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POĩCIG OUTSIDERÓW – CZY KRAJE BRIC STAĝY 
SIĎ JUĶ POTĎGAMI W DZIEDZINIE NAUKI 
I EDUKACJI?

Streszczenie

Analiza krajów grupy BRIC koncentruje siÚ na dwóch dziedzinach: edukacji 
i nauce. W oparciu o szereg uznanych i standardowych indykatorów przeprowa-
dzona zostaje ocena rozwoju krajów BRIC w organicznej korelacji do aktualnych 
global players, wysoko uprzemysïowionych krajów zachodnich, bÚdÈcych jedno-
czeĂnie potÚgami w zakresie edukacji i nauki.

Sáowa klucze 

edukacja, ranking szanghajski, kraje BRIC, global player

*
„Wiedza jest siáą”

Pañstwa oznaczone magicznym skrótem BRIC1,2wywoïujÈ w do-
tychczasowych global player, silnie uprzemysïowionych USA, Unii 
Europejskiej czy Japonii, mieszane uczucia podziwu i zazdroĂci, gdyĝ 
symbolizujÈ nieprawdopodobny rozwój i miliardowe zyski. Nawet jeĂli 
szczyty BRIC, jak ostatni, piÈty z rzÚdu w marcu 2013 r. w poïudnio-
wo-afrykañskim Durbanie, w porównaniu do klasycznych szczytów 
G-8 lub G-20 brzmiÈ nieco egzotycznie (FAZ 2.4.13). To wedïug pro-
gnoz wschodzÈcy na fi rmamencie giganci majÈ w roku 2050 w wy-
miarze politycznym i ekonomicznym zastÈpiÊ stare potÚgi i narzucaÊ 
im swoje warunki. Dynamika wzrostu mïodych tygrysów opiera siÚ na 

* Arkadiusz Stempin, historyk i politolog, dr hab., prof. WSE i PD na Uniwersytecie Albert 
Ludwika we Freiburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Doktorat 2003 i habilitacja 2008 uzyskane we 
Freiburgu na podstawie pracy Polityka Cesarstwa Niemieckiego wobec Polski w latach I wojny 
Ăwiatowej. Od 2009 roku kierownik katedry Konrada Adenauera na WSE im. J. Tischnera 
wbKrakowie. Zajmuje siÚ historiÈ XIX i XX wieku oraz relacjami polsko-niemieckimi.

1 Od 2011 roku klub BRIC powiÚkszyï siÚ o RPA, a skrót zmieniï siÚ na BRICS, zawierajÈc 
w sobie South Africa. 
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ich potencjale demografi cznym, (stanowiÈ 40% Ăwiatowej ludnoĂci), 
surowcowym, na ekspansji na rynkach akcji oraz na konkurencyjno-
Ăci rynków produkcji i zbytu, co w efekcie powoduje wzrost PKB, 
zwiÚkszenie obrotów handlowych i przyciÈga jak magnes inwestorów 
do krajów BRIC2.1Ale czy ten spektakularny „skok do przodu” opiera 
siÚ równieĝ na postÚpie w wiedzy naukowej (know how), edukacji i in-
nowacyjnoĂci ? MówiÈc inaczej, czy kraje te sÈ takĝe nowymi potÚga-
mi w dziedzinach wiedzy i edukacji? 

Wiedza uchodzi dziĂ przecieĝ za kariatydÚ, na której wspiera siÚ 
rozwój kraju, podobnie jak na pracy, kapitale czy ziemi (Stehr 2001, 
Dicken 2003). „Wiedza jest siïÈ”, tezÚ tÚ jako pierwszy sformuïowaï 
wbXVI wieku Francis Bacon (1561–1626). Angielski fi lozof, który 
stworzyï podstawy nauk przyrodniczych jako przeciwwagÚ dla domi-
nujÈcej jeszcze scholastyki chrzeĂcijañsko-arystotelesowskiej, inspiro-
waï siÚ ideÈ, by ludzkoĂÊ wykatapultowaÊ na wyĝszy szczebel bytu 
ibrozwoju. W swoich medytacjachbz 1597 roku napisaï: „sama nauka jest 
siïÈ” (For knowledge itself is Power – Büchmann 1972:436). 

Obecnie kluczowe teorie stosunków miÚdzynarodowych równieĝ 
dopatrujÈ siÚ Ăcisïej zaleĝnoĂÊ miÚdzy siïÈ pañstwa (power) a reprezen-
towanym w nim poziomem wiedzy, nauki i oĂwiaty. W teorii realizmu 
strukturalnego, którego ojcem chrzestnym jest Kenneth Waltz, przyj-
muje siÚ za realizmem klasycznym poglÈd, ĝe siïa pañstwa wyraĝa siÚ 
w narzucaniu innym pañstwom swojej woli, zawdziÚczajÈc to „kla-
sycznym substratom tejĝe siïy: a wiÚc, potencjaïowi demografi cznemu, 

2 W tym miejscu trzeba koniecznie zaznaczyÊ, ĝe uchodzÈce za „drugie Chiny”, a w przeci-
wieñstwie do nich za bardziej sympatyczne, bo mniej dyktatorskie, za to bardziej kolorowe, Indie, 
od dwóch lat przeĝywajÈ gospodarcze zaïamanie. Wielki okres prosperity, którego spektakular-
nym wyrazem byïy inwestycje gigantów jak Volkswagena, Airbusa, Metro, nie mówiÈc juĝ 
obwprowadzeniu siÚ Formuïy 1 na przedmieĂcia Delhi, zastÈpiï Bashing. Tempo wzrostu gospo-
darczego jest najniĝsze od 10 lat, rupia dramatycznie traci na wartoĂci i osiÈga najniĝszÈ war-
toĂÊ (2 lata temu 1 $ kosztowaï 45 rupii, obecnie 64), spada produkcja przemysïowa, eksport ma-
leje o 38% w stosunku do roku 2012, spada sprzedaĝ aut, a rachunek bieĝÈcy bilansu 
pïatniczego wykazuje coraz wiÚkszy defi cyt. W efekcie, w obawie przed spadkiem eksportu 
zbrynku wycofujÈ siÚ inwestorzy, co nakrÚca tylko spiralÚ dalszego jego spadku (FAZ 13.06.13). 
Tylko w sierpniu 2013 indyjski indeks gieïdowy Sensex spadï o 7% (stan 21.08 2013), a w prze-
ciÈgu miesiÈca nawet ob11b% (Finanzen.ch 22.08.13).v Wprawdzie Indie nie dryfujÈ jeszcze bez-
poĂrednio do okresu sprzed 1991 roku, gdy ich kraj znalazï siÚ na krawÚdzi gospodarczej zapa-
Ăci, a rzÈd musiaï wywieěÊ rezerwy zïota do Londynu, by uspokoiÊ wierzycieli. Teraz rzÈd 
trzyma w skarbcu zabunkrowane rezerwy dewizowe w wysokoĂci 279 miliardów dolarów, co 
wystarczy na pokrycie kosztów importu surowców przez najbliĝszych 9 miesiÚcy, skoro 80% ropy 
pochodzi z eksportu. To jednak stagfl acja, powodujÈca rosnÈce ceny, gïównie ĝywnoĂci w kraju, 
i to w dwucyfrowej skali, doskwiera armii 800 milionów biedaków, zmuszajÈc rzÈd do doraě-
nych dziaïañ, uspokajajÈcych nastroje spoïeczne. ZaciÈganie kredytów przez rzÈd, wielkie afery 
korupcyjne zwiÚkszajÈ saldo zadïuĝenia kraju. Perspektywa wyborów w 2014 roku skïania nato-
miast rzÈdzÈcych do skïadania kolejnych prezentów wyborczych, blokujÈcych reformy.
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wïasnej presji gospodarczej czy sile militarnej wywieranej na inne 
pañstwa (Waltz 1979). Dodatkowo jednak realizm strukturalny jako 
kolejny czynnik wpïywajÈcy na zwyciÚskÈ konfrontacjÚ z innymi pañ-
stwami na miÚdzynarodowej szachownicy wskazuje na relatywnÈ 
przewagÚ, osiÈganÈ w dziedzinie badañ naukowych i stanu wiedzy, 
obile te majÈ bezpoĂrednie przeïoĝenie na potencjaï ekonomiczny i mi-
litarny pañstwa (Walt 1991). Historia ludzkoĂci dostarcza na to licz-
nych przykïadów. Ot, choÊby Cesarstwo Hohenzollernów w latach 
Ibwojny Ăwiatowej przeksztaïciïo siÚ dziÚki produkcji nowoczesnych 
ïodzi podwodnych w potÚgÚ morskÈ, która mogïa rzuciÊ rÚkawicÚ 
Wielkiej Brytanii (Rössler 1996). Z kolei eksodus ĝydowskich uczo-
nych z Europy do USA, gïównie z Niemiec i Austrii, przed II wojnÈ 
ĂwiatowÈ przyczyniï siÚ walnie do uzyskania przez nie statusu mocar-
stwa (Krohn 2002). Natomiast w epoce Zimnej Wojny obydwa super-
mocarstwa wyĂcig zbrojeñ przeniosïy na obszar podboju kosmosu, 
opierajÈc go o najnowoczeĂniejszy know how (Tirman 1985). 

