
Numer 568
23 września 2021

3
www.pauza.krakow.pl

PLATFORMA WYMIANY NAUKOWEJ PAU

WYDAWNICTWO PAU POLECA - link

► szających wydajność pracy żywej. Sto lat później pogląd 
ten zakwestionował austriacki ekonomista Carl Menger, 
wskazując, że wartość dóbr określa przede wszystkim 
ich użyteczność, subiektywnie postrzegana przez na-
bywcę/konsumenta. Doniosłość tego stwierdzenia ujaw-
niła się w pełni w połowie XX wieku wraz z rozwojem 
marketingu jako filozofii rozwiniętej gospodarki rynkowej. 
Dążenie do maksymalizacji satysfakcji konsumenta stało 
się głównym motorem napędowym gospodarki, mobilizu-
jącym innowacyjność przedsiębiorców. 

Na znaczenie innowacji zwrócił z kolei uwagę inny 
austriacki ekonomista – Joseph Schumpeter. Wykazał, że  
roli przedsiębiorcy-innowatora nie można przyporządkować 
wyłącznie czynnikowi „praca”. Geniusz, objawiający się 
zdolnością wykrywania źródeł nowych wartości eko-
nomicznych w dziełach naukowców i wynalazców oraz 
umiejętnością ich komercjalizacji, stanowi rodzaj kapitału 
intelektualnego, niepoddającego się ścisłej wycenie pie-
niężnej. Wpływa on pośrednio na produktywność pracy  
poprzez zwiększanie użyteczności i jakości wyrobów  
i usług, a w konsekwencji – rynkowej wyceny ich wartości. 

Szczególnym produktem kapitału intelektualnego 
są marki (znaki towarowe) nadające rynkową tożsamość 
firmom oraz ich produktom. Stanowią one odrębny ro-
dzaj „zasobu” kształtowanego poprzez działania marke-
tingowe w interakcji z konsumentami. W zależności od 
zasięgu, reputacji i prestiżu poszczególne marki posia-
dają różną zdolność generowania wartości dodanej, wy-
nikającej z różnicy pomiędzy uzyskaną ceną a wartością 
przeniesioną w postaci zakupionych i zużytych środków 
produkcji (materiałów, energii itp.). Zdolność ta stanowi 
główną przesłankę traktowania marek jako wartości ka-
pitałowej w odniesieniu do konkretnej marki, portfela 
(zestawu) marek w dyspozycji danego przedsiębiorstwa 
lub łącznie marek zaliczanych do określonej branży czy 
kraju. W ostatnim przypadku możemy mówić o krajowym 
kapitale marek, którego produktywność stanowi ważny 
składnik wartości produktu krajowego brutto. Niezależnie 
bowiem od metody obliczania PKB krytycznym elemen-
tem rachunku zawsze są ceny, a te w dużym stopniu 
zależą od siły marki wyróżniającej wyceniany produkt. 
W przypadku tanich marek, o dużym zasięgu, wpływ ten 
zaznacza się stosunkowo niskimi kosztami jednostkowy 
mi, umożliwiającymi konkurowanie cenami. Natomiast 
w przypadku marek luksusowych decydujący wpływ na 
cenę ma prestiż marki, którego istotnym wyznacznikiem 
jest wysoka cena, warunkująca elitarność marki. Z kolei 
w przypadku marek cieszących się ponadprzeciętną re-
putacją i międzynarodowym zasięgiem o sile marki de-
cydują łącznie oba czynniki: stosunkowo wysoka marża 
oraz wysoki wolumen obrotów. 

Wracając zatem do czynników kształtujących po-
ziom PKB należy rozróżnić: 

• efektywnie przepracowany czas, intensywność  
i jakość pracy (wkład kapitału pracy), 

• stan infrastruktury oraz technicznego uzbrojenia 
decydujący o wydajności pracy (wkład kapitału 
rzeczowego),

• poziom innowacyjności, przedsiębiorczości i eks-
pansji inwestycyjnej decydujący o konkurencyj-
ności i potencjale rozwojowym gospodarki (wkład 
kapitału intelektualnego i finansowego),

• wielkość, zasięg i prestiż portfela marek kształ-
tujący poziom wartości dodanej jako składowej 
produktywności poszczególnych firm, branż i go-
spodarki narodowej jako całości (wkład kapitału 
marek).
Wpływ kapitału marek na wartość produktu krajo-

wego zależy z jednej strony od struktury konsumpcji pod 
względem udziału produktów markowych, z drugiej – od 
bilansu międzynarodowego transferu wartości dodanej 
związanej z importem i eksportem markowych pro-
duktów. Kupując markowy produkt importowany przyczy-
niamy się w pewnym stopniu do pomnażania PKB kraju  
eksportera i analogicznie – eksportując krajowe, markowe 
produkty pomnażamy wartość rodzimego produktu kra-
jowego, oczywiście pod warunkiem, że dysponujemy 
odpowiednio silnym kapitałem własnych marek o mię-
dzynarodowym zasięgu.

Konkludując, zarabiamy mniej nie dlatego, że nasza 
praca jest mniej wydajna, a w każdym razie nie jest to 
ani jedyna, ani główna przyczyna. Deficyty kapitału pracy  
i kapitału rzeczowego można stosunkowo szybko nad-
rabiać. Znacznie trudniej stworzyć silny kapitał marek  
o międzynarodowym zasięgu. Nie chodzi bowiem o to, 
aby zamykać krajowy rynek przed markami zachodnimi, 
lecz – dążąc do stworzenia realnej perspektywy „dogo-
nienia Zachodu” – trzeba wykreować własny kapitał marek, 
zdolny do generowania wartości dodanej za granicą,  
a następnie transferowania jej do Polski w rozmiarach rów-
noważących analogiczny wypływ z kraju dochodów z ka-
pitału marek zagranicznych obecnych na polskim rynku.

Silne zachodnie marki z reguły są własnością pry-
watną. Nie ma podstaw, by twierdzić, że w Polsce może 
być inaczej. Konieczna jest zatem radykalna zmiana 
klimatu społecznego i politycznego w kierunku sprzyja-
jącym stabilnemu rozwojowi rodzimej prywatnej przed-
siębiorczości. W warunkach szerzącego się ostatnio 
populizmu i odradzających tendencji lewicowo-egalita-
rystycznych, niestety nie widać, abyśmy podążali w tym 
kierunku. 
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