

crisis –0,0810*** –0,0805*** –0,0804*** –0,0784*** 

stała 4,114*** 4,159*** 2,977*** 2,969*** 

N 195 195 190 190 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Rysunek Z6.9. Wpływ zmiennej gfcfict: inwestycje ICT (% wartości dodanej) na tempo wzrostu 
gospodarczego w modelu nieliniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.10. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje UE 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

intern_user –0,000533*** –0,00124***   

intern_user
 2

  0,00000850***   

L3.intern_user   –0,000670*** –0,00142*** 

L3.intern_user
 2

    0,00001000*** 

L3.gdp 0,945*** 0,964*** 0,917*** 0,945*** 

fert 0,0245 0,00981 0,0447*** 0,0393** 

fdi 0,000449*** 0,000465*** 0,000426*** 0,000413*** 

gov_con 0,000584 0,000345 0,000932 0,000202 

inv 0,0104*** 0,0104*** 0,0108*** 0,0106*** 

infl –0,00309*** –0,00342*** –0,00278*** –0,00296*** 

life –0,0805 –0,261** 0,249* 0,037 

pop_15_64 –0,00479*** –0,00353** –0,00463*** –0,00213 

pop_gr –0,0144*** –0,0147*** –0,0173*** –0,0203*** 

serv –0,00215*** –0,00198*** –0,00194*** –0,00152*** 

open 0,000376*** 0,000319*** 0,000471*** 0,000391*** 

crisis –0,0869*** –0,0887*** –0,0849*** –0,0862*** 

stała 1,199** 1,724*** –0,0113 0,465 

N 401 401 401 401 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Tablica Z6.11. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

intern_user –0,000160* –0,000527**   

intern_user
 2

  0,00000351*   

L3.intern_user   –0,000245*** –0,000390** 

L3.intern_user
 2

    0,00000179 

L3.gdp 1,004*** 1,000*** 0,995*** 0,994*** 

fert 0,0468*** 0,0476*** 0,0624*** 0,0607*** 

fdi 0,000318*** 0,000293*** 0,000346*** 0,000337*** 

gov_con –0,00277*** –0,00292*** –0,00341*** –0,00318*** 

inv 0,00884*** 0,00862*** 0,00910*** 0,00897*** 

infl –0,00396*** –0,00412*** –0,00382*** –0,00388*** 

life –0,422*** –0,413*** –0,270** –0,276*** 

pop_15_64 –0,00387*** –0,00305*** –0,00316*** –0,00294*** 

pop_gr –0,0190*** –0,0182*** –0,0226*** –0,0215*** 

serv –0,00413*** –0,00386*** –0,00377*** –0,00380*** 

open 0,000228*** 0,000213*** 0,000236*** 0,000233*** 

crisis –0,0694*** –0,0697*** –0,0685*** –0,0685*** 

stała 2,238*** 2,189*** 1,603*** 1,629*** 

N 460 460 460 460 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.12. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

intern_user –0,000942*** 0,00127***   

intern_user
 2

  –0,0000326***   

L3.intern_user   –0,00174*** –0,000117 

L3.intern_user
 2

    –0,0000273*** 

L3.gdp 0,973*** 0,990*** 0,982*** 0,982*** 

fert –0,0891*** –0,0759*** –0,0252 –0,0307 

fdi 0,00286*** 0,00263*** 0,000328 0,000275 

gov_con –0,00254** –0,00307*** –0,00125 –0,00138 

inv 0,00765*** 0,00626*** 0,00664*** 0,00575*** 

infl –0,00180*** –0,00170*** –0,00157*** –0,00154*** 

life –0,491*** –0,509*** –0,384*** –0,354*** 

pop_15_64 0,000744 –0,00235 0,000906 –0,000475 

pop_gr –0,0140** –0,0227*** –0,0258*** –0,0295*** 

serv –0,00391*** –0,00445*** –0,00324*** –0,00372*** 

open 0,00105*** 0,00124*** 0,00135*** 0,00139*** 

crisis –0,0919*** –0,0924*** –0,0861*** –0,0864*** 

stała 2,498*** 2,659*** 1,864*** 1,865*** 

N 354 354 347 347 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Tablica Z6.13. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje Azji 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

intern_user 0,00000383 0,00244***   

intern_user
 2

  –0,0000299***   

L3.intern_user   0,0000166 0,00253*** 

L3.intern_user
 2

    –0,0000344*** 

L3.gdp 0,936*** 0,925*** 0,926*** 0,915*** 

fert –0,00116 –0,0267* 0,0372** 0,0188 

fdi 0,00299*** 0,00337*** 0,00317*** 0,00350*** 

gov_con 0,00142*** 0,00150*** 0,00217*** 0,00222*** 

inv 0,00142*** 0,00105*** 0,00047 0,000183 

infl 0,00000239 0,0000838 –0,00252*** –0,00266*** 

life 0,066 0,105 0,00571 0,0608 

pop_15_64 0,0113*** 0,00934*** 0,0149*** 0,0134*** 

pop_gr 0,0178*** 0,0209*** 0,0148*** 0,0180*** 

serv 0,00182*** 0,00165*** 0,00230*** 0,00214*** 

open –0,000282*** –0,000282*** –0,000283*** –0,000302*** 

crisis –0,0274*** –0,0271*** –0,0271*** –0,0278*** 

stała –0,477 –0,402 –0,388 –0,417* 

N 326 326 320 320 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.14. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje Ameryki Łacińskiej 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

intern_user –0,000108 0,00298***   

intern_user
 2

  –0,0000482***   

L3.intern_user   –0,000581*** 0,00182*** 

L3.intern_user
 2

    –0,0000503*** 

L3.gdp 0,973*** 0,989*** 0,973*** 0,971*** 

fert –0,152*** –0,0880** –0,114*** –0,114*** 

fdi 0,00271*** 0,00260*** 0,00288*** 0,00321*** 

gov_con –0,00239*** –0,00168* –0,00316*** –0,00218*** 

inv 0,00455*** 0,00398*** 0,00482*** 0,00403*** 

infl –0,000823*** –0,000538** –0,000849*** –0,000743*** 

life 0,214*** 0,158** 0,303*** 0,261*** 

pop_15_64 –0,000719 –0,00175 0,0016 0,00000292 

pop_gr –0,000581 –0,00895* –0,000749 –0,0014 

serv –0,00487*** –0,00422*** –0,00468*** –0,00409*** 

open 0,000111 0,000160* 0,0000344 –0,0000712 

crisis –0,0555*** –0,0651*** –0,0535*** –0,0593*** 

stała –0,182 –0,15 –0,748** –0,486 

N 343 343 346 346 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Tablica Z6.15. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje Afryki 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

intern_user 0,000463* 0,00368***   

intern_user
 2

  –0,0000814***   

L3.intern_user   0,000297 0,00227*** 

L3.intern_user
 2

    –0,0000647*** 

L3.gdp 0,967*** 0,963*** 0,969*** 0,967*** 

fert –0,200*** –0,166*** –0,162*** –0,156*** 

fdi 0,00143*** 0,00136*** 0,00131*** 0,00116*** 

gov_con –0,000980* –0,00116** –0,00125** –0,000969* 

inv 0,00252*** 0,00241*** 0,00259*** 0,00265*** 

infl –0,000638*** –0,000650*** –0,000652*** –0,000640*** 

life –0,0275 –0,0306 –0,0188 –0,0228 

pop_15_64 –0,00551*** –0,00397*** –0,00386** –0,00362** 

pop_gr 0,00759* 0,00452 0,00705* 0,00577* 

serv –0,00268*** –0,00267*** –0,00245*** –0,00247*** 

open 0,000408*** 0,000456*** 0,000560*** 0,000487*** 

crisis –0,0141*** –0,0187*** –0,0137*** –0,0162*** 

stała 1,082*** 0,990*** 0,869*** 0,878*** 

N 613 613 606 606 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.16. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje UE 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

mobile –0,000304*** 0,000597***   

mobile
 2

  –0,00000491***   

L3.mobile   –0,000618*** 0,0000944 

L3.mobile
 2

    –0,00000489*** 

L3.gdp 0,941*** 0,926*** 0,911*** 0,898*** 

fert 0,0079 0,00409 0,0500*** 0,0363** 

fdi 0,000428*** 0,000439*** 0,000387*** 0,000510*** 

gov_con –0,00178** –0,00177** –0,00182** –0,00181*** 

inv 0,0110*** 0,0101*** 0,0110*** 0,00975*** 

infl –0,00362*** –0,00296*** –0,00315*** –0,00309*** 

life –0,0504 –0,0616 0,518*** 0,477*** 

pop_15_64 –0,00616*** –0,00802*** –0,00307** –0,00563*** 

pop_gr –0,0135*** –0,00916** –0,0268*** –0,0228*** 

serv –0,00210*** –0,00205*** –0,000726* –0,000929** 

open 0,000347*** 0,000383*** 0,000564*** 0,000613*** 

crisis –0,0853*** –0,0825*** –0,0774*** –0,0762*** 

stała 1,243*** 1,550*** –1,242*** –0,734* 

N 401 401 401 401 

Źródło: Obliczenia własne. 

 

 
Tablica Z6.17. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

mobile –0,000152*** 0,000698***   

mobile
 2

  –0,00000480***   

L3.mobile   –0,000289*** 0,000655*** 

L3.mobile
 2

    –0,00000732*** 

L3.gdp 0,999*** 0,991*** 0,976*** 0,956*** 

fert 0,0441*** 0,0338*** 0,0607*** 0,0371*** 

fdi 0,000298*** 0,000311*** 0,000378*** 0,000458*** 

gov_con –0,00369*** –0,00358*** –0,00375*** –0,00309*** 

inv 0,00877*** 0,00861*** 0,00842*** 0,00739*** 

infl –0,00404*** –0,00352*** –0,00391*** –0,00335*** 

life –0,375*** –0,340*** –0,0966 0,0456 

pop_15_64 –0,00378*** –0,00482*** –0,00285*** –0,00406*** 

pop_gr –0,0196*** –0,0181*** –0,0222*** –0,0166*** 

serv –0,00387*** –0,00367*** –0,00335*** –0,00327*** 

open 0,000239*** 0,000274*** 0,000326*** 0,000412*** 

crisis –0,0683*** –0,0675*** –0,0640*** –0,0627*** 

stała 2,092*** 2,045*** 1,019*** 0,672* 

N 463 463 463 463 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.18. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

mobile –0,000168* 0,00129***   

mobile
 2

  –0,00000875***   

L3.mobile   –0,000895*** –0,000472** 

L3.mobile
 2

    –0,00000279** 

L3.gdp 0,956*** 0,974*** 0,987*** 0,990*** 

fert –0,0298 –0,04 0,0899*** 0,0847*** 

fdi 0,00269*** 0,00304*** 0,00214*** 0,00251*** 

gov_con 0,00174 0,000709 0,00124 0,00106 

inv 0,00578*** 0,00465*** 0,00456*** 0,00377*** 

infl –0,00119*** –0,000901*** –0,00119*** –0,00116*** 

life –0,397*** –0,558*** –0,214*** –0,256*** 

pop_15_64 0,00563*** –0,0000536 0,00897*** 0,00783*** 

pop_gr –0,0296*** –0,0351*** –0,0396*** –0,0418*** 

serv –0,00537*** –0,00546*** –0,00470*** –0,00480*** 

open 0,000649*** 0,000555*** 0,00109*** 0,000989*** 

crisis –0,0951*** –0,0970*** –0,0925*** –0,0958*** 

stała 1,974*** 2,897*** 0,612* 0,861** 

N 359 359 353 353 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Tablica Z6.19. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje Azji 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

mobile 0,000216*** 0,000219**   

mobile
 2

  –6,25E–08   

L3.mobile   0,000107* 0,000106 

L3.mobile
 2

    0,000000113 

L3.gdp 0,931*** 0,933*** 0,928*** 0,927*** 

fert –0,0286* –0,0284* –0,0024 –0,0102 

fdi 0,00259*** 0,00229*** 0,00271*** 0,00250*** 

gov_con 0,00132*** 0,00124*** 0,00161*** 0,00163*** 

inv 0,00133*** 0,00154*** 0,00113*** 0,00120*** 

infl –0,000265 –0,000016 –0,000585 –0,000679 

life –0,0191 –0,00836 0,0282 0,0336 

pop_15_64 0,0101*** 0,00996*** 0,0119*** 0,0116*** 

pop_gr 0,0141*** 0,0149*** 0,0185*** 0,0188*** 

serv 0,00134*** 0,00134*** 0,00178*** 0,00152*** 

open –0,000204*** –0,000209*** –0,000233*** –0,000204*** 

crisis –0,0296*** –0,0290*** –0,0308*** –0,0290*** 

stała 0,041 –0,0154 –0,282 –0,262 

N 330 330 322 322 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.20. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje Ameryki Łacińskiej 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

mobile 0,0000752 0,00175***   

mobile
 2

  –0,0000111***   

L3.mobile   –0,000394*** 0,000449*** 

L3.mobile
 2

    –0,00000658*** 

L3.gdp 0,980*** 1,018*** 0,975*** 0,982*** 

fert –0,118*** –0,0670** –0,0459 –0,0376 

fdi 0,00160*** 0,000443 0,00218*** 0,00133** 

gov_con –0,00496*** –0,00466*** –0,00335*** –0,00318*** 

inv 0,00529*** 0,00530*** 0,00543*** 0,00519*** 

infl –0,000743*** –0,000326 –0,00114*** –0,00107*** 

life 0,107 0,0756 0,425*** 0,381*** 

pop_15_64 –0,0000857 –0,00301* 0,00446*** 0,00329** 

pop_gr 0,0014 –0,00985** –0,00704 –0,0105** 

serv –0,00380*** –0,00340*** –0,00475*** –0,00439*** 

open –0,0000361 0,0000751 0,000121 0,000133 

crisis –0,0582*** –0,0642*** –0,0524*** –0,0609*** 

stała 0,0957 –0,0394 –1,518*** –1,355*** 

N 348 348 348 348 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Tablica Z6.21. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje Afryki 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

mobile 0,0000877* 0,000217*   

mobile
 2

  –0,00000119   

L3.mobile   –0,000197*** –0,000586*** 

L3.mobile
 2

    0,00000551*** 

L3.gdp 0,970*** 0,966*** 0,965*** 0,974*** 

fert –0,194*** –0,169*** –0,275*** –0,223*** 

fdi 0,00113*** 0,00116*** 0,00153*** 0,00149*** 

gov_con –0,000876* –0,00108** –0,00105* –0,000827* 

inv 0,00263*** 0,00264*** 0,00238*** 0,00284*** 

infl –0,000624*** –0,000626*** –0,000625*** –0,000613*** 

life –0,0222 –0,0182 –0,0795*** –0,0921*** 

pop_15_64 –0,00554*** –0,00418*** –0,00530*** –0,00394*** 

pop_gr 0,00589* 0,00507 0,0318*** 0,0309*** 

serv –0,00288*** –0,00248*** –0,00275*** –0,00210*** 

open 0,000358*** 0,000464*** 0,000307** 0,000295** 

crisis –0,0182*** –0,0183*** –0,0171*** –0,0156*** 

stała 1,047*** 0,922*** 1,380*** 1,168*** 

N 608 608 580 580 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.22. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje UE 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_good_exp 0,0000548 0,00543***   