InnÈ perspektywÚ dostarczajÈ teorie socjologiczne i kulturowe. Akcen-
tujÈ one dwojako zwiÈzek miÚdzy wiedzÈ a siïÈ. Z jednej strony wska-
zujÈ na wystÚpowanie w spoïeczeñstwie struktur socjalnych, opartych 
na opozycjach jak: mÚĝczyěni-kobiety, biedni-bogaci, mïodzi-starzy, 
rdzenni mieszkañcy-obcokrajowcy. Podziaï w obrÚbie tych par wynika 
z posiadanego „kapitaïu spoïecznego” w postaci wiedzy i wiÈĝe siÚ z uprzy-
wilejowaniem bÈdě dyskryminacjÈ tychĝe grup (Faulstich 2011:19). 

Z drugiej strony teorie socjologiczne i kulturowe ukazujÈ dynami-
kÚ rozwoju pañstwa, które dokonaïo skoku ze spoïeczeñstwa przemy-
sïowego na spoïeczeñstwo oparte na wiedzy i szybkim przepïywie in-
formacji (Weingart 2001)3.2Skok ten równy jest temu, jaki 
charakteryzowaï spoïeczeñstwo feudalne, które ustÈpiïo w XVIII wie-
ku spoïeczeñstwu przemysïowemu (Bechmann 2004:26). Ta spoïecz-
na modernizacja okazuje siÚ niezwykïym atutem na konkurencyjnych 
rynkach i w rywalizacji z innymi gospodarkami narodowymi. 

Z kolei teorie, bÚdÈce kompilacjÈ realnych koncepcji sprawowania wïa-
dzy z teoriÈ konstruktywistycznÈ operujÈ pojÚciem soft power (siïy 
miÚkkiej) – trzeciej, oprócz ekonomicznej i militarnej pïaszczyzny, na której 
ksztaïtujÈ siÚ relacje miÚdzynarodowe (Ney 2002). Oznacza to, ĝe pañstwo 
uzyskuje kontrolÚ nad politycznym otoczeniem, wpïywajÈc na preferen-
cje innych pañstw, zgodnie ze swojÈ racjÈ stanu, a przy odwoïaniu siÚ do 
swojego autorytetu i pozycji miÚdzynarodowej (Nye 2002:25). 

3 Warto tylko zaznaczyÊ, ĝe tzw. Knowledge Societies (Wissengesellschaft – niem.) doczekaïo siÚ sil-
nej krytyki, negujÈcej znak równoĂci miÚdzy spoïeczeñstwem opartym na wiedzy a spoïeczeñ-
stwem racjonalnym oĂwieceniowym (Tänzler, Knoblauch Soeffner 2006).
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Jakie paĔstwo moĪna uznaü wymiernie za potĊgĊ wiedzy i nauki? 

Otóĝ takie, które przoduje we wprowadzaniu na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów w kluczowych branĝach (Oslo Manual 2005:46), 
czyli jest liderem w dziedzinie innowacji technologicznych (Peters 
2005:47). Kryterium, implikujÈce pozycjÚ kraju wbmiÚdzynarodowej 
rywalizacji, uwzglÚdnia wiÚc „kapitaï ludzki”. Pod tym pojÚciem kry-
jÈ siÚ czynniki nierozïÈcznie zwiÈzane z czïowiekiem, jak wyksztaïce-
nie, doĂwiadczenie, umiejÚtnoĂci lub motywacja dziaïania, które 
wszystkie, jeĂli zostanÈ wïaĂciwie spoĝytkowane, przyczyniÈ siÚ do 
wzrostu gospodarki narodowej i zwiÚkszÈ jej produktywnoĂÊ (Black / 
Lynch 1996).

Na pïaszczyěnie szczegóïowej w grÚ wchodzÈ tu czynniki, bÚdÈce 
jednoczeĂnie indykatorami, za pomocÈ których moĝna okreĂliÊ poziom 
rozwoju edukacyjnego i naukowego pañstwa i porównaÊ go na tle miÚdzy-
narodowym: stopieñ alfabetyzacji, struktura wyksztaïcenia Ăredniego 
ibwyĝszego, skala wydatków na szkolnictwo i naukÚ, liczba uniwersyte-
tów, ich poziom w rankingach miÚdzynarodowych, liczba zarejestro-
wanych patentów. Jak te statystyki wyglÈdajÈ dla krajów BRIC? 

Alfabetyzacja

W obliczu braku jednolitej defi nicji, przyjmuje siÚ powszechnie, ĝe 
polega ona na przyswojeniu przez analfabetów umiejÚtnoĂci czytania, 
pisania i liczenia oraz wiedzy potrzebnej wymiernie w ĝyciu i pracy 
zawodowej. W tym rozumieniu alfabetyzacja uchodzi za podstawÚ pi-
ramidalnej edukacji spoïeczeñstwa i jest toĝsama z uzyskaniem wy-
ksztaïcenia na poziomie szkoïy podstawowej (getmapnet). Bardziej 
elastycznÈ defi nicjÚ alfabetyzacji podaje OECD. W tym sensie za zalfa-
betyzowanego uchodzi ta osoba, która „potrafi  krótko i ze zrozumieniem 
wypowiedzieÊ siÚ na temat swojego ĝycia codziennego oraz umie czytaÊ 
i pisaÊ” (Alphabetisierung in Baden-Württemberg 2013). Wspóïczyn-
nik alfabetyzacji jest wielkoĂciÈ statystycznÈ, która okreĂla, jaka czÚĂÊ 
spoïeczeñstwa potrafi  czytaÊ i pisaÊ. UchodzÈc za indykator poziomu 
wyksztaïcenia spoïeczeñstwa, daje wglÈd w stopieñ zaangaĝowania 
rzÈdu w dziaïalnoĂÊ oĂwiatowÈ.

Na poczÈtku XX wieku, tuĝ przed wybuchem I wojny Ăwiatowej, 
tylko Wielka Brytania, Holandia i Niemcy osiÈgnÚïy puïap 100 pro-
centowej alfabetyzacji. W innych, wiodÈcych pañstwach Starego Kon-
tynentu wynosiïa ona np. we Francji 87, w Italii 62, w Hiszpanii 50, 
abw Portugalii jedynie 25 procent (Osterhammel 2009:1119). 
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Obecnie spoĂród krajów BRIC jedynie Rosja wykazuje siÚ 100-pro-
centowÈ alfabetyzacjÈ, podobnie jak kilka innych, jednakĝe znacznie 
mniejszych krajów jak Luxemburg, Watykan, Lichtenstein, Norwegia. 
Dla Brazylii wspóïczynnik ten wynosi 86,4%, w tym dla populacji mÚ-
skiej: 86,1% i kobiecej, 86,6%. A dla Chin 90,9%, 95,1% dla mÚĝczyzn 
i 86,5% dla kobiet. DalekÈ pozycjÚ zajmujÈ Indie ze wspóïczynni-
kiem 59,5%: 70,2% dla mÚĝczyzn i 48,3% dla kobiet. Dla porównania 
dotychczasowi global player cheïpiÈ siÚ prawie 100-procentowÈ alfa-
betyzacjÈ: Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Francja, wszystkie po 
99%, USA 97%. Z krajów UE najniĝszy wspóïczynnik posiada Hiszpa-
nia 97% (Bevölkerung 2003). Z tymi danymi kraje BRIC zajmujÈ na 
liĂcie 215 krajów doĂÊ odlegïe miejsca, odpowiednio 19 Rosja, 114 
Chiny, 134 Brazylia i 186 Indie (getmapnet)4.3 

Rosja przejÚïa dobre tradycje silnego szkolnictwa podstawowego 
zbpoprzedniej epoki – istnienia ZSRR. W Chinach reĝimowa polityka 
szkolna (ustawa z 12 kwietnia 1986) wprowadziïa 9-letni obowiÈzek 
uczÚszczania do szeĂcioklasowej szkoïy podstawowej i trzyletniego gim-
nazjum. Póěniejsza edukacja w trzyletnim liceum jest nieobowiÈzkowa. 
Edukacja jest tylko teoretycznie bezpïatna, gdyĝ rodzice muszÈ opïacaÊ 
zarówno drogie podrÚczniki jak i nauczycieli. W 2005, czyli 25 lat po 
wprowadzeniu ustawy z 1980 roku o posiadaniu tylko jednego dziecka 
przez rodzinÚ, zarejestrowano 366,200 szkóï podstawowych z 16,7 milio-
nem uczniów. Pomimo zmniejszenia siÚ na skutek polityki jednego dziec-
ka na rodzinÚ ogólnej liczby uczniów, klasy wbmiejskich szkoïach pod-
stawowych pÚkajÈ dosïownie w szwach. 60% klas ma wiÚcej niĝ 40 
uczniów, 30% wiÚcej niĝ 50. Z reguïy ok. 10% uczniów kaĝdego rocz-
nika zostaje po lekcjach w szkole, do godziny 18 lub nawet 21, by jako 
prymusi uczestniczyÊ w zajÚciach dla najzdolniejszych, podczas których 
przygotowujÈ siÚ do olimpiad szkolnych (China Daily 13.6.07).

W Brazylii obowiÈzek szkolny dla uczniów w wieku 7–14 lat nie jest 
sankcjonowany. Reforma z 1971 roku wprowadziïa jednorodnÈ, 8-let-
niÈ szkoïÚ podstawowÈ i trzyletniÈ szkoïÚ ĂredniÈ o profi lu ogólnym 
ibczteroletnim zawodowym. Wiele dzieci z ubogich rodzin nie uczÚszcza 
do szkoïy, a to z braku miejsc, a to z powodu zbyt duĝej odlegïoĂci. Ist-
nieje niezwykle silne regionalne zróĝnicowanie w dostÚpie do edukacji. 
W póïnocno-wschodniej czÚĂci kraju wspóïczynnik analfabetyzacji 
przekracza znacznie ĂredniÈ krajowÈ (40% do 26%). By zniwelowaÊ to 
upoĂledzenie spoïeczne, doroĂli Brazylijczycy mogÈ od czasów prezy-
dentury socjalistycznego Lula da Silva, który chÚtnie siÚ wcielaï 

4 Statystyka ta opiera siÚ wyïÈcznie na informacjach pochodzÈcych od samych zaintereso-
wanych pañstw.
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wbrolÚ „Matki Teresy”, za darmo nadrobiÊ szkoïÚ podstawowÈ ibĂred-
niÈ, w ramach edukacji dla dorosïych, jeĂli majÈ skoñczone odpowied-
nio 14 i 21 lat. Ponadto kraj zostaï wïÈczony na listÚ 53 pañstw, objÚtych 
programem UNESCO i MiÚdzynarodowej Federacji Piïkarskiej FIFA 
Education for All Goals, na kanwie organizowanych piïkarskich M¥ 2014 
w Brazylii, majÈcy zapewniÊ caïej populacji naukÚ szkolnÈ. Obok szkóï 
pañstwowych istnieje rozgaïÚziona sieÊ 6,882 szkóï katolickich, o znacz-
nie wyĝszym poziomie, ale i wysokim czesnym, oscylujÈcym miÚdzy 
500,00 ab1500,00 R$, co odpowiada 250–430 euro (Zenit 21.07.13). 

W Indiach, gdzie 1/3 ludnoĂci nie ma skoñczonych 18 lat, i siÚga liczby 
prawie 400 milionów, ofi cjalnie 5–12 milionów dzieci nie uczÚszcza do 
szkoïy. Zdaniem wielu NGOs cyfra ta jest znacznie wyĝsza ibprzekracza 
nawet 30 milionów. Wprawdzie szkoïa powszechna jest obowiÈzkowa 
i bezpïatna, to jednak koszty za mundurek szkolny, materiaï lekcyjny 
lub dowóz autobusem do szkoïy, które w zaleĝnoĂci od regionu opie-
wajÈ na 12–25 euro miesiÚcznie, eliminujÈ rzesze dzieci z edukacji 
podstawowej. Szczególnie dotyczy to dziewczynek, gdyĝ rodzice przy 
wyborze zero-jedynkowym decydujÈ siÚ duĝo chÚtniej na przejÚcie 
kosztów edukacji synów niĝ córek. Skoro jeszcze co drugi uczeñ prze-
rywa edukacjÚ przed ukoñczeniem szkoïy podstawowej, to w efekcie 
4 na 10 dorosïych Hindusów jest analfabetami. Pewnym rozwiÈzaniem 
jest pomoc humanitarna oraz akcja milenijna ONZ Education for All, fi nan-
sujÈca do 2007 roku 5-letniÈ a do 2013 roku 8-letniÈ szkoïÚ podstawowÈ, 
majÈcÈ udostÚpniÊ jÈ wszystkim dzieciom. Podstawowe szkoïy pañ-
stwowe, w których nauka trwa piÚÊ lat, zawsze wbmiejscowym jÚzyku 
(Hindi, Punjabi, Marathi, Tamil, Kannada,) lub wbjÚzyku angielskim, abdo 
których w zaleĝnoĂci od regionu mogÈ uczÚszczaÊ uczniowie wbwieku od 
6 do 17 lat, nie cieszÈ siÚ jednak dobrÈ renomÈ. Klasy sÈ przepeïnione, 
nauczyciele marnie wyksztaïceni i wbtakim stopniu nieobowiÈzkowi, ĝe 
moĝna mówiÊ o powszechnym wystÚpowaniu archetypu nauczyciela-
-lesera. W/g raportu Banku ¥wiatowego z 2004 roku aĝ ¼ lekcji wbszko-
ïach przepada, gïównie w wyniku absencji pedagogów (TAZ 10.4.09). 
„Moĝna nawet przez 10 lat chodziÊ do szkoïy i nie posiadaÊ umiejÚt-
noĂci pïynnego czytania wbswoim jÚzyku, nie mówiÈc juĝ o opanowaniu 
innego przedmiotu”, raportuje niemiecki czïonek NGO Educara e.V. Schul-
bildung für Kinder und Jugendliche in strukturschwachen Regionen, z wieloletnim 
doĂwiadczeniem pedagogicznym w New Dheli. „By napisaÊ egzamin 
koñcowy, wiele rodzin jest zmuszonych do zamówienia korepetycji 
ubtutora, który wkïada dzieciom do gïowy materiaï w ekstra szybkim 
tempie. Tutorami sÈ najczÚĂciej ci sami nauczyciele, którzy uczÈ wbszkole 
i ĂwiecÈ tam nieobecnoĂciÈ, by na boku dorobiÊ sobie, nawet wtedy, 
gdy mieliby prowadziÊ zajÚcia lekcyjne” (Educara 2013). 