ict_good_exp
 2

  –0,000125***   

L3.ict_good_exp   –0,000357 0,00255*** 

L3.ict_good_exp
 2

    –0,0000595*** 

L3.gdp 0,928*** 0,889*** 0,923*** 0,898*** 

fert –0,0149 –0,0345** –0,0356* –0,0550*** 

fdi 0,000428*** 0,000500*** 0,000432*** 0,000447*** 

gov_con 0,000228 –0,000558 0,00134 0,0007 

inv 0,0105*** 0,0109*** 0,0117*** 0,0119*** 

infl –0,00183*** –0,00189*** –0,00424*** –0,00327*** 

life –0,187* 0,227* –0,248* 0,0156 

pop_15_64 –0,00692*** –0,00986*** –0,00639*** –0,00801*** 

pop_gr –0,00249 –0,00406 0,000622 –0,000219 

serv –0,00229*** –0,00213*** –0,00232*** –0,00205*** 

open 0,000294*** 0,000386*** 0,000304*** 0,000370*** 

crisis –0,0888*** –0,0860*** –0,0895*** –0,0878*** 

stała 1,987*** 0,756* 2,243*** 1,435** 

N 380 380 303 303 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Tablica Z6.23. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_good_exp 0,000533* –0,000187   

ict_good_exp
 2

  0,00000883   

L3.ict_good_exp   –0,00252*** –0,00329*** 

L3.ict_good_exp
 2

    0,0000386 

L3.gdp 0,992*** 1,003*** 1,047*** 1,038*** 

fert 0,0415*** 0,0411*** 0,0575*** 0,0590*** 

fdi 0,000291*** 0,000256*** 0,000221** 0,000234** 

gov_con –0,00282*** –0,00274*** –0,00502*** –0,00472*** 

inv 0,00933*** 0,00913*** 0,0115*** 0,0115*** 

infl –0,00360*** –0,00360*** –0,00129 –0,00168* 

life –0,364*** –0,519*** –0,952*** –0,880*** 

pop_15_64 –0,00317*** –0,00225** –0,0011 –0,00178 

pop_gr –0,0173*** –0,0174*** –0,0358*** –0,0352*** 

serv –0,00337*** –0,00301*** –0,00173*** –0,00190*** 

open 0,000175*** 0,000143*** 0,0000227 0,0000593 

crisis –0,0708*** –0,0715*** –0,0743*** –0,0734*** 

stała 2,003*** 2,489*** 3,769*** 3,604*** 

N 436 436 347 347 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.24. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_good_exp 0,00227*** 0,00842***   

ict_good_exp
 2

  –0,000270***   

L3.ict_good_exp   –0,00376*** 0,00586** 

L3.ict_good_exp
 2

    –0,000391*** 

L3.gdp 0,926*** 0,924*** 0,953*** 0,939*** 

fert –0,129*** –0,123*** –0,396*** –0,383*** 

fdi 0,00285*** 0,00310*** 0,00305*** 0,00342*** 

gov_con –0,00104 –0,000686 –0,00906*** –0,00818*** 

inv 0,00514*** 0,00488*** 0,00394*** 0,00370*** 

infl –0,00126*** –0,00126*** –0,00246*** –0,00217*** 

life –0,333*** –0,411*** –0,756*** –0,794*** 

pop_15_64 0,00694*** 0,00684*** –0,0106*** –0,00977*** 

pop_gr –0,0305*** –0,0282*** 0,0171* 0,0182** 

serv –0,00591*** –0,00595*** –0,00440*** –0,00447*** 

open 0,000356*** 0,000288** 0,000826*** 0,000774*** 

crisis –0,0937*** –0,0937*** –0,0815*** –0,0811*** 

stała 2,034*** 2,384*** 4,982*** 5,189*** 

N 331 331 262 262 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Tablica Z6.25. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje Azji 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_good_exp –0,000816*** –0,00361***   

ict_good_exp
 2

  0,0000740***   

L3.ict_good_exp   –0,000744** –0,00539*** 

L3.ict_good_exp
 2

    0,000110*** 

L3.gdp 0,952*** 0,942*** 0,937*** 0,928*** 

fert 0,0503** 0,0215 –0,0264 –0,0328 

fdi –0,000661 –0,000855 –0,0011 –0,00148* 

gov_con –0,00230*** –0,00170*** 0,00191*** 0,00241*** 

inv 0,00225*** 0,00233*** –0,000154 0,000342 

infl –0,00297*** –0,00299*** –0,00567*** –0,00684*** 

life –0,1 –0,0247 –0,495*** –0,394*** 

pop_15_64 0,0152*** 0,0160*** 0,0153*** 0,0170*** 

pop_gr 0,0133*** 0,0188*** 0,0107** 0,00790* 

serv 0,00223*** 0,00210*** 0,00231*** 0,00255*** 

open –0,000114* –0,000198*** –0,0000187 –0,000117* 

crisis –0,0377*** –0,0344*** –0,0369*** –0,0367*** 

stała –0,17 –0,423 1,730*** 1,275*** 

N 255 255 199 199 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.26. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje Ameryki Łacińskiej 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_good_exp 0,00202*** 0,00912***   

ict_good_exp
 2

  –0,000375***   

L3.ict_good_exp   0,000608 –0,00243 

L3.ict_good_exp
 2

    0,000160** 

L3.gdp 0,918*** 0,910*** 0,991*** 0,992*** 

fert –0,0576* –0,109*** –0,0325 –0,00809 

fdi –0,00188** –0,00257*** –0,00221** –0,00207** 

gov_con –0,00770*** –0,00752*** –0,00627*** –0,00662*** 

inv 0,00615*** 0,00597*** 0,00446*** 0,00466*** 

infl –0,000757*** –0,000778*** –0,000447 –0,000456 

life –0,0519 0,0119 0,0957 0,046 

pop_15_64 0,0102*** 0,00900*** 0,00226 0,00311* 

pop_gr –0,00853* 0,0000206 –0,0208*** –0,0244*** 

serv –0,00341*** –0,00392*** –0,00386*** –0,00359*** 

open –0,0000269 –0,0000619 0,00012 0,000129 

crisis –0,0491*** –0,0507*** –0,0525*** –0,0522*** 

stała 0,670** 0,611* –0,0921 0,0167 

N 295 295 239 239 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Tablica Z6.27. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje Afryki 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_good_exp 0,00185 0,0155***   

ict_good_exp
 2

  –0,00136***   

L3.ict_good_exp   0,00442** 0,0207*** 

L3.ict_good_exp
 2

    –0,00169*** 

L3.gdp 0,958*** 0,960*** 0,982*** 0,978*** 

fert –0,266*** –0,257*** –0,211*** –0,240*** 

fdi 0,000727** 0,000912*** 0,000964*** 0,00104*** 

gov_con –0,00201*** –0,00214*** –0,00156** –0,00180*** 

inv 0,00338*** 0,00345*** 0,00346*** 0,00332*** 

infl 0,00107** 0,000992** 0,00159*** 0,00159*** 

life –0,0603** –0,0793*** –0,0610** –0,0816*** 

pop_15_64 –0,00760*** –0,00754*** –0,00960*** –0,0106*** 

pop_gr –0,00636 –0,00331 –0,0180** –0,0139* 

serv –0,00151*** –0,00149*** –0,00201*** –0,00217*** 

open –0,000527*** –0,000482*** –0,000509*** –0,000530*** 

crisis –0,00781** –0,00815** –0,0195*** –0,0190*** 

stała 1,528*** 1,554*** 1,419*** 1,634*** 

N 441 441 365 365 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.28. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje UE 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

pat_resid 0,000248*** 0,000394***   

pat_resid
 2

  –0,000000322***   

L3.pat_resid   0,000330*** 0,00108*** 

L3.pat_resid
 2

    –0,00000129*** 

L3.gdp 0,856*** 0,876*** 0,847*** 0,835*** 

fert 0,0187 –0,013 0,0123 –0,0834*** 

fdi 0,000278*** 0,000236** 0,000414*** 0,000456*** 

gov_con –0,00221*** –0,00276*** –0,00328*** –0,00486*** 

inv 0,0106*** 0,0105*** 0,0112*** 0,0120*** 

infl –0,00323*** –0,00323*** –0,00332*** –0,00388*** 

life 0,0746 –0,0412 –0,029 –0,0305 

pop_15_64 –0,00226 –0,00284* –0,000125 0,00123 

pop_gr 0,00182 –0,00199 0,00223 –0,00456 

serv –0,000798* –0,000839* 0,000474 0,00134*** 

open 0,000564*** 0,000558*** 0,000589*** 0,000688*** 

crisis –0,0877*** –0,0876*** –0,0847*** –0,0777*** 

stała 1,141*** 1,500*** 1,439*** 1,409*** 

N 385 385 381 381 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Tablica Z6.29. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

pat_resid 0,00000393 0,0000621***   

pat_resid
 2

  –2,19e–08***   

L3.pat_resid   0,0000163*** 0,0000568*** 

L3.pat_resid
 2

    –1,68e–08*** 

L3.gdp 1,001*** 0,987*** 1,002*** 0,995*** 

fert 0,0362*** 0,0270** 0,0457*** 0,0329*** 

fdi 0,000325*** 0,000287*** 0,000337*** 0,000345*** 

gov_con –0,00257*** –0,00182** –0,00267*** –0,00256*** 

inv 0,00807*** 0,00779*** 0,00822*** 0,00794*** 

infl –0,00417*** –0,00378*** –0,00432*** –0,00403*** 

life –0,504*** –0,445*** –0,614*** –0,586*** 

pop_15_64 –0,00438*** –0,00327*** –0,00453*** –0,00412*** 

pop_gr –0,0145*** –0,0100** –0,0133*** –0,0109*** 

serv –0,00451*** –0,00419*** –0,00421*** –0,00384*** 

open 0,000221*** 0,000259*** 0,000247*** 0,000245*** 

crisis –0,0716*** –0,0716*** –0,0712*** –0,0698*** 

stała 2,701*** 2,471*** 3,147*** 3,053*** 

N 455 455 454 454 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.30. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

pat_resid –0,000326*** 0,000203   

pat_resid
 2

  –0,00000223*   

L3.pat_resid   –0,000493*** –0,000285 

L3.pat_resid
 2

    –0,000000666 

L3.gdp 0,982*** 0,981*** 0,990*** 0,990*** 

fert –0,115*** –0,100*** –0,161*** –0,162*** 

fdi 0,00249*** 0,00241*** 0,00261*** 0,00251*** 

gov_con 0,00103 0,0015 –0,000226 –0,000618 

inv 0,00554*** 0,00547*** 0,00745*** 0,00743*** 

infl –0,00112*** –0,00116*** –0,00122*** –0,00125*** 

life –0,863*** –0,815*** –0,965*** –0,971*** 

pop_15_64 0,00198 0,00196 –0,000411 –0,00118 

pop_gr –0,0110* –0,0112* –0,00071 0,00136 

serv –0,00513*** –0,00524*** –0,00485*** –0,00442*** 

open 0,000795*** 0,000681*** 0,000763*** 0,000685*** 

crisis –0,100*** –0,101*** –0,102*** –0,102*** 

stała 4,003*** 3,803*** 4,524*** 4,582*** 

N 330 330 325 325 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Tablica Z6.31. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje Azji 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

pat_resid –0,0000464*** –0,0000122   

pat_resid
 2

  –1,07e–08**   

L3.pat_resid   –0,0000520*** –0,0000515*** 

L3.pat_resid
 2

    2,69E–10 

L3.gdp 0,968*** 0,961*** 0,977*** 0,976*** 

fert 0,0650*** 0,0671*** 0,0464** 0,0465** 

fdi –0,000437 –0,00046 0,000978 0,000964 

gov_con –0,0016 –0,000957 0,000853 0,000836 

inv 0,00146*** 0,00142*** 0,00296*** 0,00295*** 

infl –0,00380*** –0,00368*** –0,00279*** –0,00273*** 

life 0,235*** 0,241*** 0,156* 0,154* 

pop_15_64 0,0143*** 0,0148*** 0,0117*** 0,0118*** 

pop_gr 0,00209 0,004 0,00636 0,00665* 

serv 0,00196*** 0,00193*** 0,00195*** 0,00192*** 

open –0,000410*** –0,000377*** –0,000444*** –0,000439*** 

crisis –0,0304*** –0,0319*** –0,0311*** –0,0321*** 

stała –1,631*** –1,650*** –1,262*** –1,256*** 

N 236 236 233 233 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.32. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje Ameryki Łacińskiej 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

pat_resid –0,00108* –0,00457**   

pat_resid
 2

  0,000162*   

L3.pat_resid   0,000853 0,00447** 

L3.pat_resid
 2

    –0,000152* 

L3.gdp 0,983*** 0,981*** 0,899*** 0,888*** 

fert –0,511*** –0,441*** –0,636*** –0,662*** 

fdi 0,0137*** 0,0146*** 0,0162*** 0,0169*** 

gov_con –0,00625*** –0,00602*** –0,00622*** –0,00557*** 

inv 0,00532*** 0,00454*** 0,00297*** 0,00255*** 

infl –0,00222*** –0,00223*** –0,00266*** –0,00255*** 

life –0,432*** –0,324** 0,0848 0,179* 

pop_15_64 –0,0139*** –0,0119*** –0,0171*** –0,0176*** 

pop_gr 0,0352*** 0,0230* 0,0597*** 0,0687*** 

serv –0,00435*** –0,00403*** –0,00671*** –0,00737*** 

open –0,000590*** –0,000581*** –0,000710*** –0,000818*** 

crisis –0,0146*** –0,0160*** –0,0194*** –0,0199*** 

stała 3,626*** 2,999*** 2,642*** 2,417*** 

N 138 138 133 133 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Tablica Z6.33. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje Afryki 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

pat_resid 0,00303*** 0,000601   

pat_resid
 2

  0,000115   

L3.pat_resid   0,0016 –0,00302 

L3.pat_resid
 2

    0,000235* 

L3.gdp 1,026*** 1,031*** 0,998*** 0,999*** 

fert 0,0345 0,05 –0,00921 –0,000771 

fdi 0,000396 0,000484 –0,000116 0,000375 

gov_con 0,00182 0,00198 0,00163 0,00218 

inv 0,00523*** 0,00529*** 0,00583*** 0,00545*** 

infl 0,00288*** 0,00293*** 0,00176** 0,00215*** 

life 0,104* 0,135* 0,105* 0,166** 

pop_15_64 –0,0115*** –0,0114*** –0,00818*** –0,00747*** 

pop_gr –0,0741*** –0,0762*** –0,0649*** –0,0653*** 

serv –0,00132* –0,000899 –0,000771 –0,000604 

open 0,000132 0,0000441 –0,000448 –0,000602 

crisis –0,0379*** –0,0377*** –0,0307*** –0,0321*** 

stała 0,101 –0,105 0,183 –0,122 

N 135 135 130 130 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.34. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
UE 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

r_and_d 0,0435*** 0,0359***   

r_and_d
 2

  0,000652   

L3.r_and_d   0,0360*** 0,0310** 

L3.r_and_d
 2

    0,00142 

L3.gdp 0,866*** 0,862*** 0,882*** 0,883*** 

fert –0,0367** –0,0284* –0,0194 –0,0203 

fdi 0,000405*** 0,000406*** 0,000468*** 0,000455*** 

gov_con –0,00485*** –0,00458*** –0,00414*** –0,00413*** 

inv 0,00892*** 0,00887*** 0,00912*** 0,00891*** 

infl –0,00448*** –0,00442*** –0,00425*** –0,00425*** 

life –0,262** –0,190* –0,267** –0,293*** 

pop_15_64 –0,00281* –0,00334* –0,00177 –0,00146 

pop_gr 0,00889** 0,00792** 0,00534* 0,00588* 

serv –0,000367 –0,00029 –0,00107** –0,000913* 

open 0,000441*** 0,000455*** 0,000302*** 0,000294*** 

crisis –0,0907*** –0,0910*** –0,0851*** –0,0852*** 

stała 2,614*** 2,367*** 2,450*** 2,530*** 

N 363 363 375 375 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Tablica Z6.35. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