33

      P O L I T Y K A

POĩCIG OUTSIDERÓW – CZY KRAJE BRIC STAĝY SIĎ JUĶ POTĎGAMI... 

Szkolnictwo Ğrednie

Tylko w Rosji edukacja na poziomie szkoïy Ăredniej utrzymuje siÚ 
od czasów rozpadu ZSRR na tym samym poziomie, oscylujÈc wokóï 
95% absolwentów szkóï podstawowych, sytuujÈc tym samym kraj 
wbczoïowej grupie krajów, takich jak Japonia, USA, Niemcy, czy kra-
je skandynawskie. Znacznie niĝej klasyfi kujÈ siÚ Chiny i Brazylia. 
WbChinach edukacja w trzyletnim liceum jest nieobowiÈzkowa, choÊ 
stanowi warunek do dalszego studiowania. W ostatnich 15 latach wy-
kazuje jednak tendencjÚ wzrostowÈ. JeĂli w 2002 roku tylko 58,3% 
uczniów gimnazjów kontynuowaïo naukÚ w liceach, to w 2010 roku ich 
procent zbliĝyï siÚ do 80 (Primary and Secondary Education 2013). 
PodobnÈ tendencjÚ wzrostowÈ obserwuje siÚ dla Brazylii. Wb1995 roku 
do szkóï Ărednich uczÚszczaïo 85% dziewczÈt i 78% chïopców. Szkol-
nictwo Ărednie, a i podstawowe w Brazylii cierpi jednak na niedoin-
westowanie. Na jednego ucznia wydawanych jest rocznie mniej niĝ 
2000 $, szeĂciokrotnie mniej niĝ pompuje siÚ w bardziej prestiĝowe 
szkolnictwo wyĝsze (DAAD-Außenstelle Brasilien 2011). Z kolei w In-
diach do tzw. Secondary School (6.–10. klasa), uczÚszczajÈ dzieci w wie-
ku 11–15 lat, a w tzw. Higher Secondary School (11.–12. klasa dla 
16–17-latków) uczÚszcza poniĝej 60% dzieci. 12-klasowy system prze-
widuje po 10. i 12. klasie przystÈpienie do centralnego egzaminu. 

PISA

W programie MiÚdzynarodowej Oceny UmiejÚtnoĂci Uczniów (Program-
me for International Student Assessment), przeprowadzanym przez OECD, 
a porównujÈcym nabyte przez uczniów powyĝej 15 roku ĝycia, a pocho-
dzÈcych z róĝnych krajów, umiejÚtnoĂci, dziÚki którym majÈ sobie pora-
dziÊ z problemami spotykanymi w dorosïym ĝyciu, kraje BRIC na 65 
uczestniczÈcych w badaniach pañstw zajÚïy nastÚpujÈce lokaty (2009): 

czytanie matematyka nauki przyrodnicze

Szanghaj (Chiny) 1 1 1

Rosja 43 39 39

Brazylia 53 57 39

Indie nie braáy udziaáu

ĵródǟo: (OECD Education; PISA Ergebnisse 2013).
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W stosunku do pierwszego badania z 2000 roku Brazylia przesko-
czyïa z ostatniego (32) miejsca na pozycjÚ 53 w 2009 roku. Rosja byïa 
w 2000 roku na piÈtym miejscu od koñca, by w 2009 roku przesunÈÊ 
siÚ na 43 miejsce. Chiny, absolutny lider we wszystkich trzech katego-
riach w 2009 roku, dziewiÚÊ lat wczeĂniej nie uczestniczyïy w bada-
niu, podobnie jak Indie w obydwóch badaniach: 2000 i 2009. 

Szkolnictwo wyĪsze
 

Od 2000 roku rozszerzono w Brazylii ofertÚ studiowania o studia 
eksternistyczne, co znacznie zwiÚkszyïo i tak systematycznie rosnÈcÈ 
w ostatnich dwóch dekadach liczbÚ studentów. W ostatniej dekadzie 
wzrasta ona przede wszystkim na uczelniach prywatnych. Na tych 
ostatnich, których liczba wypÈczkowaïa do niemal 2000, studiuje juĝ 
¾ wszystkich brazylijskich studentów, a procent uczelni prywatnych 
siÚgnÈï 70%. To zjawisko jest wynikiem silnej rywalizacji o wstÚp na 
bezpïatne uczelnie pañstwowe, o znacznie wyĝszym poziomie niĝ pry-
watne, szczególnie jeĂli te ostatnie oferujÈ studia prawnicze i ekono-
miczne. Opïaty za studia na uczelniach prywatnych wynoszÈ Ărednio 
1200 euro miesiÚcznie. W okresie prezydentury Lula da Silva wpro-
wadzono jednak programy stypendialne, po raz pierwszy uwzglÚdnia-
jÈce pochodzenie spoïeczne studentów. I prywatne uczelnie wydziela-
jÈ odpowiedni kontyngent miejsc zwolnionych z opïat. Ponadto 
zagwarantowano grupom mniejszoĂciowym, np. Afrobrazylijczykom 
czy Indianom bezpïatny dostÚp do szkolnictwa wyĝszego. WĂród 
uczelni prywatnych dobrÈ renomÈ cieszy siÚ katolicki Pontifícia Univer-
sidade Católica, który dziaïa niemal w kaĝdym wiÚkszym mieĂcie. Eg-
zamin wstÚpny do bezpïatnych uczelni pañstwowych (vestibular) 
uchodzi za bardzo trudny. Uczelnie pañstwowe, pomimo ĝe o wyĝ-
szym poziomie niĝ prywatne, sÈ bardzo niejednolite, nierzadko ze sïa-
bym zapleczem laboratoryjnym i bibliotecznym. Niskie wynagrodze-
nie profesorów na uczelniach publicznych (poniĝej 2000 euro), 
zmusza ich do fl irtu albo z biznesem, albo z uczelniami prywatnymi. 
Co odbija siÚ na niedostÚpnoĂci profesorów dla studentów w miejscu 
ich pierwotnego zatrudnienia (DAAD-Außenstelle Brasilien 2011). 
Nic wiÚc dziwnego, ĝe na ogólnÈ liczbÚ 109 uniwersytetów pañstwo-
wych wbBrazylii, tylko jeden z nich, Universidade di São Paulo, trafi ï na 
listÚ 100 najlepszych uczelni Ăwiata wg brytyjskiego The Times Higher 
Education’s 2010 – 2011 World Universities Ranking. To teĝ jedyny uni-
wersytet na tej liĂcie z krajów BRIC (Bertelsmann Stieftung – Brasil 
2011:69) i jedyny brazylijski na liĂcie szanghajskiej (zob. niĝej). Jego 
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roczny budĝet opiewa jednak na imponujÈcÈ sumÚ miliarda dolarów 
USA.

W Rosji zachowano przejÚty po ZSRR rozdziaï nauki od edukacji 
uniwersyteckiej, czym kraj wyróĝnia siÚ na tle reszty Ăwiata. Uniwer-
sytety sïuĝÈ edukacji, Akademia Nauk prowadzi badania na szerokÈ 
skalÚ. Ale Rosja, choÊ nie jest czïonkiem UE, przystÈpiïa ofi cjalnie do 
system boloñskiego, programu unifi kujÈcego przestrzeñ uniwersytec-
kÈ w UE. W praktyce nie stosujÈ go jednak uczelnie medyczne, woj-
skowe oraz wydziaïy prawne uniwersytetów, a nawet poszczególne 
uczelnie. By wzmocniÊ pozycjÚ najlepszych uczelni wĂród Ăwiatowej 
elity, rzÈd wprowadziï dodatkowe fi nansowanie najlepszych spoĂród 
40 uniwersytetów i 344 wyĝszych uczelni pañstwowych w kraju. Temu 
samemu celowi sïuĝy przeprowadzona od góry fuzja uczelni. Plano-
wane jest powstanie duĝych centrów uniwersyteckich. Ogólny poziom 
szkolnictwa wyĝszego nie jest najwyĝszy, do czego przyczyniïa siÚ ko-
mercjalizacja studiów – wielki boom uczelni prywatnych, który spo-
wodowaï podwojenie siÚ liczby uczelni w kraju z 514 w roku akade-
mickim 1990/91 do 1108 osiem lat póěniej (Meister 2009). 

Chiny wolno scharakteryzowaÊ jako kraj na progu „mass higher 
education”. 23% absolwentów szkóï Ărednich kontynuuje edukacjÚ na 
studiach (dla Niemiec procent ten wynosi 46). Liczba wyĝszych uczel-
ni, uznanych przez ministerstwo szkolnictwa, wynosi 2305, nauczy-
cieli akademickich 1,295,248, w tym profesorów 138,161. JeĂli jesz-
cze przed 10 laty liczba immatrykulowanych studentów wynosiïa 3,41 
milionów, to obecnie wynosi 22,8. I po raz pierwszy w liczbach abso-
lutnych przewyĝszyïa liczbÚ studiujÈcych w USA (18,25 milionów) i w 
Unii Europejskiej (19,04 milionów) (Eurostat, 2011). Czynnikiem ha-
mujÈcym te liczby sÈ opïaty za studia, ofi cjalne i zakamufl owane, któ-
rych wysokoĂÊ jest zróĝnicowana w zaleĝnoĂci od regionu i studiowa-
nego przedmiotu, Ărednio od 3000 do 6000 yuan (300 euro) rocznie. 
Uczelnie do spóïki z bankami oferujÈ programy kredytowe na 5–6%, 
do spïaty w okresie 8-letnim. Korzysta z nich szacunkowo 35% stu-
dentów (Bertelsmann Stiftung China 2011). W samych Chinach kryty-
kuje siÚ jednak system szkolnictwa wyĝszego, piÚtnujÈc przede wszyst-
kim defi cyt kreatywnoĂci, brak pasji, niezdolnoĂÊ do studiowania 
samodzielnego (bez prowadzenia siÚ za rÈczkÚ przez profesora) ibpra-
cÚ w teamie chiñskich studentów (Wall Street Journal 8.12.10). Jesz-
cze wiÚcej krytyki spada na system za wywieranie wielkiej presji suk-
cesu na studentach. Przytaczane jednak w tym celu dowody w postaci 
licznych samobójstw muszÈ byÊ jednak postrzegane w relacji do licz-
nej populacji chiñskiego spoïeczeñstwa i w tym Ăwietle zaklasyfi kowa-
ne jako rzadkie fenomeny (The Telegraph 2.09.11).
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Odmiennie wyglÈda sytuacja w Indiach. Liczba studentów jest nie-
wspóïmiernie niewielka, co wynika z niedostatecznej iloĂci wyĝszych 
uczelni – 504 pañstwowych uniwersytetów. Co z kolei jest podyktowane 
defi cytem docentów. Ale gaĝe profesorskie poniĝej 1000 $ implikujÈ 
wielki odpïyw doktorów i doktorów habilitowanych do USA. ZresztÈ, 
juĝ na 12 milionów studentów na subkontynencie, jedynie skromna 
liczba 36b000 decyduje siÚ na studia doktoranckie w kraju, który legi-
tymuje siÚ niezwykle miernym wskaěnikiem 119 badaczy na milion 
mieszkañców. W sÈsiednich Chinach jest ich prawie 1600, w Niemczech 
3000, a w USA wiÚcej niĝ 4600. W rezultacie studia w Indiach podej-
muje jedynie 12% absolwentów szkóï Ărednich (Süddeutsche Zeitung 
17.05.10). A i tak rywalizacja o indeksy przypomina PolskÚ z lat 70. 
Szczególnie w przypadku zaledwie siedmiu politechnik w kraju. Tam 
o miejsce na studiach konkuruje ze sobÈ rocznie 200b000 absolwen-
tów szkóï Ărednich, a tylko 4000 zostaje przyjÚtych. Absolutny rekord 
padï w przypadku renomowanego Nehru-University, gdzie o 2000 
miejsc ubiegaïo siÚ 100 000 kandydatów. Walka o miejsce na prestiĝo-
wej uczelni zaczyna siÚ juĝ w ostatnich latach szkoïy Ăredniej, kiedy 
nierzadko trzeba zainwestowaÊ 18 godzin dziennie, by zdaÊ egzamin 
wstÚpny. Mniej prestiĝowe college, w liczbie 26b000, oferujÈ wyĝsze 
wyksztaïcenie zawodowe w profesjach medycznych i rzemieĂlniczych. 
System szkolnictwa wyĝszego reprezentuje generalnie marny poziom. 
Tylko kilka uczelni cieszy siÚ miÚdzynarodowÈ renomÈ, jak np. Insti-
tute of Technology w Kharagpur, Institute of Science w Bangalore, In-
dian Institutes of Technology (IIT) czy Nehru-University w Neu-Delhi. 
W rankingu pisma Asiaweek w 2000 roku na liĂcie 39 najlepszych 
uczelni azjatyckich Science and Technology Schools osiem pochodziïo z Indii, 
w tym 5 trafi ïo do pierwszej dziesiÈtki. Z kolei wĂród 50 najlepszych 
MBA Schools – Management-Buissines-and Administrative Schools, 
aĝ 9 jest indyjskiej proweniencji. LiĂcie przewodzi Indian Institute of 
Management Ahmedabad, jako najlepsza uczelnia tego typu w Azji 
(Wamser 2005:243). StÈd Word Economic Forum uznaï inĝynierów z In-
dii za najlepszych na Ăwiecie po izraelskich i francuskich, a przed ja-
poñskimi, tajwañskimi, szwajcarskimi, niemieckimi i amerykañskimi 
z USA (Word Economic Forum 1999:284). W opinii pisarza i politologa 
Jyortirmaya Sharma z uniwersytetu Hyderabad, Indie zbyt wielki na-
cisk kïadÈ na dyscypliny Ăcisïe i techniczne. A dezawuujÈ humanistykÚ. 
„Sektor IT-Sektor przybiera postaÊ kubistycznej enklawy”, twierdzi 
Sharma, „w której specjaliĂci komunikujÈ siÚ wyïÈcznie miÚdzy sobÈ. 
JesteĂmy uĝyteczni jako inĝynierowie i jako sektor wielu usïug dla 
reszty Ăwiata. Ale nie moĝemy dopuĂciÊ do tego, by zostaÊ jego wielkim 
usïugodawcÈ” (Süddeutsche Zeitung 17.05.10).
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W przyszïoĂci przepaĂÊ miÚdzy poziomem na prestiĝowych uczel-
niach, a marnÈ resztÈ i prowincjonalnymi college’ami jeszcze bar-
dziej siÚ pogïÚbi. RzÈd planuje bowiem rozbudowÚ iloĂciowÈ szkol-
nictwa wyĝszego, co jednak odbije siÚ negatywnie na jego jakoĂci. Juĝ 
teraz brak jest wystarczajÈcej liczby nauczycieli akademickich. Licz-
ba 330b000 jest kroplÈ w morzu potrzeb. Dlatego Indie sÈ oprócz Chin 
najwiÚkszym eksporterem netto studentów: rocznie opuszcza kraj 
prawie 200 000 ĝaków, by kontynuowaÊ studia w USA, Singapurze, 
Australii czy w Europie. Lwia ich czÚĂÊ nigdy nie wraca do kraju. 
Abtylko 7000 obcokrajowców decyduje siÚ na studia w Indiach, co jest 
pejoratywnym papierkiem lakmusowym szkolnictwa wyĝszego na 
subkontynencie. W ofercie studia Soft Skills prawie nie wystÚpujÈ, na-
uczyciele akademiccy zarabiajÈ grosze i cieszÈ siÚ niewielkim powa-
ĝaniem. Takĝe silna tradycja systemu kastowego stoi na drodze prze-
ksztaïceniu siÚ Indii w potÚgÚ edukacyjnÈ. Jeĝeli bowiem na pierwszy 
rzut oka wydaje siÚ sensowne, by czoïowe uniwersytety zagwaranto-
waïy odgórnie kwoty miejsc dla studentów z upoĂledzonych spoïecznie 
grup, niĝszych kast, to nawet liberalni profesorowie krytykujÈ takie 
rozwiÈzanie. Zdolny student z nizin spoïecznych nie pozbÚdzie siÚ in-
kryminujÈcych go spoïecznie podejrzeñ czïonków wyĝszych kast, 
abwiodÈcych w spoïeczeñstwie i piastujÈcych wyĝsze stanowiska, ĝe 
swoje uniwersyteckie wyksztaïcenie zawdziÚcza wyïÈcznie faworyzu-
jÈcemu go „parytetowi” na studiach.