r_and_d 0,0110*** –0,0247**   

r_and_d
 2

  0,00686***   

L3.r_and_d   0,0152*** 0,0153 

L3.r_and_d
 2

    –0,000532 

L3.gdp 0,986*** 1,001*** 0,991*** 0,986*** 

fert 0,0287** 0,0428*** 0,0300** 0,0296** 

fdi 0,000244** 0,000213** 0,000276*** 0,000303*** 

gov_con –0,00362*** –0,00327*** –0,00394*** –0,00372*** 

inv 0,00727*** 0,00766*** 0,00701*** 0,00665*** 

infl –0,00413*** –0,00398*** –0,00398*** –0,00401*** 

life –0,578*** –0,560*** –0,708*** –0,665*** 

pop_15_64 –0,00243** –0,00097 –0,00125 –0,001 

pop_gr –0,0111** –0,0155*** –0,0115*** –0,0104** 

serv –0,00272*** –0,00207*** –0,00249*** –0,00254*** 

open 0,000228*** 0,000186*** 0,000144*** 0,000131*** 

crisis –0,0770*** –0,0785*** –0,0732*** –0,0731*** 

stała 2,953*** 2,593*** 3,378*** 3,237*** 

N 386 386 413 413 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.36. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

r_and_d –0,0314*** –0,141***   

r_and_d
 2

  0,0387***   

L3.r_and_d   –0,0704*** –0,170*** 

L3.r_and_d
 2

    0,0628*** 

L3.gdp 0,975*** 0,993*** 0,972*** 0,987*** 

fert –0,0887*** –0,113*** –0,113*** –0,131*** 

fdi 0,00138** 0,00126** 0,00251*** 0,00271*** 

gov_con –0,00214 –0,000871 0,00516*** 0,00405*** 

inv 0,00519*** 0,00535*** 0,00492*** 0,00492*** 

infl –0,000904*** –0,000884*** –0,00103*** –0,000930*** 

life –0,569*** –0,704*** –0,537*** –0,724*** 

pop_15_64 0,00603*** 0,00488*** 0,00239 0,00134 

pop_gr –0,0137** –0,0133** –0,0270*** –0,0261*** 

serv –0,00505*** –0,00474*** –0,00713*** –0,00636*** 

open 0,00100*** 0,00104*** 0,000812*** 0,000659*** 

crisis –0,118*** –0,119*** –0,102*** –0,104*** 

stała 2,574*** 3,077*** 2,759*** 3,515*** 

N 296 296 325 325 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Tablica Z6.37. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
Azji 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

r_and_d –0,0211*** –0,0157   

r_and_d
 2

  –0,00144   

L3.r_and_d   –0,0205*** –0,0172 

L3.r_and_d
 2

    –0,000595 

L3.gdp 0,933*** 0,933*** 0,941*** 0,942*** 

fert 0,0461* 0,0434* 0,0531** 0,0543** 

fdi –0,00144* –0,00138* –0,000255 –0,000218 

gov_con 0,000518 0,000745 –0,00000476 0,000249 

inv 0,00185* 0,00182* 0,00210** 0,00212** 

infl 0,00147 0,0011 0,000489 0,000481 

life 0,16 0,143 0,15 0,117 

pop_15_64 0,0170*** 0,0170*** 0,0162*** 0,0163*** 

pop_gr 0,00598 0,00662 0,00874* 0,00879* 

serv 0,00266*** 0,00254*** 0,00232*** 0,00237*** 

open –0,0000787 –0,0000785 –0,000197*** –0,000199*** 

crisis –0,0504*** –0,0499*** –0,0525*** –0,0536*** 

stała –1,275** –1,201** –1,232** –1,120** 

N 150 150 161 161 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.38. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
Ameryki Łacińskiej 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

r_and_d 0,0524*** –0,302***   

r_and_d
 2

  0,299***   

L3.r_and_d   0,0751*** –0,0842* 

L3.r_and_d
 2

    0,142*** 

L3.gdp 0,960*** 0,992*** 0,937*** 0,951*** 

fert –0,0206 –0,00151 0,167*** 0,177*** 

fdi 0,0139*** 0,0172*** 0,00723*** 0,00855*** 

gov_con –0,00761*** –0,00455** –0,00783*** –0,00663*** 

inv 0,00412*** 0,00401*** 0,00528*** 0,00431*** 

infl –0,000441 –0,00117** –0,00153*** –0,00176*** 

life 0,225* 0,679*** 0,141 0,279** 

pop_15_64 0,00826*** 0,00546* 0,0163*** 0,0152*** 

pop_gr –0,00187 –0,00187 –0,0282*** –0,0275*** 

serv –0,00184*** –0,00230*** –0,00270*** –0,00277*** 

open –0,0000159 –0,0000504 0,000495*** 0,000464*** 

crisis –0,0315*** –0,0437*** –0,0267*** –0,0277*** 

stała –0,949* –2,999*** –0,995** –1,638*** 

N 122 122 139 139 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 
Tablica Z6.39. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
Afryki 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

r_and_d 0,0434* 0,0145   

r_and_d
 2

  0,0226   

L3.r_and_d   0,0768*** 0,540*** 

L3.r_and_d
 2

    –0,431*** 

L3.gdp 0,962*** 0,958*** 0,990*** 0,987*** 

fert 0,0481 0,0294 0,075 0,200*** 

fdi 0,00114 0,000926 0,00108 0,000126 

gov_con –0,00254*** –0,00236*** –0,00218** –0,000678 

inv 0,00382*** 0,00376*** 0,00445*** 0,00316*** 

infl 0,000675 0,000564 0,00167 0,00218* 

life –0,0698 –0,0646 –0,0233 0,00891 

pop_15_64 0,00299 0,00244 –0,00720*** –0,00033 

pop_gr –0,0742*** –0,0750*** –0,123*** –0,115*** 

serv –0,00150** –0,00142** –0,00188*** –0,00149** 

open –0,000784*** –0,000887*** –0,000515*** –0,0000478 

crisis –0,0319*** –0,0310*** –0,0265*** –0,0151** 

stała 0,658* 0,735* 0,864** 0,042 

N 99 99 103 103 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.40. Wyniki regresji dla zmiennej vaict: wartość dodana w sektorze ICT (% wartości 
dodanej), kraje UE 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

vaict 0,0301*** 0,160***   

vaict
 2

  –0,0145***   

L3.vaict   0,0252*** –0,0265 

L3.vaict
 2

    0,00556 

L3.gdp 1,027*** 1,025*** 1,023*** 1,024*** 

fert –0,222*** –0,222*** –0,200*** –0,183*** 

fdi 0,000106 0,000168* 0,000259*** 0,000300*** 

gov_con 0,00057 0,000467 0,000103 –0,0002 

inv 0,0165*** 0,0159*** 0,0156*** 0,0149*** 

infl –0,00955*** –0,00879*** –0,00812*** –0,00767*** 

life –0,383*** –0,390*** –0,449*** –0,459*** 

pop_15_64 –0,0114*** –0,0120*** –0,0125*** –0,0125*** 

pop_gr 0,0058 0,0119* 0,0132* 0,0104 

serv 0,000318 0,00000851 –0,00101 –0,00137* 

open 0,0000221 0,0000231 –0,0000371 –0,0000464 

crisis –0,0808*** –0,0790*** –0,0800*** –0,0790*** 

stała 1,775*** 1,617*** 2,322*** 2,502*** 

N 213 213 208 208 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Tablica Z6.41. Wyniki regresji dla zmiennej vaict: wartość dodana w sektorze ICT (% wartości 
dodanej), kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

vaict –0,105*** –2,566***   

vaict
 2

  0,255***   

L3.vaict   0,0176 0,0661 

L3.vaict
 2

    –0,00528 

L3.gdp 0,431*** 0,201** 0,365*** 0,372*** 

fert 0,344*** 1,065*** –0,092 –0,115 

fdi –0,00125** –0,00260*** –0,000357 –0,00036 

gov_con 0,0161*** 0,0527*** –0,00402 –0,00528 

inv 0,0137*** 0,0215*** 0,0130*** 0,0127*** 

infl –0,00734** –0,0248*** –0,00632* –0,00605* 

life –0,418 –1,463** 0,726 0,711 

pop_15_64 0,0547*** 0,0648*** 0,0226** 0,0212* 

pop_gr 0,0165 –0,0313 0,166*** 0,169*** 

serv –0,00299 –0,0189*** 0,0112*** 0,0112*** 

open 0,00410*** 0,00597*** 0,00169*** 0,00167*** 

crisis –0,0702*** –0,0824*** –0,104*** –0,104*** 

stała 3,224 14,90*** 0,561 0,578 

N 58 58 55 55 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.42. Wyniki regresji dla zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do 
Europejskiego Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców), kraje UE 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_patent 0,00184*** 0,00587***   

ict_patent
 2

  –0,0000311***   

L3.ict_patent   0,00185*** 0,00530*** 

L3.ict_patent
 2

    –0,0000261*** 

L3.gdp 0,781*** 0,677*** 0,860*** 0,792*** 

fert –0,151*** –0,160*** –0,117*** –0,140*** 

fdi 0,000173* 0,000226** 0,000119 0,0000352 

gov_con –0,00308*** –0,00805*** –0,00760*** –0,00949*** 

inv 0,0126*** 0,0107*** 0,0158*** 0,0155*** 

infl –0,00449*** –0,00530*** –0,0130*** –0,0138*** 

life 0,525*** 0,752*** 0,495** 0,446** 

pop_15_64 –0,00842*** 0,00285 0,000432 0,0101*** 

pop_gr 0,0109** 0,0169*** –0,0142** –0,0102* 

serv 0,000179 0,00421*** –0,0000595 0,00293*** 

open 0,000800*** 0,000846*** 0,000599*** 0,000589*** 

crisis –0,0794*** –0,0788*** –0,0735*** –0,0722*** 

stała 0,313 –0,546 –0,91 –0,846 

N 271 271 218 218 

Źródło: Obliczenia własne. 

 
 

 
Tablica Z6.43. Wyniki regresji dla zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do 
Europejskiego Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców), kraje OECD 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_patent 0,000767*** 0,00165***   

ict_patent
 2

  –0,00000947***   

L3.ict_patent   0,000741*** 0,00169*** 

L3.ict_patent
 2

    –0,00000952*** 

L3.gdp 0,962*** 0,969*** 0,977*** 0,977*** 

fert 0,0249* 0,0364** 0,0803*** 0,0780*** 

fdi 0,000217** 0,000293*** 0,0000857 0,00008 

gov_con –0,00341*** –0,00417*** –0,00567*** –0,00531*** 

inv 0,00978*** 0,00922*** 0,0103*** 0,00935*** 

infl –0,0000377 0,000906 –0,00641*** –0,00496*** 

life –0,325*** –0,477*** –0,523*** –0,686*** 

pop_15_64 –0,00338** –0,000615 0,00127 0,00355** 

pop_gr –0,0150*** –0,0189*** –0,0212*** –0,0197*** 

serv –0,00265*** –0,00154*** –0,00125* –0,000399 

open 0,000247*** 0,000150*** 0,000161** 0,0000911 

crisis –0,0724*** –0,0742*** –0,0692*** –0,0704*** 

stała 2,079*** 2,433*** 2,410*** 2,918*** 

N 313 313 250 250 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z6.44. Wyniki regresji dla zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do 
Europejskiego Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców), kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_patent 0,000814 0,0462***   

ict_patent
 2

  –0,00332***   

L3.ict_patent   0,0125*** –0,0110* 

L3.ict_patent
 2

    0,00172*** 

L3.gdp 0,761*** 0,696*** 0,710*** 0,780*** 

fert –0,0737 0,0474 –0,193*** –0,268*** 

fdi –0,000838 –0,00154*** –0,000156 –0,0000669 

gov_con –0,00244 –0,00275 0,00535* 0,00642** 

inv 0,00945*** 0,00734*** 0,0137*** 0,0150*** 

infl –0,00434*** –0,00461*** –0,0179*** –0,0164*** 

life –0,707*** –0,803*** –1,014*** –0,901*** 

pop_15_64 0,0230*** 0,0292*** 0,0343*** 0,0309*** 

pop_gr 0,0173 0,00358 –0,0260* –0,0290** 

serv 0,00287** 0,00352*** 0,000369 0,000242 

open 0,000517*** 0,0000673 –0,000166 –0,000113 

crisis –0,117*** –0,115*** –0,112*** –0,112*** 

stała 3,565*** 4,143*** 4,661*** 3,716*** 

N 116 116 94 94 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

 
Tablica Z6.45. Wyniki regresji dla zmiennej ict_inv: inwestycje ICT (% inwestycji), kraje UE 
 

Zmienna Model [1] Model [2] Model [3] Model [4] 

ict_inv 0,000772 0,0114***   

ict_inv
 2

  –0,000261***   

L3.ict_inv   0,00355*** 0,00742*** 

L3.ict_inv
 2

    –0,0001 

L3.gdp 0,766*** 0,795*** 0,804*** 0,811*** 

fert 0,0823*** 0,0544** 0,0885*** 0,0846*** 

fdi 0,00117*** 0,00128*** 0,00141*** 0,00143*** 

gov_con –0,00626*** –0,00781*** –0,00765*** –0,00797*** 

inv 0,00892*** 0,00839*** 0,0110*** 0,0102*** 

infl 0,00413* 0,00201 0,00262 0,00148 

life 0,0249 0,0724 –0,430*** –0,384*** 

pop_15_64 –0,0138*** –0,0190*** –0,00930*** –0,0101*** 

pop_gr –0,0548*** –0,0431*** –0,0550*** –0,0507*** 

serv –0,00122* –0,00244*** –0,00219*** –0,00283*** 

open 0,000718*** 0,000724*** 0,000519*** 0,000516*** 

crisis –0,0775*** –0,0768*** –0,0444*** –0,0440*** 

stała 3,257*** 3,129*** 4,562*** 4,374*** 

N 118 118 151 151 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.1. Wyniki regresji dla zmiennej tel: abonenci telefonii stacjonarnej (na 100 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_tel 0,000707*** 0,00466***   

per2_tel 0,00174*** 0,00894***   

per3_tel 0,000381 0,00585***   

per1_tel
 2

  –0,0000391***   

per2_tel
 2

  –0,000110***   

per3_tel
 2

  –0,0000710***   

L3.per1_tel   0,00157*** 0,0102*** 

L3.per2_tel   0,00155*** 0,0105*** 

L3.per3_tel   0,000962*** 0,00883*** 

L3.per1_tel
 2

    –0,000108*** 

L3.per2_tel
 2

    –0,000119*** 

L3.per3_tel
 2

    –0,0000949*** 

L3.gdp_final 0,968*** 0,963*** 0,956*** 0,941*** 

fert –0,0572*** –0,0331*** –0,0631*** –0,0142 

fdi 0,000817*** 0,000676*** 0,000760*** 0,000683*** 

gov_con –0,000429* –0,000302 –0,000225 –0,0000657 

inv 0,00572*** 0,00576*** 0,00524*** 0,00535*** 

infl –0,000890*** –0,000869*** –0,000999*** –0,00105*** 

life 0,0575*** 0,0213 0,0902*** 0,0774*** 

pop_15_64 –0,00107* –0,00247*** –0,000805 –0,00171*** 

pop_gr –0,0229*** –0,0204*** –0,0220*** –0,0202*** 

serv –0,00458*** –0,00472*** –0,00524*** –0,00587*** 

open 0,000441*** 0,000506*** 0,000466*** 0,000556*** 

crisis –0,0345*** –0,0348*** –0,0430*** –0,0439*** 

stała 0,367*** 0,563*** 0,352*** 0,487*** 

N 2121 2121 2117 2117 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rysunek Z7.1. Wpływ zmiennej tel: abonenci telefonii stacjonarnej (na 100 mieszkańców) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.2. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_imp: import dóbr ICT (% importu dóbr), 
wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_good_imp –0,00143*** 0,00190**   