Liczba studentów (w milionach z podanym rokiem) (Eurostat 2011)

Kraje BRIC kraje wysoko uprzemysáowione

Chiny 22,8 (2005) USA 18,25

Indie 12 (2011) Japonia 3,

Brazylia 6,4 (2011) Niemcy 2,25

Rosja 7,8 (2008) Wielka Brytania 2,25

Francja 2,09

UE caáa 19,04

Liczby absolutne sÈ wzglÚdne i nie dajÈ peïnego wglÈdu w skalÚ 
powszechnoĂci wyĝszego wyksztaïcenia w poszczególnych krajach, stÈd 
dla peïniejszego obrazu lepiej posïuĝyÊ siÚ dalszymi indykatorami.
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Wydatki na gáowĊ studenta (2010)

W krajach wysoko uprzemysïowionych sÈ zdecydowanie wyĝsze 
niĝ w krajach BRIC, z jednym wyjÈtkiem – Brazylii.

USA 29,900 $

Szwajcaria 21,600 $

Kanada 20,900 $

Szwecja 20,000 $

Norwegia 18,900 $

Niemcy 15,400 $

ĝrednia krajów OECD 13,528 $

Brazylia 13,137 $

Rosja  6,800 $

Chiny 4,500 $

Indie 2,500 $

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-05-018/DE/KS-NK-05-018-DE.PDF

Liczba osób z wyĪszym wyksztaáceniem (Deutsche Bank Research 
2011:5)

1990 2010

USA 43,989,440 65,410,920

Chiny 8,354,300 56,716,036

UE (25) 22,078,439 48,426,744

Rosja  14,813,760 27,726,426

Indie  11,313,015 25,701,325

Japonia 12,701,808 25,483,310

Niemcy 7,805,163  5,065,932

Brazylia 2,996,584  6,392,672
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Statystyczna Ğrednia liczba lat spĊdzonych na wyĪszej uczelni 
przez mieszkaĔca kraju

Popularnym indykatorem, po jaki siÚ siÚga dla porównania skali 
powszechnoĂci wyksztaïcenia wyĝszego wĂród mieszkañców róĝnych 
krajów, jest Ărednia lat spÚdzonych na studiach przez statystycznego 
mieszkañca kraju. Dynamika tego indykatora pokazuje, ĝe jeĂli dla 
statystycznego mieszkañca rozwiniÚtego kraju w 1950 roku wartoĂÊ 
wynosiïa 0,2 roku, to 40 lat póěniej, w 1990 roku, wartoĂÊ wzrosïa 
wiÚcej niĝ trzykrotnie (0,7 roku), a 60 lat póěniej, w 2010 roku, piÚ-
ciokrotnie, do caïego jednego roku (1,0). Na pierwszych miejscach fi -
gurujÈ we wszystkich trzech rocznikach kraje wysoko uprzemysïo-
wione: EU-15, USA, Kanada, Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja, 
Australia, Nowa Zelandia i Japonia. 

Kraje BRIC w tej klasyfi kacji wypadajÈ niejednolicie. I tak Rosja 
wb2010 roku ze ĂredniÈ wartoĂciÈ, oscylujÈcÈ wokóï 1,6 lat, plasowaïa siÚ 
(juĝ od lat 1980) wyraěnie powyĝej krajów wysoko uprzemysïowionych. 
Po 1990 roku przewagÚ tÚ Rosja nawet powiÚkszaïa. Chiny okupujÈ 
miejsce znacznie poniĝej grupy krajów wysoko uprzemysïowionych, 
ze ĂredniÈ 0,29 lat, ale na przestrzeni ostatnich dwóch dekad poprawi-
ïy swojÈ wartoĂÊ o 383%. Wysiïek Chin moĝna porównaÊ do prowa-
dzenia wielkiego poĂcigu za czoïówkÈ, od której kraj dzieli jednak 
jeszcze spory dystans. Dwaj pozostali czïonkowie grupy BRIC, Brazy-
lia i Indie, nie nawiÈzali jeszcze bezpoĂredniego kontaktu z liderami 
klasyfi kacji. Wzrost ich Ăredniej wartoĂci odpowiada ogólnej Ăredniej 
dla wiÚkszoĂci krajów rozwijajÈcych siÚ (Brazylia 0,17 wb1990 i 0,24 
w 2010 roku. Indie 0,12 w 1990 i 0,18 w 2010 roku) (Deutsche Bank 
Research 2011:6). 

Ogólne wydatki na edukacjĊ

Wydatki na edukacje, szczególnie na sektor wyĝszego wyksztaïce-
nia, rosnÈ globalnie w caïym Ăwiecie. Statystyczne badania potwier-
dzajÈ bowiem, ĝe inwestycje na edukacjÚ, a przede wszystkim wïaĂnie 
w sektor wyksztaïcenia wyĝszego przynoszÈ wymierne korzyĂci dla 
gospodarki narodowej. W porównaniu z inwestycjami pïynÈcymi do 
sektora wyksztaïcenia podstawowego i Ăredniego, inwestycje w szkol-
nictwo wyĝsze pozwalajÈ na uzyskanie dobrych makroekonomicznych 
rendytów. ZwiÈzek zaleĝnoĂci miÚdzy zatrudnianiem w przedsiÚbior-
stwach wysoko wykwalifi kowanych pracowników abwypuszczaniem 
na rynek nowatorskich technologicznie produktów staï siÚ impulsem 



40

K U L T U R A       

ARKADIUSZ STEMPIN

dziaïania w powszechnej, miÚdzynarodowej konkurencji (Barro / Lee 
2011). Dotyczy to przede wszystkim krajów BRIC.

W ostatniej dekadzie Brazylia pod rzÈdami socjalistycznego prezy-
denta Lula de Silva uruchomiïa szereg programów edukacyjnych, 
zwiÚkszajÈc wydatki na edukacjÚ z 4% PKB w roku 2010 na 5,2% 
wbroku 2009 (Bertelsmann Stiftung – Brasil 2011:68) i 6,3% w 2010 
(OECD Education; PISA Ergebnisse 2013). Przy czym zgodnie z kon-
stytucjÈ wydatki na edukacjÚ ponoszÈ wszystkie trzy szczeble admini-
stracji pañstwowej: 25% budĝetu landu i po 18% z wpïywów z podatków 
do kasy federalnej i samorzÈdowej ma wpïywaÊ do sektora oĂwiaty. 
Nowa, ale równie lewicowa prezydent kraju Rousseff, uznaïa politykÚ 
edukacyjnÈ za priorytetowÈ, uwzglÚdniajÈc przy tym koniecznoĂÊ 
wsparcia biedniejszych czÚĂci spoïeczeñstwa. Wydatki na edukacjÚ, 
jakkolwiek gïównie na szkolnictwo wyĝsze (kosztem Ăredniego ibpod-
stawowego), sytuujÈ BrazyliÚ w czoïówce krajów, obok takich potÚg 
edukacyjnych jak Japonia, Niemcy, czy kraje skandynawskie. Na po-
dobnym poziomie ksztaïtujÈ siÚ wydatki Chin. Poniĝej tego puïapu 
dryfuje Rosja, która nie nawiÈzuje do poziomu z okresu istnienia 
ZSRR. W 2008 roku jednak zdecydowano siÚ na wpompowanie do 
edukacji wiÚkszego zastrzyku pieniÚdzy. Pod programem Wyksztaïcenie 
kryïa siÚ suma 1,26 miliardów euro, wyasygnowana zbbudĝetu fede-
ralnego.bAbsolutnym outsiderem sÈ Indie, których wydatki na edukacjÚ 
w relacji do PKB w ostatnich 15 latach wykazujÈ tendencjÚ spadkowÈ 
(z 5% do obecnych 3% PKB), co nie oznacza jednak automatycznie 
spadku ich wymiernej wartoĂci. 

Education for All Development Index ONZ (edukacja, nauka i kultura) 

Z wydatkami na edukacjÚ koresponduje ranking Education for All 
Development Index, który jest wiarygodnym indykatorem dla miÚdzy-
narodowej klasyfi kacji standardów w zakresie edukacji, nauki i kultury. 
Indeks uwzglÚdnia pod wzglÚdem iloĂciowym i jakoĂciowym szkolnic-
two podstawowe, proporcje miÚdzy pïciami w partycypowaniu w rze-
czonych dziedzinach i wspóïczynnik analfabetyzmu dorosïych. W kla-
syfi kacji 128 pañstw kraje BRIC fi gurujÈ odpowiednio na: 88 Brazylia 
i 107 Indie. Chiny i Rosja nie zostaïy sklasyfi kowane. PierwszÈ dzie-
siÈtkÚ tworzÈ tradycyjne potÚgi: Japonia, Wielka Brytania, Norwegia, 
Kazachstan, Francja, Wïochy, Szwajcaria, Chorwacja, Holandia i Sïo-
wenia. Niemcy zajmujÈ 13, Polska 28, a USA 33 lokatÚ (The Education 
for All Development Index 2008).
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Akademicki ranking szanghajski 

By porównaÊ ze sobÈ systemy krajowe szkolnictwa wyĝszego, 
siÚga siÚ coraz czÚĂciej po rankingi uczelni, które same stajÈ siÚ coraz 
popularniejsze. PiÚtÈ achillesowÈ wszystkich tych rankingów jest 
jednak to, ĝe nie obejmujÈ one wiÚkszoĂci uniwersytetów na Ăwiecie. 
Wedïug Webometrics, rankingu operujÈcym indykatorami ze stron in-
ternetowych, funkcjonuje na Ăwiecie 19 403 uniwersytetów. Abtylko 
nieco ponad 1000 z nich uwzglÚdnia ranking szanghajski. Poïowa 
zbnich trafi a na publikowanÈ listÚ top-500 (Deutsche Bank Research 
2011:7).

Prowadzony od 2003 roku przez uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, 
silnie eksponowany w mediach i z wielkim wyczuleniem postrzegany 
przez same uniwersytety, w tym takĝe w przewraĝliwionej, byÊ moĝe 
nawet neurotycznie na tym punkcie Polsce, musi jednak uchodziÊ za 
wzglÚdny indykator pozycji uniwersytetów w pejzaĝu miÚdzynarodo-
wym, choÊ uwzglÚdniajÈcy kilka wymiernych kryteriów, jak liczbÚ cy-
towañ w powaĝnych czasopismach zagranicznych, iloĂÊ przyznanych 
wykïadowcom nagród, czy „output” w badaniach naukowych. Mimo 
wszystko, skupiajÈc swojÈ uwagÚ na dziaïalnoĂci naukowej uniwersyte-
tów, nie pedagogicznej, daje on pewien wglÈd w siïÚ ibpozycjÚ narodowej 
nauki w poszczególnych krajach. Duĝo bardziej niĝ pozostaïe amor-
fi czne indykatory jak: sama liczba cytowañ czy iloĂÊ naukowców 
wbdanym kraju. Od 2007 roku oprócz ogólnej listy top-500, publikowa-
na jest druga lista dla piÚciu szeroko pojÚtych grup dyscyplin nauko-
wych oraz trzecia – dla piÚciu wyodrÚbnionych dyscyplin naukowych. 
Ranking przyznaje dokïadne miejsca pierwszym 50 uniwersytetom, 
potem tworzy grupy miejsc, od 50 do 100, i dalej juĝ tworzy caïe set-
ki (101–200, 201–300 itd.).

Uzasadniona krytyka rankingu jako papierka lakmusowego pozio-
mu nauki oĂrodków uniwersyteckich w danym kraju, obejmuje kilka 
punktów. Po pierwsze, ranking bierze pod uwagÚ historyczne zasïugi 
dla nauki poszczególnych uniwersytetów, przez co miesza obecne do-
konania naukowe z historycznymi. I tak przyznaje punkty za posiada-
nie noblistów do 1911 roku, co wpïywa negatywnie na ogólnÈ punk-
tacjÚ nowo zaïoĝonych oĂrodków. Generalnie przypisanie noblistów 
poszczególnym uniwersytetom jest problematyczne. WÈtpliwoĂci bu-
dzi juĝ sam sens tej korelacji. Ponadto punktowany jest uniwersytet 
na którym noblista pracowaï w chwili uzyskania nagrody, a nie ten na 
którym prowadziï nagrodzone Noblem badania naukowe. Po drugie, 
wysoki ciÚĝar gatunkowy artykuïów naukowych, publikowanych 
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wbWeb of Science faworyzuje uniwersytety nastawione na badania 
wbzakresie nauk przyrodniczych i Ăcisïych w krajach anglojÚzycznych. 
Publikacje w inny mediach i w innym jÚzyku nie sÈ uwzglÚdniane, co 
wyklucza z punktacji wysokie osiÈgniÚcia tych oĂrodków, które spe-
cjalizujÈ siÚ w naukach spoïecznych czy humanistyce. Wreszcie po 
trzecie, standaryzacja w punktacji wyklucza z niej specyfi kÚ naukowÈ 
w poszczególnych krajach. I tak np. wiodÈce w nauce Ăwiatowej 
oĂrodki pozauniwersyteckie jak instytuty Maxa Planca czy Fraunhofer 
Gesellschaft w Niemczech sÈ nieuwzglÚdniane. WyjÈtkowo kuriozalnie 
w klasyfi kacji wypada zdecydowanie najlepszy uniwersytet w Italii 
Scuola  Normale Superiore di Pisa, która w oparciu o wyĂrubowane egza-
miny wstÚpne przyjmuje niewielkÈ liczbÚ studentów, (w roku akade-
mickim 2011/12 tylko 57), i ze wzglÚdu na tÚ wartoĂÊ iloĂciowÈ fi gu-
ruje na miejscu miÚdzy 301 a 400 pozycjÈ, przeĂcigniÚta przez sïabsze 
od niej inne wïoskie uniwersytety (Academic Ranking of World Uni-
versities 2013).