per2_ict_good_imp 0,00180*** 0,00824***   

per3_ict_good_imp –0,000356 0,00361***   

per1_ict_good_imp
 2

  –0,0000590**   

per2_ict_good_imp
 2

  –0,000189***   

per3_ict_good_imp
 2

  –0,0000922***   

L3.per1_ict_good_imp   0,00145*** –0,0000197 

L3.per2_ict_good_imp   0,000933** –0,000440 

L3.per3_ict_good_imp   –0,000194 –0,00539*** 

L3.per1_ict_good_imp
 2

    0,00000181 

L3.per2_ict_good_imp
 2

    0,00000328 

L3.per3_ict_good_imp
 2

    0,000166*** 

L3.gdp_final 0,955*** 0,955*** 0,958*** 0,958*** 

fert –0,146*** –0,128*** –0,192*** –0,178*** 

fdi 0,000863*** 0,000800*** 0,000710*** 0,000581*** 

gov_con –0,00297*** –0,00316*** 0,000369 0,000446 

inv 0,00479*** 0,00478*** 0,00368*** 0,00374*** 

infl –0,000678*** –0,000540*** 0,00212*** 0,00167*** 

life 0,0964*** 0,0823*** 0,140*** 0,141*** 

pop_15_64 –0,00188*** –0,00154*** –0,00616*** –0,00493*** 

pop_gr –0,00878*** –0,0112*** –0,0102*** –0,00891*** 

serv –0,00412*** –0,00392*** –0,00575*** –0,00515*** 

open 0,000141*** 0,000197*** 0,000364*** 0,000299*** 

crisis –0,0421*** –0,0394*** –0,0491*** –0,0522*** 

stała 0,510*** 0,494*** 0,645*** 0,539*** 

N 1771 1771 1417 1417 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rysunek Z7.2 Wpływ zmiennej ict_good_imp: import dóbr ICT (% importu dóbr) na tempo 
wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.3. Wyniki regresji dla zmiennej intern_serv: bezpieczne serwery internetowe (na milion 
mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_intern_serv –0,000141** –0,000671***   

per2_intern_serv 0,000121*** 0,000171***   

per3_intern_serv –0,00000332 –0,00000643   

per1_intern_serv
 2

  0,00000259***   

per2_intern_serv
 2

  –5,82e–08*   

per3_intern_serv
 2

  5,49e–09   

L3.per1_intern_serv   0,000587*** 0,000625*** 

L3.per2_intern_serv   0,0000372*** 0,000177*** 

L3.per3_intern_serv   0,0000113* 0,0000358* 

L3.per1_intern_serv
 2

    0,000000301 

L3.per2_intern_serv
 2

    –0,000000161*** 

L3.per3_intern_serv
 2

    –6,33e–09 

L3.gdp_final 0,987*** 0,982*** 0,989*** 0,981*** 

fert –0,153*** –0,165*** –0,139*** –0,143*** 

fdi 0,000658*** 0,000668*** 0,000751*** 0,000773*** 

gov_con –0,00249*** –0,00243*** –0,00548*** –0,00578*** 

inv 0,00488*** 0,00471*** 0,00422*** 0,00377*** 

infl 0,000549** 0,000650** 0,000694 0,000988* 

life –0,00968 0,000611 –0,0728*** –0,0638*** 

pop_15_64 –0,00724*** –0,00719*** –0,00660*** –0,00597*** 

pop_gr –0,0214*** –0,0202*** –0,0242*** –0,0244*** 

serv –0,00564*** –0,00579*** –0,00510*** –0,00529*** 

open 0,000425*** 0,000399*** 0,000374*** 0,000343*** 

crisis –0,0453*** –0,0444*** –0,0501*** –0,0503*** 

stała 1,080*** 1,101*** 1,317*** 1,336*** 

N 1584 1584 1149 1149 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rysunek Z7.3. Wpływ zmiennej intern_serv: bezpieczne serwery internetowe (na milion 
mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.4. Wyniki regresji dla zmiennej pat_nonresid: zgłoszenia patentowe cudzoziemców (na 
milion mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_pat_nonresid –0,0000168*** –0,0000535***   

per2_pat_nonresid 0,0000396*** 0,0000992***   

per3_pat_nonresid 0,00000772 0,0000248   

per1_pat_nonresid
 2

  2,38e–08***   

per2_pat_nonresid
 2

  –4,07e–08***   

per3_pat_nonresid
 2

  –1,62e–08   

L3.per1_pat_nonresid   0,0000188*** 0,0000382** 

L3.per2_pat_nonresid   0,0000288*** 0,000129*** 

L3.per3_pat_nonresid   0,0000152* 0,000103*** 

L3.per1_pat_nonresid
 2

    –1,17e–08 

L3.per2_pat_nonresid
 2

    –6,58e–08*** 

L3.per3_pat_nonresid
 2

    –5,81e–08*** 

L3.gdp_final 0,966*** 0,966*** 0,958*** 0,952*** 

fert –0,106*** –0,110*** –0,0882*** –0,110*** 

fdi 0,000692*** 0,000745*** 0,000767*** 0,000762*** 

gov_con –0,000993 –0,00184*** –0,00222*** –0,00270*** 

inv 0,00544*** 0,00513*** 0,00603*** 0,00581*** 

infl –0,00105*** –0,000988*** –0,00110*** –0,00107*** 

life –0,00484 –0,0198 0,0741** 0,0901*** 

pop_15_64 –0,000361 0,0000598 0,0000599 0,000221 

pop_gr –0,00830*** –0,00657*** –0,0114*** –0,00522** 

serv –0,00428*** –0,00394*** –0,00407*** –0,00401*** 

open 0,000311*** 0,000226*** 0,000295*** 0,000197*** 

crisis –0,0571*** –0,0566*** –0,0600*** –0,0611*** 

stała 0,662*** 0,705*** 0,359*** 0,363*** 

N 1274 1274 1235 1235 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rysunek Z7.4. Wpływ zmiennej pat_nonresid: zgłoszenia patentowe cudzoziemców (na milion 
mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.5. Wyniki regresji dla zmiennej intern_broad: abonenci szerokopasmowego internetu 
(na 100 mieszkańców), wszystkie kraje 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_intern_broad –0,00462*** –0,0110***   

per2_intern_broad 0,000727*** 0,000997   

per3_intern_broad –0,00178*** –0,00585***   

per1_intern_broad
 2

  0,000527***   

per2_intern_broad
 2

  –0,0000242   

per3_intern_broad
 2

  0,000139***   

L3.per1_intern_broad   –0,000104 0,0000881 

L3.per2_intern_broad   –0,00172*** –0,00461*** 

L3.per3_intern_broad   –0,00156*** –0,00587*** 

L3.per1_intern_broad
 2

    –0,0000176 

L3.per2_intern_broad
 2

    0,000140*** 

L3.per3_intern_broad
 2

    0,000159*** 

L3.gdp_final 0,979*** 0,980*** 0,958*** 0,961*** 

fert –0,116*** –0,102*** –0,0944*** –0,0757*** 

fdi 0,00101*** 0,000984*** 0,000755*** 0,000744*** 

gov_con –0,00171*** –0,00169*** 0,000193 0,000235 

inv 0,00416*** 0,00428*** 0,00533*** 0,00514*** 

infl 0,000130 0,0000259 0,000494 0,000698 

life 0,0360* 0,0142 0,0735*** 0,0417** 

pop_15_64 –0,00451*** –0,00280*** –0,00256*** –0,00100* 

pop_gr –0,0236*** –0,0244*** –0,0167*** –0,0181*** 

serv –0,00453*** –0,00433*** –0,00253*** –0,00219*** 

open 0,000386*** 0,000337*** 0,000384*** 0,000343*** 

crisis –0,0425*** –0,0390*** –0,0488*** –0,0511*** 

stała 0,715*** 0,673*** 0,418*** 0,402*** 

N 1527 1527 1138 1138 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rysunek Z7.5. Wpływ zmiennej intern_broad: abonenci szerokopasmowego internetu (na 100 
mieszkańców) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.6. Wyniki regresji dla zmiennej tel_rev_pc: przychody z telekomunikacji per capita 
(USD), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_tel_rev_pc 0,0000306** 0,000126***   

per2_tel_rev_pc 0,0000361*** 0,000107***   

per3_tel_rev_pc 0,0000112 0,00000930   

per1_tel_rev_pc
 2

  –6,02e–08***   

per2_tel_rev_pc
 2

  –3,49e–08**   

per3_tel_rev_pc
 2

  2,38e–08*   

L3.per1_tel_rev_pc   0,00000646 –0,00000303 

L3.per2_tel_rev_pc   –0,00000847 –0,0000397 

L3.per3_tel_rev_pc   –0,0000159* –0,0000973*** 

L3.per1_tel_rev_pc
 2

    4,69e–09 

L3.per2_tel_rev_pc
 2

    2,55e–08* 

L3.per3_tel_rev_pc
 2

    6,54e–08*** 

L3.gdp_final 0,942*** 0,922*** 0,979*** 0,977*** 

fert 0,0294** 0,0521*** 0,0611*** 0,0606*** 

fdi 0,000317*** 0,000270*** 0,000379*** 0,000246** 

gov_con –0,00212*** –0,00289*** –0,00314*** –0,00318*** 

inv 0,00667*** 0,00599*** 0,00856*** 0,00825*** 

infl –0,00385*** –0,00355*** –0,00355*** –0,00373*** 

life 0,0238 0,0593 –0,0927 –0,0703 

pop_15_64 –0,00521*** –0,00287** –0,00344*** –0,00285** 

pop_gr –0,0164*** –0,0219*** –0,0222*** –0,0235*** 

serv –0,00491*** –0,00422*** –0,00372*** –0,00373*** 

open 0,000472*** 0,000480*** 0,000312*** 0,000337*** 

crisis –0,0671*** –0,0615*** –0,0672*** –0,0677*** 

stała 1,087** 0,921* 1,007** 0,901* 

N 379 379 433 433 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rysunek Z7.6. Wpływ zmiennej tel_rev_pc: przychody z telekomunikacji per capita (USD) na 
tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.7. Wyniki regresji dla zmiennej tel_invest_pc: inwestycje publiczne w telekomunikację 
per capita (USD), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_tel_invest_pc 0,000181*** 0,000353***   

per2_tel_invest_pc 0,000313*** 0,000510***   

per3_tel_invest_pc 0,000181*** 0,0000732   

per1_tel_invest_pc
 2

  –0,000000479*   

per2_tel_invest_pc
 2

  –0,000000689*   

per3_tel_invest_pc
 2

  0,000000657*   

L3.per1_tel_invest_pc   0,0000208 0,000255** 

L3.per2_tel_invest_pc   0,00000388 –0,0000137 

L3.per3_tel_invest_pc   –0,0000381 –0,000180 

L3.per1_tel_invest_pc
 2

    –0,000000823*** 

L3.per2_tel_invest_pc
 2

    0,000000339 

L3.per3_tel_invest_pc
 2

    0,000000810** 

L3.gdp_final 0,950*** 0,935*** 0,988*** 0,972*** 

fert 0,00891 0,0320** 0,0331*** 0,0562*** 

fdi 0,000114 0,0000113 0,000355*** 0,000284*** 

gov_con –0,00309*** –0,00415*** –0,00209** –0,00303*** 

inv 0,00590*** 0,00579*** 0,00845*** 0,00849*** 

infl –0,00420*** –0,00399*** –0,00371*** –0,00357*** 

life –0,172* –0,00576 –0,417*** –0,204* 

pop_15_64 –0,00619*** –0,00481*** –0,00386*** –0,00278** 

pop_gr –0,0161*** –0,0231*** –0,0143*** –0,0211*** 

serv –0,00499*** –0,00428*** –0,00335*** –0,00299*** 

open 0,000434*** 0,000478*** 0,000204*** 0,000267*** 

crisis –0,0691*** –0,0635*** –0,0716*** –0,0699*** 

stała 1,961*** 1,260*** 2,326*** 1,466*** 

N 378 378 430 430 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rysunek Z7.7. Wpływ zmiennej tel_invest_pc: inwestycje publiczne w telekomunikację per capita 
(USD) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.8. Wyniki regresji dla zmiennej mobile_rev_pc: przychody z telefonii komórkowej per 
capita (USD), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_mobile_rev_pc 0,0000240 0,000144*   

per2_mobile_rev_pc 0,0000540*** 0,0000908*   

per3_mobile_rev_pc –0,00000385 –0,000122***   

per1_mobile_rev_pc
 2

  –0,000000331***   

per2_mobile_rev_pc
 2

  –7,84e–08   

per3_mobile_rev_pc
 2

  0,000000174***   

L3.per1_mobile_rev_pc   0,0000312 –0,0000990 

L3.per2_mobile_rev_pc   –0,0000229 –0,000122*** 

L3.per3_mobile_rev_pc   –0,0000367** –0,000183*** 

L3.per1_mobile_rev_pc
 2

    0,000000182* 

L3.per2_mobile_rev_pc
 2

    0,000000112* 

L3.per3_mobile_rev_pc
 2

    0,000000187*** 

L3.gdp_final 0,952*** 0,923*** 0,977*** 0,972*** 

fert 0,0357*** 0,0850*** 0,0642*** 0,0778*** 

fdi 0,000292*** 0,000205** 0,000352*** 0,000254*** 

gov_con –0,00205** –0,00114 –0,00378*** –0,00282*** 

inv 0,00682*** 0,00654*** 0,00981*** 0,00909*** 

infl –0,00397*** –0,00347*** –0,00308*** –0,00324*** 

life 0,00890 0,315*** 0,0131 0,123 

pop_15_64 –0,00479*** 0,000261 –0,00407*** –0,00162 

pop_gr –0,0157*** –0,0192*** –0,0283*** –0,0273*** 

serv –0,00487*** –0,00398*** –0,00348*** –0,00345*** 

open 0,000434*** 0,000509*** 0,000351*** 0,000380*** 

crisis –0,0692*** –0,0639*** –0,0654*** –0,0660*** 

stała 1,025** –0,456 0,571 –0,0184 

N 374 374 395 395 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rysunek Z7.8. Wpływ zmiennej mobile_rev_pc: przychody z telefonii komórkowej per capita 
(USD) na tempo wzrostu gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 
 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.9. Wyniki regresji dla zmiennej gfcfict: inwestycje ICT (% wartości dodanej), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_gfcfict 0,00469 0,0349*   

per2_gfcfict 0,0165* 0,0329   

per3_gfcfict –0,0109 0,0107   

per1_gfcfict
 2

  –0,0106*   

per2_gfcfict
 2

  –0,00235   

per3_gfcfict
 2

  –0,00757   

L3.per1_gfcfict   0,00859 0,0612*** 

L3.per2_gfcfict   0,000238 0,0701** 

L3.per3_gfcfict   –0,00105 –0,0138 

L3.per1_gfcfict
 2

    –0,0167*** 

L3.per2_gfcfict
 2

    –0,0330* 

L3.per3_gfcfict
 2

    0,0278 

L3.gdp_final 1,032*** 1,028*** 1,022*** 0,993*** 

fert –0,0798*** –0,0819*** –0,0494** –0,0227 

fdi 0,000772*** 0,000926*** 0,000715** 0,00115*** 

gov_con –0,00193 –0,00263** –0,00189 –0,00118 

inv 0,0120*** 0,0115*** 0,0122*** 0,0117*** 

infl –0,00623*** –0,00476*** –0,00626*** –0,00555*** 

life –0,547*** –0,481*** –0,474*** –0,206 

pop_15_64 –0,0104*** –0,0115*** –0,00756*** –0,00879*** 

pop_gr 0,00696 0,00751 0,000666 –0,00934 

serv –0,00139* –0,00138* –0,00109 –0,00189** 

open 0,0000844 0,000142 –0,00000605 –0,000102 

crisis –0,0657*** –0,0631*** –0,0768*** –0,0751*** 

stała 2,701*** 2,533*** 2,266*** 1,495* 

N 195 195 190 190 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

Rysunek Z7.9. Wpływ zmiennej gfcfict: inwestycje ICT (% wartości dodanej) na tempo wzrostu 
gospodarczego w modelu liniowym (bez opóźnień) 

 
Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.10. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje UE 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_intern_user –0,0000825 –0,000603   

per2_intern_user 0,000170 –0,000588   

per3_intern_user –0,000685*** –0,00311***   

per1_intern_user
 2

  0,00000988   

per2_intern_user
 2

  0,00000995**   

per3_intern_user
 2

  0,0000305***   

L3.per1_intern_user   0,000178 –0,000948** 

L3.per2_intern_user   –0,000148 –0,00147*** 

L3.per3_intern_user   –0,000586*** –0,00363*** 

L3.per1_intern_user
 2

    0,0000200** 

L3.per2_intern_user
 2

    0,0000168*** 

L3.per3_intern_user
 2

    0,0000386*** 

L3.gdp_final 0,883*** 0,884*** 0,883*** 0,886*** 

fert 0,0491*** 0,0549*** 0,0313* 0,0552*** 

fdi 0,000434*** 0,000310*** 0,000468*** 0,000308*** 

gov_con 0,000281 –0,00263*** 0,000511 –0,00299*** 

inv 0,0106*** 0,0111*** 0,0101*** 0,00894*** 

infl –0,00236*** –0,00292*** –0,00290*** –0,00374*** 

life 0,573*** 0,631*** 0,438*** 0,536*** 

pop_15_64 –0,00529*** –0,000349 –0,00645*** –0,000616 

pop_gr –0,0206*** –0,0284*** –0,0150*** –0,0266*** 

serv –0,00150*** –0,000235 –0,00191*** –0,000477 

open 0,000611*** 0,000545*** 0,000564*** 0,000519*** 

crisis –0,0662*** –0,0569*** –0,0874*** –0,0830*** 

stała –1,065** –1,687*** –0,353 –1,190* 

N 401 401 401 401 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.11. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_intern_user –0,000240* 0,000348   

per2_intern_user 0,0000653 0,000160   

per3_intern_user –0,000424*** –0,00158***   

per1_intern_user
 2

  –0,00000701   

per2_intern_user
 2

  0,00000118   

per3_intern_user
 2

  0,0000162***   

L3.per1_intern_user   0,0000756 –0,000384 

L3.per2_intern_user   –0,000139* –0,000648*** 

L3.per3_intern_user   –0,000265*** –0,00168*** 

L3.per1_intern_user
 2

    0,00000804* 

L3.per2_intern_user
 2

    0,00000640** 

L3.per3_intern_user
 2

    0,0000173*** 

L3.gdp_final 0,971*** 0,951*** 0,974*** 0,952*** 

fert 0,0630*** 0,0628*** 0,0593*** 0,0661*** 

fdi 0,000330*** 0,000265*** 0,000376*** 0,000329*** 

gov_con –0,00229*** –0,00344*** –0,00311*** –0,00363*** 

inv 0,00827*** 0,00783*** 0,00863*** 0,00775*** 

infl –0,00361*** –0,00392*** –0,00374*** –0,00405*** 

life 0,0165 0,0166 –0,0954 0,0346 

pop_15_64 –0,00369*** –0,00262** –0,00366*** –0,00227** 

pop_gr –0,0208*** –0,0201*** –0,0210*** –0,0218*** 

serv –0,00446*** –0,00367*** –0,00398*** –0,00360*** 

open 0,000382*** 0,000358*** 0,000316*** 0,000346*** 

crisis –0,0566*** –0,0497*** –0,0676*** –0,0656*** 

stała 0,672* 0,781** 1,105** 0,672* 

N 460 460 460 460 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.12. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_intern_user –0,000903* –0,00533***   

per2_intern_user 0,000702** 0,00141*   

per3_intern_user –0,00104*** –0,000629   

per1_intern_user
 2

  0,000142***   

per2_intern_user
 2

  –0,0000250*   

per3_intern_user
 2

  –0,0000107*   

L3.per1_intern_user   0,00124** 0,00717*** 

L3.per2_intern_user   –0,000444 0,00538*** 

L3.per3_intern_user   –0,00143*** –0,00174*** 

L3.per1_intern_user
 2

    –0,000164*** 

L3.per2_intern_user
 2

    –0,000115*** 

L3.per3_intern_user
 2

    0,0000187** 

L3.gdp_final 0,968*** 0,990*** 0,967*** 0,968*** 

fert –0,0309 –0,0333 0,00787 0,0339 

fdi 0,00231*** 0,00225*** 0,000310 0,0000109 

gov_con –0,00173 –0,00152 –0,000304 –0,000835 

inv 0,00631*** 0,00567*** 0,00550*** 0,00428*** 

infl –0,00153*** –0,00148*** –0,00138*** –0,00113*** 

life –0,337*** –0,395*** –0,310*** –0,380*** 

pop_15_64 0,00348** 0,000559 0,00347** 0,00420** 

pop_gr –0,0264*** –0,0267*** –0,0336*** –0,0360*** 

serv –0,00476*** –0,00449*** –0,00408*** –0,00435*** 

open 0,00106*** 0,00107*** 0,00120*** 0,000870*** 

crisis –0,0779*** –0,0813*** –0,0932*** –0,0967*** 

stała 1,722*** 1,977*** 1,551*** 1,842*** 

N 354 354 347 347 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.13. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje Azji 
 

 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_intern_user –0,000599* –0,000781   

per2_intern_user 0,000864*** 0,00592***   

per3_intern_user –0,000306* 0,00178***   

per1_intern_user
 2

  0,0000173   

per2_intern_user
 2

  –0,0000805***   

per3_intern_user
 2

  –0,0000246***   

L3.per1_intern_user   0,00171*** 0,00588*** 

L3.per2_intern_user   –0,0000576 0,00259*** 

L3.per3_intern_user   0,000371*** 0,00235*** 

L3.per1_intern_user
 2

    –0,0000835*** 

L3.per2_intern_user
 2

    –0,0000359*** 

L3.per3_intern_user
 2

    –0,0000228*** 

L3.gdp_final 0,936*** 0,933*** 0,917*** 0,905*** 

fert 0,0358** 0,0111 0,0305* 0,00973 

fdi 0,00284*** 0,00261*** 0,00378*** 0,00407*** 

gov_con 0,00118*** 0,00113*** 0,00220*** 0,00226*** 

inv 0,00167*** 0,00166*** 0,000295 0,0000714 

infl 0,0000891 –0,000216 –0,00212*** –0,00222*** 

life 0,149* 0,0991 0,0559 0,0757 

pop_15_64 0,0125*** 0,00999*** 0,0152*** 0,0141*** 

pop_gr 0,0193*** 0,0162*** 0,0242*** 0,0268*** 

serv 0,00233*** 0,00238*** 0,00203*** 0,00185*** 

open –0,000320*** –0,000271*** –0,000355*** –0,000375*** 

crisis –0,0209*** –0,0200*** –0,0195*** –0,0199*** 

stała –0,966*** –0,559* –0,539* –0,428* 

N 326 326 320 320 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.14. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje Ameryki Łacińskiej 
 

 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_intern_user –0,00173*** –0,00337**   

per2_intern_user 0,00193*** 0,00369***   

per3_intern_user –0,000209 0,00124***   

per1_intern_user
 2

  0,000155**   

per2_intern_user
 2

  –0,0000451***   

per3_intern_user
 2

  –0,0000228***   

L3.per1_intern_user   0,00314*** 0,00648*** 

L3.per2_intern_user   0,000681** 0,00340*** 

L3.per3_intern_user   –0,000279 0,00131*** 

L3.per1_intern_user
 2

    –0,000145** 

L3.per2_intern_user
 2

    –0,0000637*** 

L3.per3_intern_user
 2

    –0,0000288*** 

L3.gdp_final 0,978*** 0,991*** 0,958*** 0,955*** 

fert –0,130*** –0,0980*** –0,114*** –0,109*** 

fdi 0,00194*** 0,00160*** 0,00233*** 0,00225*** 

gov_con –0,00130 –0,000774 –0,00249*** –0,00178** 

inv 0,00467*** 0,00401*** 0,00510*** 0,00455*** 

infl –0,000958*** –0,000826*** –0,000931*** –0,000891*** 

life 0,260*** 0,204*** 0,330*** 0,281*** 

pop_15_64 –0,00139 –0,00247* 0,00103 0,0000454 

pop_gr –0,00346 –0,00888* 0,000711 –0,000393 

serv –0,00481*** –0,00410*** –0,00450*** –0,00397*** 

open 0,0000676 0,000138 –0,0000993 –0,000169* 

crisis –0,0457*** –0,0536*** –0,0555*** –0,0601*** 

stała –0,420 –0,306 –0,709** –0,461 

N 343 343 346 346 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.15. Wyniki regresji dla zmiennej intern_user: użytkownicy internetu (na 100 
mieszkańców), kraje Afryki 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_intern_user –0,00295* 0,0130***   

per2_intern_user 0,00307*** 0,0213***   

per3_intern_user 0,000477 0,00491***   

per1_intern_user
 2

  –0,00116***   

per2_intern_user
 2

  –0,00121***   

per3_intern_user
 2

  –0,0000965***   

L3.per1_intern_user   0,00658*** 0,0227*** 

L3.per2_intern_user   0,00472*** 0,0107*** 

L3.per3_intern_user   0,000923** 0,00299*** 

L3.per1_intern_user
 2

    –0,00206*** 

L3.per2_intern_user
 2

    –0,000394*** 

L3.per3_intern_user
 2

    –0,0000558** 

L3.gdp_final 0,968*** 0,954*** 0,966*** 0,962*** 

fert –0,193*** –0,162*** –0,187*** –0,176*** 

fdi 0,00139*** 0,00133*** 0,00115*** 0,000967*** 

gov_con –0,00104* –0,000778 –0,000974* –0,000603 

inv 0,00246*** 0,00251*** 0,00258*** 0,00279*** 

infl –0,000633*** –0,000619*** –0,000668*** –0,000647*** 

life –0,0304 –0,0232 –0,0266 –0,0288 

pop_15_64 –0,00541*** –0,00370** –0,00572*** –0,00523*** 

pop_gr 0,00937** 0,00617* 0,00729* 0,00610* 

serv –0,00249*** –0,00266*** –0,00294*** –0,00294*** 

open 0,000458*** 0,000496*** 0,000484*** 0,000407*** 

crisis –0,0123*** –0,0133*** –0,0196*** –0,0216*** 

stała 1,052*** 0,981*** 1,083*** 1,074*** 

N 613 613 606 606 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.16. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje UE 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_mobile 0,000143 0,00150***   

per2_mobile 0,000242*** 0,000755**   

per3_mobile –0,000295*** –0,000263   

per1_mobile
 2

  –0,0000134***   

per2_mobile
 2

  –0,00000258   

per3_mobile
 2

  0,00000114   

L3.per1_mobile   –0,000210*** –0,000191 

L3.per2_mobile   –0,000418*** 0,000735*** 

L3.per3_mobile   –0,000627*** –0,00118*** 

L3.per1_mobile
 2

    0,000000357 

L3.per2_mobile
 2

    –0,0000115*** 

L3.per3_mobile
 2

    0,00000451*** 

L3.gdp_final 0,872*** 0,871*** 0,869*** 0,882*** 

fert 0,0525*** 0,0692*** 0,0633*** 0,0480*** 

fdi 0,000424*** 0,000408*** 0,000427*** 0,000371*** 

gov_con –0,00210*** –0,00236*** –0,00207*** –0,00144* 

inv 0,0107*** 0,0101*** 0,0102*** 0,00849*** 

infl –0,00272*** –0,00209*** –0,00311*** –0,00314*** 

life 0,630*** 0,669*** 0,823*** 0,621*** 

pop_15_64 –0,00664*** –0,00427*** –0,00413*** –0,00449*** 

pop_gr –0,0206*** –0,0226*** –0,0284*** –0,0249*** 

serv –0,00153*** –0,000941** –0,000537 –0,000638* 

open 0,000585*** 0,000556*** 0,000688*** 0,000664*** 

crisis –0,0615*** –0,0597*** –0,0776*** –0,0695*** 

stała –1,073** –1,442*** –2,093*** –1,282** 

N 401 401 401 401 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.17. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_mobile 0,000117 0,00200***   

per2_mobile 0,000214*** 0,00104***   

per3_mobile –0,000197*** 0,000466*   

per1_mobile
 2

  –0,0000173***   

per2_mobile
 2

  –0,00000358*   

per3_mobile
 2

  –0,00000226*   

L3.per1_mobile   0,00000567 –0,0000524 

L3.per2_mobile   –0,000229*** 0,000701*** 

L3.per3_mobile   –0,000341*** 0,000405** 

L3.per1_mobile
 2

    0,00000123 

L3.per2_mobile
 2

    –0,00000923*** 

L3.per3_mobile
 2

    –0,00000592*** 

L3.gdp_final 0,943*** 0,950*** 0,938*** 0,956*** 

fert 0,0698*** 0,0671*** 0,0747*** 0,0339*** 

fdi 0,000369*** 0,000333*** 0,000443*** 0,000458*** 

gov_con –0,00359*** –0,00349*** –0,00389*** –0,00273*** 

inv 0,00810*** 0,00777*** 0,00792*** 0,00710*** 

infl –0,00357*** –0,00325*** –0,00375*** –0,00350*** 

life 0,232** 0,127 0,298** 0,0386 

pop_15_64 –0,00397*** –0,00396*** –0,00328*** –0,00389*** 

pop_gr –0,0227*** –0,0217*** –0,0245*** –0,0149*** 

serv –0,00428*** –0,00399*** –0,00370*** –0,00343*** 

open 0,000438*** 0,000402*** 0,000464*** 0,000416*** 

crisis –0,0510*** –0,0516*** –0,0606*** –0,0594*** 

stała 0,0283 0,366 –0,265 0,711* 

N 463 463 463 463 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.18. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_mobile 0,000630*** 0,00134*   

per2_mobile 0,000902*** 0,00187***   

per3_mobile –0,000130 0,000255   

per1_mobile
 2

  –0,00000877   

per2_mobile
 2

  –0,00000887***   

per3_mobile
 2

  –0,00000204*   

L3.per1_mobile   0,000403* 0,00297*** 

L3.per2_mobile   –0,000370*** 0,00200*** 

L3.per3_mobile   –0,000775*** –0,000917*** 

L3.per1_mobile
 2

    –0,0000353*** 

L3.per2_mobile
 2

    –0,0000225*** 

L3.per3_mobile
 2

    0,00000311** 

L3.gdp_final 0,940*** 0,958*** 0,973*** 0,976*** 

fert 0,0421 0,0248 0,114*** 0,106*** 

fdi 0,00214*** 0,00216*** 0,00186*** 0,00146*** 

gov_con 0,00228* 0,000999 0,00202 0,00207* 

inv 0,00435*** 0,00411*** 0,00362*** 0,00271*** 

infl –0,000867*** –0,000749*** –0,00110*** –0,000936*** 

life –0,164* –0,313*** –0,161* –0,195** 

pop_15_64 0,00896*** 0,00526*** 0,0105*** 0,00836*** 

pop_gr –0,0448*** –0,0414*** –0,0476*** –0,0481*** 

serv –0,00645*** –0,00590*** –0,00552*** –0,00588*** 

open 0,000885*** 0,000797*** 0,00109*** 0,00103*** 

crisis –0,0710*** –0,0718*** –0,100*** –0,0985*** 

stała 0,897** 1,620*** 0,435 0,731* 

N 359 359 353 353 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.19. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje Azji 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_mobile 0,000640*** 0,00111**   

per2_mobile 0,00141*** 0,00216***   

per3_mobile 0,000378*** 0,0000839   

per1_mobile
 2

  –0,00000409   

per2_mobile
 2

  –0,00000666***   

per3_mobile
 2

  0,00000236***   

L3.per1_mobile   0,00136*** 0,00169*** 

L3.per2_mobile   0,000122 0,00105*** 

L3.per3_mobile   0,000309*** 0,00000287 

L3.per1_mobile
 2

    –0,00000238 

L3.per2_mobile
 2

    –0,00000847*** 

L3.per3_mobile
 2

    0,00000333*** 

L3.gdp_final 0,929*** 0,927*** 0,920*** 0,917*** 

fert 0,00250 –0,0222 –0,00692 –0,0261 

fdi 0,00215*** 0,00240*** 0,00331*** 0,00330*** 

gov_con 0,00106*** 0,00107*** 0,00162*** 0,00167*** 

inv 0,00166*** 0,00203*** 0,000964*** 0,00118*** 

infl –0,000215 0,000119 –0,000326 –0,000758* 

life –0,00882 0,0434 0,0771 0,0722 

pop_15_64 0,0104*** 0,00853*** 0,0118*** 0,0109*** 

pop_gr 0,0153*** 0,0160*** 0,0277*** 0,0297*** 

serv 0,00144*** 0,000842** 0,00144*** 0,000995*** 

open –0,000274*** –0,000295*** –0,000314*** –0,000312*** 

crisis –0,0181*** –0,00852* –0,0202*** –0,0206*** 

stała –0,0512 –0,0979 –0,408 –0,274 

N 330 330 322 322 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.20. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje Ameryki Łacińskiej 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_mobile 0,000251 –0,00101   

per2_mobile 0,00116*** 0,00116***   

per3_mobile 0,000122** 0,000854***   

per1_mobile
 2

  0,0000464*   

per2_mobile
 2

  0,000000275   

per3_mobile
 2

  –0,00000567***   

L3.per1_mobile   0,00113*** 0,000645 

L3.per2_mobile   –0,000278*** 0,00231*** 

L3.per3_mobile   –0,000297*** 0,000222 

L3.per1_mobile
 2

    0,0000433** 

L3.per2_mobile
 2

    –0,0000353*** 

L3.per3_mobile
 2

    –0,00000340*** 

L3.gdp_final 0,976*** 0,998*** 0,967*** 0,999*** 

fert –0,0995*** –0,0691** –0,0618* –0,0181 

fdi 0,000333 –0,000383 0,00207*** 0,000684 

gov_con –0,00322*** –0,00405*** –0,00314*** –0,00196** 

inv 0,00525*** 0,00534*** 0,00571*** 0,00575*** 

infl –0,000732*** –0,000578** –0,00103*** –0,00108*** 

life 0,219*** 0,142* 0,428*** 0,361*** 

pop_15_64 –0,000487 –0,00142 0,00401*** 0,00223 

pop_gr –0,00116 –0,00736 –0,00527 –0,0129** 

serv –0,00375*** –0,00341*** –0,00481*** –0,00436*** 

open –0,000111 –0,0000432 0,0000742 0,0000735 

crisis –0,0437*** –0,0515*** –0,0483*** –0,0527*** 

stała –0,359 –0,221 –1,425*** –1,401*** 

N 348 348 348 348 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.21. Wyniki regresji dla zmiennej mobile: abonenci telefonii komórkowej (na 100 
mieszkańców), kraje Afryki 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_mobile –0,00101** –0,0000460   

per2_mobile 0,000915*** 0,00285***   

per3_mobile 0,000107* 0,000191   

per1_mobile
 2

  –0,00000873   

per2_mobile
 2

  –0,0000339***   

per3_mobile
 2

  0,000000125   

L3.per1_mobile   0,000130 0,00104 

L3.per2_mobile   0,0000781 0,00128*** 

L3.per3_mobile   –0,000160* –0,000701*** 

L3.per1_mobile
 2

    –0,0000208 

L3.per2_mobile
 2

    –0,0000204*** 

L3.per3_mobile
 2

    0,00000901*** 

L3.gdp_final 0,968*** 0,962*** 0,965*** 0,968*** 

fert –0,188*** –0,178*** –0,273*** –0,244*** 

fdi 0,00102*** 0,00105*** 0,00150*** 0,00129*** 

gov_con –0,000727 –0,00105* –0,00102* –0,000624 

inv 0,00263*** 0,00267*** 0,00243*** 0,00302*** 

infl –0,000604*** –0,000592*** –0,000624*** –0,000606*** 

life –0,0186 –0,0157 –0,0789*** –0,0899*** 

pop_15_64 –0,00561*** –0,00486*** –0,00560*** –0,00515*** 

pop_gr 0,00745** 0,00693* 0,0312*** 0,0305*** 

serv –0,00261*** –0,00237*** –0,00272*** –0,00235*** 

open 0,000395*** 0,000455*** 0,000282** 0,000219* 

crisis –0,0152*** –0,0108*** –0,0197*** –0,0221*** 

stała 1,017*** 0,981*** 1,391*** 1,307*** 

N 608 608 580 580 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

  



 

130 
 

Tablica Z7.22. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje UE 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_good_exp –0,000305 0,00591***   

per2_ict_good_exp 0,000711** 0,00861***   

per3_ict_good_exp 0,0000569 0,000358   

per1_ict_good_exp
 2

  –0,000138***   

per2_ict_good_exp
 2

  –0,000216***   

per3_ict_good_exp
 2

  –0,00000197   

L3.per1_ict_good_exp   –0,000583* 0,00524*** 

L3.per2_ict_good_exp   –0,000364 0,00136 

L3.per3_ict_good_exp   –0,00187*** –0,00312*** 

L3.per1_ict_good_exp
 2

    –0,000133*** 

L3.per2_ict_good_exp
 2

    –0,0000395* 

L3.per3_ict_good_exp
 2

    0,0000870*** 

L3.gdp_final 0,924*** 0,845*** 0,908*** 0,852*** 

fert –0,0177 0,00616 –0,0228 –0,000234 

fdi 0,000448*** 0,000445*** 0,000383*** 0,000422*** 

gov_con 0,000248 –0,00000211 0,00160* 0,000926 

inv 0,0102*** 0,0115*** 0,0111*** 0,0120*** 

infl –0,00186*** –0,00141*** –0,00461*** –0,00305** 

life –0,190* 0,867*** –0,113 0,722*** 

pop_15_64 –0,00827*** –0,00774*** –0,00562*** –0,00515** 

pop_gr –0,00121 –0,0150*** –0,000786 –0,0134*** 

serv –0,00258*** –0,00225*** –0,00234*** –0,00190*** 

open 0,000306*** 0,000648*** 0,000374*** 0,000628*** 

crisis –0,0853*** –0,0667*** –0,0898*** –0,0845*** 

stała 2,156*** –1,781*** 1,755*** –1,419* 

N 380 380 303 303 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.23. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje OECD 
 

 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_good_exp 0,000321 0,000490   

per2_ict_good_exp 0,000875*** 0,00710***   

per3_ict_good_exp –0,00166*** 0,000959   

per1_ict_good_exp
 2

  0,0000170   

per2_ict_good_exp
 2

  –0,000276***   

per3_ict_good_exp
 2

  –0,000112**   

L3.per1_ict_good_exp   –0,00144*** 0,000821 

L3.per2_ict_good_exp   –0,00281*** –0,00288*** 

L3.per3_ict_good_exp   –0,00295*** –0,00313** 

L3.per1_ict_good_exp
 2

    –0,0000800** 

L3.per2_ict_good_exp
 2

    0,0000216 

L3.per3_ict_good_exp
 2

    0,0000236 

L3.gdp_final 0,971*** 0,971*** 1,020*** 1,002*** 

fert 0,0556*** 0,0351*** 0,0723*** 0,0775*** 

fdi 0,000287*** 0,000293*** 0,000285*** 0,000295*** 

gov_con –0,00290*** –0,00244*** –0,00544*** –0,00497*** 

inv 0,00904*** 0,00866*** 0,0116*** 0,0118*** 

infl –0,00353*** –0,00311*** –0,000963 –0,000976 

life –0,0951 –0,113 –0,572*** –0,378*** 

pop_15_64 –0,00291*** –0,00217** –0,00159 –0,00175 

pop_gr –0,0214*** –0,0160*** –0,0398*** –0,0378*** 

serv –0,00410*** –0,00378*** –0,00220*** –0,00225*** 

open 0,000329*** 0,000287*** 0,000151*** 0,000220*** 

crisis –0,0604*** –0,0574*** –0,0685*** –0,0666*** 

stała 1,071*** 1,071*** 2,447*** 1,772*** 

N 436 436 347 347 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.24. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_good_exp 0,000715 –0,00542*   

per2_ict_good_exp 0,00417*** 0,0149***   

per3_ict_good_exp –0,00179** 0,000579   

per1_ict_good_exp
 2

  0,000324**   

per2_ict_good_exp
 2

  –0,000527***   

per3_ict_good_exp
 2

  –0,0000688   

L3.per1_ict_good_exp   0,000414 0,00890** 

L3.per2_ict_good_exp   –0,00383*** 0,0125*** 

L3.per3_ict_good_exp   –0,00602*** –0,00392 

L3.per1_ict_good_exp
 2

    –0,000340** 

L3.per2_ict_good_exp
 2

    –0,000830*** 

L3.per3_ict_good_exp
 2

    –0,0000144 

L3.gdp_final 0,927*** 0,937*** 0,946*** 0,942*** 

fert –0,138*** –0,125*** –0,356*** –0,326*** 

fdi 0,00293*** 0,00310*** 0,00311*** 0,00587*** 

gov_con –0,00229* –0,00164 –0,00915*** –0,00883*** 

inv 0,00403*** 0,00373*** 0,00304*** 0,000371 

infl –0,00120*** –0,00102*** –0,00258*** –0,00213*** 

life –0,208** –0,317*** –0,603*** –0,560*** 

pop_15_64 0,00672*** 0,00478** –0,00822*** –0,00707*** 

pop_gr –0,0306*** –0,0310*** 0,00871 0,00380 

serv –0,00613*** –0,00599*** –0,00495*** –0,00513*** 

open 0,000751*** 0,000607*** 0,00128*** 0,00129*** 

crisis –0,0812*** –0,0811*** –0,0762*** –0,0775*** 

stała 1,531*** 2,028*** 4,209*** 4,017*** 

N 331 331 262 262 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.25. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje Azji 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_good_exp –0,00163*** –0,00600***   

per2_ict_good_exp 0,000386 –0,00283***   

per3_ict_good_exp –0,00161*** –0,00178*   

per1_ict_good_exp
 2

  0,000108***   

per2_ict_good_exp
 2

  0,0000856***   

per3_ict_good_exp
 2

  0,0000121   

L3.per1_ict_good_exp   –0,000408 –0,00510*** 

L3.per2_ict_good_exp   –0,00109*** –0,00349*** 

L3.per3_ict_good_exp   –0,00161*** –0,00430*** 

L3.per1_ict_good_exp
 2

    0,000110*** 

L3.per2_ict_good_exp
 2

    0,0000595** 

L3.per3_ict_good_exp
 2

    0,0000795** 

L3.gdp_final 0,958*** 0,943*** 0,939*** 0,925*** 

fert 0,0902*** 0,0331 0,0159 –0,0315 

fdi –0,0000252 0,000639 –0,000780 –0,00114 

gov_con –0,00257*** –0,00180*** 0,00176*** 0,00224*** 

inv 0,00269*** 0,00216*** 0,000429 0,000404 

infl –0,00412*** –0,00435*** –0,00584*** –0,00658*** 

life –0,0820 –0,0586 –0,396*** –0,355*** 

pop_15_64 0,0164*** 0,0163*** 0,0163*** 0,0166*** 

pop_gr 0,0139*** 0,0213*** 0,00962* 0,0132** 

serv 0,00256*** 0,00226*** 0,00268*** 0,00260*** 

open –0,000188*** –0,000313*** –0,0000292 –0,000111* 

crisis –0,0273*** –0,0314*** –0,0360*** –0,0371*** 

stała –0,425 –0,324 1,161*** 1,141*** 

N 255 255 199 199 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.26. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje Ameryki Łacińskiej 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_good_exp –0,000650 0,00614*   

per2_ict_good_exp 0,00359*** 0,0160***   

per3_ict_good_exp 0,00132** 0,00609***   

per1_ict_good_exp
 2

  –0,000335**   

per2_ict_good_exp
 2

  –0,000621***   

per3_ict_good_exp
 2

  –0,000266***   

L3.per1_ict_good_exp   0,00131* 0,00400 

L3.per2_ict_good_exp   0,000175 –0,000210 

L3.per3_ict_good_exp   –0,000270 –0,00672*** 

L3.per1_ict_good_exp
 2

    –0,000133 

L3.per2_ict_good_exp
 2

    0,0000185 

L3.per3_ict_good_exp
 2

    0,000331*** 

L3.gdp_final 0,928*** 0,920*** 0,988*** 0,990*** 

fert –0,0605* –0,0987*** –0,0249 0,0290 

fdi –0,00187** –0,00251*** –0,00218** –0,00234** 

gov_con –0,00726*** –0,00669*** –0,00603*** –0,00599*** 

inv 0,00596*** 0,00582*** 0,00435*** 0,00400*** 

infl –0,000878*** –0,000931*** –0,000637 –0,000634 

life –0,0352 0,0667 0,137* 0,190* 

pop_15_64 0,00875*** 0,00806*** 0,00280 0,00472** 

pop_gr –0,00811* –0,000802 –0,0213*** –0,0287*** 

serv –0,00329*** –0,00391*** –0,00384*** –0,00357*** 

open –0,0000823 –0,0000942 0,000110 0,000210* 

crisis –0,0484*** –0,0464*** –0,0512*** –0,0511*** 

stała 0,596* 0,332 –0,292 –0,706* 

N 295 295 239 239 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.27. Wyniki regresji dla zmiennej ict_good_exp: eksport dóbr ICT (% eksportu dóbr), 
kraje Afryki 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_good_exp –0,00171 0,00305   

per2_ict_good_exp 0,00338* 0,0211***   

per3_ict_good_exp 0,00256 0,0131**   

per1_ict_good_exp
 2

  –0,000246   

per2_ict_good_exp
 2

  –0,00194***   

per3_ict_good_exp
 2

  –0,000992*   

L3.per1_ict_good_exp   0,00134 0,0288*** 

L3.per2_ict_good_exp   0,00679*** 0,0247*** 

L3.per3_ict_good_exp   –0,000877 0,0126* 

L3.per1_ict_good_exp
 2

    –0,00344** 

L3.per2_ict_good_exp
 2

    –0,00189*** 

L3.per3_ict_good_exp
 2

    –0,00119* 

L3.gdp_final 0,957*** 0,962*** 0,983*** 0,980*** 

fert –0,272*** –0,263*** –0,204*** –0,225*** 

fdi 0,000709** 0,000847*** 0,000830** 0,00104*** 

gov_con –0,00193*** –0,00195*** –0,00121* –0,00146** 

inv 0,00345*** 0,00348*** 0,00344*** 0,00323*** 

infl 0,000944* 0,000983** 0,00152*** 0,00161*** 

life –0,0624** –0,0785*** –0,0591** –0,0724** 

pop_15_64 –0,00792*** –0,00800*** –0,00934*** –0,0100*** 

pop_gr –0,00622 –0,00176 –0,0182** –0,0131* 

serv –0,00157*** –0,00153*** –0,00190*** –0,00208*** 

open –0,000511*** –0,000478*** –0,000484*** –0,000460*** 

crisis –0,00797* –0,00861** –0,0217*** –0,0206*** 

stała 1,570*** 1,563*** 1,371*** 1,512*** 

N 441 441 365 365 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.28. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje UE 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_pat_resid 0,000222*** 0,000496***   

per2_pat_resid 0,000284*** 0,000631***   

per3_pat_resid 0,000209*** 0,000108   

per1_pat_resid
 2

  –0,000000507***   

per2_pat_resid
 2

  –0,000000813***   

per3_pat_resid
 2

  0,000000347***   

L3.per1_pat_resid   0,000303*** 0,00107*** 

L3.per2_pat_resid   0,000340*** 0,000862*** 

L3.per3_pat_resid   0,000300*** 0,000638*** 

L3.per1_pat_resid
 2

    –0,00000136*** 

L3.per2_pat_resid
 2

    –0,000000845*** 

L3.per3_pat_resid
 2

    –0,000000372** 

L3.gdp_final 0,845*** 0,829*** 0,852*** 0,794*** 

fert 0,0176 0,0376** 0,00921 –0,0177 

fdi 0,000287*** 0,000235** 0,000425*** 0,000425*** 

gov_con –0,00210*** –0,00225*** –0,00297*** –0,00431*** 

inv 0,0109*** 0,0106*** 0,0110*** 0,0115*** 

infl –0,00313*** –0,00260*** –0,00336*** –0,00358*** 

life 0,226* 0,447*** –0,0442 0,413*** 

pop_15_64 –0,00376** 0,000379 –0,000739 0,00391** 

pop_gr 0,000559 –0,00663* 0,00160 –0,00756** 

serv –0,000971** 0,000461 0,000241 0,00236*** 

open 0,000617*** 0,000713*** 0,000577*** 0,000804*** 

crisis –0,0835*** –0,0761*** –0,0871*** –0,0780*** 

stała 0,697* –0,500 1,520*** –0,379 

N 385 385 381 381 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.29. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_pat_resid –0,00000553 0,0000565***   

per2_pat_resid 0,00000454 0,0000768***   

per3_pat_resid 0,00000525 0,0000423***   

per1_pat_resid
 2

  –2,44e–08***   

per2_pat_resid
 2

  –2,73e–08***   

per3_pat_resid
 2

  –1,31e–08***   

L3.per1_pat_resid   0,00000772* 0,0000481*** 

L3.per2_pat_resid   0,0000139*** 0,0000517*** 

L3.per3_pat_resid   0,0000141*** 0,0000534*** 

L3.per1_pat_resid
 2

    –1,77e–08*** 

L3.per2_pat_resid
 2

    –1,49e–08** 

L3.per3_pat_resid
 2

    –1,52e–08** 

L3.gdp_final 1,007*** 0,987*** 1,007*** 1,003*** 

fert 0,0365*** 0,0304** 0,0431*** 0,0325** 

fdi 0,000331*** 0,000300*** 0,000335*** 0,000346*** 

gov_con –0,00266*** –0,00191*** –0,00278*** –0,00288*** 

inv 0,00799*** 0,00772*** 0,00826*** 0,00789*** 

infl –0,00419*** –0,00376*** –0,00427*** –0,00400*** 

life –0,574*** –0,445*** –0,643*** –0,648*** 

pop_15_64 –0,00380*** –0,00293*** –0,00403*** –0,00327*** 

pop_gr –0,0146*** –0,0108*** –0,0138*** –0,0120*** 

serv –0,00437*** –0,00402*** –0,00407*** –0,00360*** 

open 0,000182*** 0,000242*** 0,000205*** 0,000190*** 

crisis –0,0729*** –0,0702*** –0,0723*** –0,0715*** 

stała 2,901*** 2,438*** 3,185*** 3,176*** 

N 455 455 454 454 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.30. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje postsocjalistyczne 
 

 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_pat_resid –0,000318** –0,000882**   

per2_pat_resid 0,000362*** 0,00128***   

per3_pat_resid –0,000364*** –0,000516*   

per1_pat_resid
 2

  0,00000517**   

per2_pat_resid
 2

  –0,00000773***   

per3_pat_resid
 2

  0,00000124   

L3.per1_pat_resid   –0,000111 –0,000516 

L3.per2_pat_resid   –0,0000934 –0,000191 

L3.per3_pat_resid   –0,000527*** –0,000984*** 

L3.per1_pat_resid
 2

    0,00000273 

L3.per2_pat_resid
 2

    0,000000325 

L3.per3_pat_resid
 2

    0,00000260* 

L3.gdp_final 0,983*** 0,985*** 0,992*** 0,991*** 

fert –0,0606** –0,0505* –0,0769** –0,0861** 

fdi 0,00259*** 0,00222*** 0,00239*** 0,00210*** 

gov_con 0,000758 0,00123 0,000489 –0,000230 

inv 0,00461*** 0,00407*** 0,00659*** 0,00625*** 

infl –0,000703*** –0,000671*** –0,00112*** –0,00113*** 

life –0,650*** –0,637*** –0,752*** –0,734*** 

pop_15_64 0,00233 0,00206 0,00135 0,00125 

pop_gr –0,0192*** –0,0232*** –0,0114* –0,0101 

serv –0,00501*** –0,00522*** –0,00482*** –0,00451*** 

open 0,000717*** 0,000601*** 0,000781*** 0,000734*** 

crisis –0,0865*** –0,0830*** –0,110*** –0,112*** 

stała 3,046*** 3,017*** 3,429*** 3,397*** 

N 330 330 325 325 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.31. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje Azji 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_pat_resid –0,0000575*** –0,0000144   

per2_pat_resid –0,0000354*** 0,0000308   

per3_pat_resid –0,0000446*** –0,0000421*   

per1_pat_resid
 2

  –1,48e–08   

per2_pat_resid
 2

  –2,46e–08***   

per3_pat_resid
 2

  –1,61e–09   

L3.per1_pat_resid   –0,0000578*** 0 

L3.per2_pat_resid   –0,0000465*** 0,0000714*** 

L3.per3_pat_resid   –0,0000427*** –0,000150*** 

L3.per1_pat_resid
 2

    –2,27e–08*** 

L3.per2_pat_resid
 2

    –4,51e–08*** 

L3.per3_pat_resid
 2

    4,16e–08* 

L3.gdp_final 0,969*** 0,964*** 0,978*** 0,980*** 

fert 0,0752*** 0,0782*** 0,0464** 0,0648*** 

fdi –0,000402 –0,000307 0,000969 0,00153** 

gov_con –0,00146 –0,00140 0,000409 0,000826 

inv 0,00148*** 0,00156*** 0,00300*** 0,00286*** 

infl –0,00403*** –0,00399*** –0,00303*** –0,00298*** 

life 0,217*** 0,271*** 0,107 0,188** 

pop_15_64 0,0150*** 0,0153*** 0,0122*** 0,0120*** 

pop_gr 0,00263 0,00506 0,00673* 0,00438 

serv 0,00202*** 0,00188*** 0,00196*** 0,00202*** 

open –0,000421*** –0,000403*** –0,000455*** –0,000499*** 

crisis –0,0309*** –0,0324*** –0,0331*** –0,0345*** 

stała –1,619*** –1,820*** –1,096*** –1,451*** 

N 236 236 233 233 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.32. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje Ameryki Łacińskiej 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_pat_resid –0,00605*** –0,0265***   

per2_pat_resid 0,000916 0,000424   

per3_pat_resid –0,000784 0,00100   

per1_pat_resid
 2

  0,00120***   

per2_pat_resid
 2

  –0,0000511   

per3_pat_resid
 2

  –0,000109   

L3.per1_pat_resid   0,000511 –0,0121*** 

L3.per2_pat_resid   0,00338*** 0,00324 

L3.per3_pat_resid   0,000306 0,00455* 

L3.per1_pat_resid
 2

    0,000768*** 

L3.per2_pat_resid
 2

    –0,00000702 

L3.per3_pat_resid
 2

    –0,000198* 

L3.gdp_final 0,994*** 0,993*** 0,914*** 0,911*** 

fert –0,304*** –0,371*** –0,504*** –0,483*** 

fdi 0,0145*** 0,0118*** 0,0164*** 0,0143*** 

gov_con –0,00511*** –0,00535*** –0,00501*** –0,00652*** 

inv 0,00474*** 0,00387*** 0,00295*** 0,00274*** 

infl –0,00211*** –0,00178*** –0,00258*** –0,00239*** 

life –0,477*** –0,600*** 0,182 –0,00337 

pop_15_64 –0,00709* –0,0109*** –0,0132*** –0,0137*** 

pop_gr 0,0157 0,0102 0,0485*** 0,0298* 

serv –0,00309*** –0,00255*** –0,00663*** –0,00564*** 

open –0,000669*** –0,000678*** –0,000648*** –0,000650*** 

crisis –0,0176*** –0,0272*** –0,0270*** –0,0357*** 

stała 3,046*** 3,902*** 1,705** 2,553*** 

N 138 138 133 133 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.33. Wyniki regresji dla zmiennej pat_resid: zgłoszenia patentowe mieszkańców (na 
milion mieszkańców), kraje Afryki 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_pat_resid 0,00209* –0,000455   

per2_pat_resid 0,00466*** 0,00889**   

per3_pat_resid 0,00154 0,00662*   

per1_pat_resid
 2

  0,000176   

per2_pat_resid
 2

  –0,000226   

per3_pat_resid
 2

  –0,000326*   

L3.per1_pat_resid   0,00304* –0,00226 

L3.per2_pat_resid   0,00400** 0,0131*** 

L3.per3_pat_resid   –0,000441 –0,00383 

L3.per1_pat_resid
 2

    0,000328* 

L3.per2_pat_resid
 2

    –0,000496** 

L3.per3_pat_resid
 2

    0,000254 

L3.gdp_final 1,034*** 1,033*** 0,996*** 0,998*** 

fert 0,0299 0,0104 –0,0175 –0,0429 

fdi 0,000399 0,000494 –0,000705 –0,00224 

gov_con 0,00264* 0,00188 0,00384** 0,00450** 

inv 0,00521*** 0,00557*** 0,00519*** 0,00533*** 

infl 0,00324*** 0,00281*** 0,00214*** 0,00222** 

life 0,127** 0,101 0,202*** 0,246*** 

pop_15_64 –0,0119*** –0,0132*** –0,00805*** –0,00985*** 

pop_gr –0,0643*** –0,0663*** –0,0475*** –0,0424** 

serv –0,00126* –0,000915 –0,000919 –0,000708 

open 0,000214 –0,0000232 –0,000407 –0,000579 

crisis –0,0316*** –0,0333*** –0,0314*** –0,0404*** 

stała –0,0681 0,150 –0,248 –0,325 

N 135 135 130 130 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

  



 

142 
 

Tablica Z7.34. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
UE 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_r_and_d 0,0505*** 0,0771***   

per2_r_and_d 0,0556*** 0,0905***   

per3_r_and_d 0,0355*** 0,0173   

per1_r_and_d
 2

  –0,00887***   

per2_r_and_d
 2

  –0,0133***   

per3_r_and_d
 2

  0,00574**   

L3.per1_r_and_d   0,0459*** 0,0481*** 

L3.per2_r_and_d   0,0420*** 0,0271* 

L3.per3_r_and_d   0,0256*** –0,0178 

L3.per1_r_and_d
 2

    –0,00358 

L3.per2_r_and_d
 2

    0,00265 

L3.per3_r_and_d
 2

    0,0128*** 

L3.gdp_final 0,812*** 0,785*** 0,825*** 0,824*** 

fert –0,0171 0,0280* –0,00522 0,0202 

fdi 0,000373*** 0,000399*** 0,000424*** 0,000419*** 

gov_con –0,00446*** –0,00503*** –0,00365*** –0,00428*** 

inv 0,0100*** 0,00993*** 0,00957*** 0,00874*** 

infl –0,00372*** –0,00331*** –0,00386*** –0,00388*** 

life 0,351*** 0,792*** 0,371** 0,616*** 

pop_15_64 –0,00363** –0,00167 –0,00246 –0,00128 

pop_gr 0,00343 –0,00790** –0,00152 –0,0122*** 

serv 0,000213 0,000930* –0,000466 –0,000175 

open 0,000672*** 0,000789*** 0,000568*** 0,000662*** 

crisis –0,0742*** –0,0638*** –0,0837*** –0,0835*** 

stała 0,448 –1,395*** 0,207 –0,918 

N 363 363 375 375 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.35. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_r_and_d 0,00971*** 0,00262   

per2_r_and_d 0,0165*** 0,0151   

per3_r_and_d 0,00632* –0,0329***   

per1_r_and_d
 2

  –0,000820   

per2_r_and_d
 2

  –0,00378   

per3_r_and_d
 2

  0,00910***   

L3.per1_r_and_d   0,0165*** 0,0217* 

L3.per2_r_and_d   0,0161*** 0,00804 

L3.per3_r_and_d   0,0122*** –0,00564 

L3.per1_r_and_d
 2

    –0,00313 

L3.per2_r_and_d
 2

    0,00187 

L3.per3_r_and_d
 2

    0,00455* 

L3.gdp_final 0,970*** 0,959*** 0,977*** 0,958*** 

fert 0,0330** 0,0728*** 0,0331** 0,0493*** 

fdi 0,000249*** 0,000283*** 0,000283*** 0,000340*** 

gov_con –0,00306*** –0,00272*** –0,00375*** –0,00357*** 

inv 0,00722*** 0,00728*** 0,00676*** 0,00603*** 

infl –0,00386*** –0,00353*** –0,00392*** –0,00393*** 

life –0,401*** –0,0686 –0,550*** –0,311** 

pop_15_64 –0,00282*** –0,000578 –0,00154 –0,000452 

pop_gr –0,0118*** –0,0206*** –0,0119*** –0,0137*** 

serv –0,00280*** –0,00222*** –0,00259*** –0,00252*** 

open 0,000304*** 0,000367*** 0,000206*** 0,000261*** 

crisis –0,0679*** –0,0613*** –0,0732*** –0,0724*** 

stała 2,358*** 0,826* 2,861*** 1,943*** 

N 386 386 413 413 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

  



 

144 
 

Tablica Z7.36. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_r_and_d –0,00212 –0,153***   

per2_r_and_d 0,0546*** 0,0133   

per3_r_and_d –0,0261** –0,153***   

per1_r_and_d
 2

  0,0776**   

per2_r_and_d
 2

  –0,0337   

per3_r_and_d
 2

  0,0462***   

L3.per1_r_and_d   –0,0228 –0,0248 

L3.per2_r_and_d   –0,0221 0,00909 

L3.per3_r_and_d   –0,0815*** –0,195*** 

L3.per1_r_and_d
 2

    –0,0160 

L3.per2_r_and_d
 2

    –0,0541 

L3.per3_r_and_d
 2

    0,0754*** 

L3.gdp_final 0,968*** 0,991*** 0,967*** 0,985*** 

fert –0,0218 –0,0412 –0,0171 –0,0156 

fdi 0,00138** 0,00100* 0,00197*** 0,00163*** 

gov_con –0,00324** –0,00151 0,00456*** 0,00279* 

inv 0,00434*** 0,00446*** 0,00368*** 0,00320*** 

infl –0,000647*** –0,000543*** –0,00115*** –0,00109*** 

life –0,360*** –0,488*** –0,303*** –0,391*** 

pop_15_64 0,00769*** 0,00606*** 0,00561*** 0,00595*** 

pop_gr –0,0250*** –0,0261*** –0,0427*** –0,0375*** 

serv –0,00526*** –0,00505*** –0,00755*** –0,00665*** 

open 0,00104*** 0,00108*** 0,00105*** 0,00102*** 

crisis –0,0980*** –0,0953*** –0,107*** –0,110*** 

stała 1,621*** 2,082*** 1,569*** 1,764*** 

N 296 296 325 325 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.37. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
Azji 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_r_and_d –0,0478*** –0,0438*   

per2_r_and_d –0,0156** 0,0672***   

per3_r_and_d –0,0217*** 0,0150   

per1_r_and_d
 2

  0,00198   

per2_r_and_d
 2

  –0,0286***   

per3_r_and_d
 2

  –0,0101*   

L3.per1_r_and_d   –0,0263*** 0,0392* 

L3.per2_r_and_d   –0,0190*** 0,0364* 

L3.per3_r_and_d   –0,0180*** 0,000683 

L3.per1_r_and_d
 2

    –0,0242*** 

L3.per2_r_and_d
 2

    –0,0184** 

L3.per3_r_and_d
 2

    –0,00447 

L3.gdp_final 0,944*** 0,957*** 0,945*** 0,959*** 

fert 0,0590** 0,0295 0,0492* 0,0540* 

fdi –0,00157* –0,000963 –0,000235 0,000415 

gov_con 0,000867 0,000590 –0,000425 0,000344 

inv 0,00250*** 0,00212** 0,00220*** 0,00171* 

infl –0,000414 –0,000848 –0,000158 0,000106 

life 0,0309 –0,0715 0,0766 0,0266 

pop_15_64 0,0174*** 0,0151*** 0,0162*** 0,0159*** 

pop_gr 0,00417 0,00602 0,00671 0,00474 

serv 0,00282*** 0,00269*** 0,00234*** 0,00243*** 

open –0,000109* –0,000227*** –0,000209*** –0,000333*** 

crisis –0,0553*** –0,0515*** –0,0554*** –0,0559*** 

stała –0,866* –0,360 –0,942* –0,850 

N 150 150 161 161 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.38. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
Ameryki Łacińskiej 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_r_and_d –0,0651*** –0,447***   

per2_r_and_d 0,0559*** –0,112*   

per3_r_and_d 0,0471*** –0,190***   

per1_r_and_d
 2

  0,387***   

per2_r_and_d
 2

  0,115*   

per3_r_and_d
 2

  0,182***   

L3.per1_r_and_d   0,0434* –0,231*** 

L3.per2_r_and_d   0,114*** –0,113* 

L3.per3_r_and_d   0,0611*** –0,117** 

L3.per1_r_and_d
 2

    0,282*** 

L3.per2_r_and_d
 2

    0,212*** 

L3.per3_r_and_d
 2

    0,132*** 

L3.gdp_final 0,982*** 1,016*** 0,951*** 0,968*** 

fert –0,0289 –0,0533 0,191*** 0,194*** 

fdi 0,0136*** 0,0143*** 0,00687*** 0,00842*** 

gov_con –0,00638*** –0,00274 –0,00648*** –0,00505** 

inv 0,00405*** 0,00450*** 0,00507*** 0,00376*** 

infl 0,000163 –0,000207 –0,00154*** –0,00176*** 

life –0,0275 0,150 0,135 0,269** 

pop_15_64 0,00726*** 0,00241 0,0158*** 0,0142*** 

pop_gr 0,00805 0,00877 –0,0301*** –0,0293*** 

serv –0,000688 –0,000728 –0,00261*** –0,00241*** 

open –0,0000239 0,0000864 0,000508*** 0,000504*** 

crisis –0,0391*** –0,0461*** –0,0369*** –0,0402*** 

stała –0,0880 –0,862 –1,105** –1,713*** 

N 122 122 139 139 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.39. Wyniki regresji dla zmiennej r_and_d: wydatki na badania i rozwój (% PKB), kraje 
Afryki 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_r_and_d –0,00446 –0,0183   

per2_r_and_d 0,0377 0,0267   

per3_r_and_d 0,0360 0,0547   

per1_r_and_d
 2

  0,0166   

per2_r_and_d
 2

  0,00860   

per3_r_and_d
 2

  –0,0230   

L3.per1_r_and_d   0,153*** 0,506*** 

L3.per2_r_and_d   0,127*** 0,595*** 

L3.per3_r_and_d   0,0546** 0,367*** 

L3.per1_r_and_d
 2

    –0,371*** 

L3.per2_r_and_d
 2

    –0,477*** 

L3.per3_r_and_d
 2

    –0,265*** 

L3.gdp_final 0,958*** 0,954*** 1,002*** 0,995*** 

fert –0,0143 –0,0160 0,0766 0,104 

fdi 0,000806 0,000571 0,00144 0,000525 

gov_con –0,00230*** –0,00226*** –0,000336 0,000912 

inv 0,00351*** 0,00355*** 0,00310*** 0,00169* 

infl 0,000497 0,000136 0,00231* 0,00136 

life –0,0751 –0,0726 0,0271 0,0228 

pop_15_64 0,00103 0,00125 –0,00699** –0,00345 

pop_gr –0,0673*** –0,0694*** –0,0942*** –0,0777*** 

serv –0,00151** –0,00142* –0,00231*** –0,00241*** 

open –0,000838*** –0,000888*** –0,000192 0,000138 

crisis –0,0327*** –0,0338*** –0,0258*** –0,0170** 

stała 0,914** 0,928** 0,471 0,206 

N 99 99 103 103 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.40. Wyniki regresji dla zmiennej vaict: wartość dodana w sektorze ICT (% wartości 
dodanej), kraje UE 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_vaict 0,0254*** 0,177***   

per2_vaict 0,0277*** 0,177***   

per3_vaict 0,0162*** 0,174***   

per1_vaict
 2

  –0,0166***   

per2_vaict
 2

  –0,0161***   

per3_vaict
 2

  –0,0178***   

L3.per1_vaict   0,0254*** –0,0474 

L3.per2_vaict   0,0208*** –0,0494 

L3.per3_vaict   0,0145*** –0,0625 

L3.per1_vaict
 2

    0,00766 

L3.per2_vaict
 2

    0,00719 

L3.per3_vaict
 2

    0,00855* 

L3.gdp_final 0,958*** 0,960*** 0,956*** 0,957*** 

fert –0,168*** –0,169*** –0,168*** –0,143*** 

fdi 0,000236** 0,000326*** 0,000288*** 0,000321*** 

gov_con 0,000683 0,000229 0,00108 0,000706 

inv 0,0157*** 0,0151*** 0,0151*** 0,0141*** 

infl –0,00547*** –0,00477*** –0,00691*** –0,00661*** 

life 0,506*** 0,467*** 0,470*** 0,434** 

pop_15_64 –0,0149*** –0,0151*** –0,0146*** –0,0145*** 

pop_gr –0,00560 0,00119 –0,00355 –0,00703 

serv –0,000784 –0,00104 –0,00148* –0,00190** 

open 0,000424*** 0,000400*** 0,000404*** 0,000386*** 

crisis –0,0531*** –0,0515*** –0,0719*** –0,0712*** 

stała –1,088* –1,234* –0,866 –0,509 

N 213 213 208 208 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.41. Wyniki regresji dla zmiennej vaict: wartość dodana w sektorze ICT (% wartości 
dodanej), kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_vaict –0,0303 –1,992***   

per2_vaict –0,0229 –2,003***   

per3_vaict –0,0383 –2,039***   

per1_vaict
 2

  0,195***   

per2_vaict
 2

  0,197***   

per3_vaict
 2

  0,203***   

L3.per1_vaict   0,00957 0,0679 

L3.per2_vaict   –0,0000214 0,0572 

L3.per3_vaict   0,00624 0,0949 

L3.per1_vaict
 2

    –0,00572 

L3.per2_vaict
 2

    –0,00541 

L3.per3_vaict
 2

    –0,0117 

L3.gdp_final 0,413*** 0,262*** 0,458*** 0,500*** 

fert 0,166* 0,938*** –0,0734 –0,178 

fdi –0,000681 –0,00232*** 0,000217 –0,000130 

gov_con 0,00528 0,0454*** –0,00196 –0,00504 

inv 0,0131*** 0,0204*** 0,0157*** 0,0163*** 

infl 0,00133 –0,0195*** –0,00431 –0,00314 

life 1,299* –0,817 0,388 0,235 

pop_15_64 0,0362*** 0,0582*** 0,0281*** 0,0244** 

pop_gr 0,0263 –0,00884 0,174*** 0,182*** 

serv 0,000213 –0,0143*** 0,0123*** 0,0120*** 

open 0,00339*** 0,00588*** 0,00242*** 0,00255*** 

crisis –0,0494*** –0,0710*** –0,0999*** –0,0990*** 

stała –2,953 10,53*** 0,451 0,895 

N 58 58 55 55 

Źródło: Obliczenia własne. 
 

 

  



 

150 
 

Tablica Z7.42. Wyniki regresji dla zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do 
Europejskiego Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców), kraje UE 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_patent     

per2_ict_patent 0,00175*** 0,00598***   

per3_ict_patent 0,00187*** 0,00699***   

per1_ict_patent
 2

     

per2_ict_patent
 2

  –0,0000298***   

per3_ict_patent
 2

  –0,0000434***   

L3.per1_ict_patent     

L3.per2_ict_patent   0,00179*** 0,00579*** 

L3.per3_ict_patent   0,00169*** 0,00635*** 

L3.per1_ict_patent
 2

     

L3.per2_ict_patent
 2

    –0,0000287*** 

L3.per3_ict_patent
 2

    –0,0000390*** 

L3.gdp_final 0,782*** 0,669*** 0,861*** 0,782*** 

fert –0,143*** –0,169*** –0,111*** –0,148*** 

fdi 0,000158 0,000177* 0,000124 –0,0000128 

gov_con –0,00329*** –0,00876*** –0,00707*** –0,00917*** 

inv 0,0124*** 0,0107*** 0,0158*** 0,0154*** 

infl –0,00479*** –0,00546*** –0,0131*** –0,0142*** 

life 0,479*** 0,702*** 0,510*** 0,374* 

pop_15_64 –0,00752*** 0,00378* 0,000242 0,0105*** 

pop_gr 0,0119** 0,0199*** –0,0146** –0,00637 

serv 0,000494 0,00444*** –0,000137 0,00300*** 

open 0,000766*** 0,000821*** 0,000596*** 0,000567*** 

crisis –0,0827*** –0,0803*** –0,0741*** –0,0718*** 

stała 0,441 –0,318 –0,970 –0,459 

N 271 271 218 218 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.43. Wyniki regresji dla zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do 
Europejskiego Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców), kraje OECD 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_patent     

per2_ict_patent 0,000716*** 0,00179***   

per3_ict_patent 0,000587*** 0,00200***   

per1_ict_patent
 2

     

per2_ict_patent
 2

  –0,00000953***   

per3_ict_patent
 2

  –0,0000149***   

L3.per1_ict_patent     

L3.per2_ict_patent   0,000680*** 0,00183*** 

L3.per3_ict_patent   0,000677*** 0,00258*** 

L3.per1_ict_patent
 2

     

L3.per2_ict_patent
 2

    –0,00000916*** 

L3.per3_ict_patent
 2

    –0,0000200*** 

L3.gdp_final 0,963*** 0,959*** 0,980*** 0,973*** 

fert 0,0297* 0,0383** 0,0809*** 0,0708*** 

fdi 0,000225** 0,000300*** 0,0000879 0,0000224 

gov_con –0,00350*** –0,00434*** –0,00564*** –0,00496*** 

inv 0,0102*** 0,00949*** 0,0104*** 0,00938*** 

infl 0,000322 0,00129 –0,00649*** –0,00539*** 

life –0,242** –0,369*** –0,520*** –0,785*** 

pop_15_64 –0,00366*** –0,00119 0,00120 0,00338* 

pop_gr –0,0179*** –0,0196*** –0,0218*** –0,0151** 

serv –0,00263*** –0,00174*** –0,00125* –0,000382 

open 0,000260*** 0,000190*** 0,000151** 0,0000748 

crisis –0,0708*** –0,0719*** –0,0691*** –0,0697*** 

stała 1,723*** 2,105*** 2,371*** 3,396*** 

N 313 313 250 250 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.44. Wyniki regresji dla zmiennej ict_patent: zgłoszenia patentowe z sektora ICT do 
Europejskiego Urzędu Patentowego (na milion mieszkańców), kraje postsocjalistyczne 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_patent     

per2_ict_patent 0,00713** 0,0426***   

per3_ict_patent 0,000830 0,0464***   

per1_ict_patent
 2

     

per2_ict_patent
 2

  –0,00281**   

per3_ict_patent
 2

  –0,00333***   

L3.per1_ict_patent     

L3.per2_ict_patent   0,00536* 0,00728 

L3.per3_ict_patent   0,0117*** –0,00815 

L3.per1_ict_patent
 2

     

L3.per2_ict_patent
 2

    –0,000954 

L3.per3_ict_patent
 2

    0,00154*** 

L3.gdp_final 0,751*** 0,692*** 0,736*** 0,774*** 

fert –0,0277 0,0402 –0,222*** –0,222*** 

fdi –0,000924* –0,00156*** 0,000232 –0,000446 

gov_con –0,00296 –0,00233 0,00442* 0,00653** 

inv 0,00817*** 0,00752*** 0,0151*** 0,0136*** 

infl –0,00294* –0,00495*** –0,0181*** –0,0169*** 

life –0,615*** –0,818*** –1,101*** –0,908*** 

pop_15_64 0,0243*** 0,0290*** 0,0334*** 0,0305*** 

pop_gr 0,0198* 0,00319 –0,0191 –0,0317** 

serv 0,00346*** 0,00336*** 0,00107 –0,000327 

open 0,000566*** 0,0000540 –0,000145 –0,000114 

crisis –0,113*** –0,115*** –0,109*** –0,113*** 

stała 3,140*** 4,264*** 4,789*** 3,887*** 

N 116 116 94 94 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Tablica Z7.45. Wyniki regresji dla zmiennej ict_inv: inwestycje ICT (% inwestycji), kraje UE 
 

Zmienna Model [5] Model [6] Model [7] Model [8] 

per1_ict_inv 0,000760 0,00413   

per2_ict_inv 0,00220*** 0,00351   

per3_ict_inv 0,00125** 0,00308   

per1_ict_inv
 2

  –0,0000946   

per2_ict_inv
 2

  –0,00000159   

per3_ict_inv
 2

  –0,0000296   

L3.per1_ict_inv   0,00396*** 0,00279 

L3.per2_ict_inv   0,00400*** 0,00256 

L3.per3_ict_inv   0,00496*** –0,000273 

L3.per1_ict_inv
 2

    0,0000125 

L3.per2_ict_inv
 2

    0,0000186 

L3.per3_ict_inv
 2

    0,000209* 

L3.gdp_final 0,727*** 0,764*** 0,817*** 0,815*** 

fert 0,0633*** 0,0460* 0,0930*** 0,0942*** 

fdi 0,00139*** 0,00152*** 0,00159*** 0,00161*** 

gov_con –0,00663*** –0,00776*** –0,00888*** –0,00911*** 

inv 0,00999*** 0,00993*** 0,0117*** 0,0115*** 

infl 0,00700*** 0,00501** 0,00114 0,00155 

life –0,293* –0,215 –0,608*** –0,417*** 

pop_15_64 –0,0155*** –0,0189*** –0,00874*** –0,0102*** 

pop_gr –0,0584*** –0,0520*** –0,0559*** –0,0604*** 

serv –0,00104* –0,00161** –0,00228*** –0,00220*** 

open 0,000783*** 0,000728*** 0,000428*** 0,000487*** 

crisis –0,0590*** –0,0595*** –0,0443*** –0,0455*** 

stała 5,125*** 4,672*** 5,175*** 4,482*** 

N 118 118 151 151 

Źródło: Obliczenia własne. 
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