Ranking jest zdominowany absolutnie przez uniwersytety z trady-
cyjnych krajów uprzemysïowionych. Porównanie ich z oĂrodkami 
akademickimi krajów BRIC wypada wrÚcz miaĝdĝÈco na korzyĂÊ 
tych pierwszych, skoro tylko USA prezentujÈ siÚ liczbÈ 150 uniwersy-
tetów, z tego aĝ 8 w pierwszej dziesiÈtce. Ponadto w pierwszej setce 
jest jeszcze 10 uniwersytetów angielskich, w tym dwa w pierwszej 
dziesiÈtce, 6 niemieckich, 5 japoñskich, 4 szwajcarskie i kanadyjskie, 
3 francuskie. W sumie caïa UE ma na liĂcie 190 uniwersytetów. Naj-
lepsze uniwersytety krajów BRIC sytuujÈ siÚ poza pierwszÈ 200. Wy-
jÈtkiem jest uniwersytet moskiewski (77 miejsce) i brazylijski San 
Paulo (102–150). Co nie Ăwiadczy ani o wysokiej pozycji Rosji, ani teĝ 
Brazylii w rankingu, gdyĝ oprócz oĂrodka moskiewskiego trafi ï na 
niego jeszcze jeden tylko uniwersytet rosyjski w St. Petersburgu (301–
400). Juĝ wiÚcej, bo 6 uniwersytetów, wprowadziïa na listÚ top-500 
Brazylia. Na miejscach od 200 do 500 znalazïy siÚ natomiast 23 uni-
wersytety z Chin, wiÚkszoĂÊ, bo 11 w ostatniej, piÈtej setce, oraz jedy-
ny uniwersytet z Indii – Indian Institut of Science (301–400) (Shanghe-
iranking 2011). Oznacza to regres, gdyĝ jeszcze w roku 2003 Indie 
mogïy wykazaÊ siÚ 3 uniwersytetami na liĂci top-500. Natomiast 
wbostatnich dwóch dekadach, a juĝ szczególnie od 2003 roku, iloĂÊ 
uniwersytetów chiñskich i brazylijskich wciÈgniÚtych do rankingu 
stale roĂnie. Chiny zwiÚkszyïy iloĂÊ uniwersytetów na liĂcie o poïowÚ 
z 9 na 23, podobnie jak Brazylia, z 4 do 7. 



43

      P O L I T Y K A

POĩCIG OUTSIDERÓW – CZY KRAJE BRIC STAĝY SIĎ JUĶ POTĎGAMI... 

Wydatki na badania naukowe, w procentach PKB (OECD 
Factbook 2009) 

1998 2007

Chiny 0,65 1,49

Rosja 0,95 1,12

Brazylia 0,94 1,02

Indie 0,73 0,71

Daje to odlegïÈ pozycjÚ wszystkim krajom BRIC. Dla porównania 
liderzy tej klasyfi kacji, wysoko uprzemysïowione kraje zachodnie 
(USA, kraje UE, Japonia), grajÈ jakby w innej lidze, przeznaczajÈc na 
R&D Ărednio trzykrotnie wiÚcej.

1998 2007

Szwecja 3,61 3,63

Finlandia 2,86 3,47

Japonia 3,00 3,39

Korea Pd. 2,34 3,22

Szwajcaria 2,53 2,90

Islandia 2,00 2,77

USA 2,61 2,68

Austria 1,78 2,56

Dania 2,04 2,54

Niemcy 2,27 2,53

Wydatki na badania naukowe i rozwój (R&D), brutto w mld $ (World 
Bank, World DeveIopment Indicators 2011)

Kraje uprzemysïowione wydajÈ na ten cel zdecydowanie najwiÚcej, 
USA 397 mld $, Japonia 214 mld $, Niemcy 63 mld $ w 2008 roku. Na 
tym tle kraje BRIC wypadajÈ wyjÈtkowo blado. Chiny przeznaczajÈ na 
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ten cel 42 mld $, Brazylia 11 mld $, a Rosja 7 mld $. Te liczby oddajÈ 
jednak tylko czÚĂÊ rzeczywistoĂci. Dynamika wydatków na przestrzeni 
ostatnich lat wykazuje bowiem, ĝe przede wszystkim Chiny wblicz-
bach absolutnych zwiÚkszyïy wydatki od 1996 roku o 615%, Brazylia 
o 110%, Indie o 156%, a Rosja o 106%. Dowodzi to, ĝe kraje BRIC po-
stawiïy na swój rozwój oparty o postÚp w dziedzinie wiedzy i badañ 
naukowych. Ich dystans do krajów wysoko uprzemysïowionych, 
szczególnie Chin, zmniejsza siÚ. Transfer pieniÚdzy do tej sfery szcze-
gólnie w przypadku Chin i Brazylii, odzwierciedla siÚ w pozycji tych 
krajów w rankingu szanghajskim. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

USA 212 224 236 253 272 276 271 277 279 291 303 317

Japonia 128 133 137 137 142 146 148 152 155 165 173 179

Niemcy 38 40 41 44 47 47 48 48 48 49 51 53

Chiny 5 6 7 8 11 12 15 18 21 26 30 35

Brazylia 4 0 0 0 7 7 7 6 6 7 8 9

Indie 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6

Rosja 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5

Polska 1,13

         
Liczba patentów

MiÚdzynarodowa rywalizacja podobnie jak w obszarze edukacji 
ibnauki, takĝe w dziedzinie wiedzy uĝytkowej, zaostrza siÚ globalnie. 
Odzwierciedla siÚ to takĝe w skoku krajów BRIC w liczbie zgïaszania 
nowych patentów. Dotyczy to w pierwszej kolejnoĂci Chin, a dalej In-
dii i Brazylii. Udziaï Chin w Ăwiatowym rynku patentów zwiÚkszyï siÚ 
na przestrzeni lat 1996 – 2007 z 0,3 do 3,5%, Indii, w analogicznym 
okresie z 0,1% do 0,7% i Brazylii z 0,1% na 0,3%. Jedynie w Rosji za-
chodzi odwrotna tendencja i udziaï kraju w Ăwiatowym rynku paten-
tów spadï z 0,5% do 0,4%. W porównaniu jednak z krajami wysoko 
uprzemysïowionymi, kraje BRIC sÈ jeszcze parweniuszami w dziedzi-
nie inowacji. 28% Ăwiatowego rynku patentów naleĝy do USA, 17% 
do Japonii i 15% do Niemiec (Deutsche Bank Research 2011). 
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Podsumowanie

Od poïowy ubiegïego wieku obserwuje siÚ globalny i dynamiczny 
wzrost partycypowania spoïeczeñstwa w wyĝszym wyksztaïceniu. 
Zjawisko to dotyczy zarówno krajów wysoko uprzemysïowionych, jak 
i rozwijajÈcych siÚ, w tym krajów BRIC. Takĝe jakoĂÊ tego wyksztaï-
cenia podnosi siÚ. Chiny i Brazylia sÈ tÈ dwójkÈ krajów, które rozpo-
czÚïy poĂcig za ĂwiatowÈ czoïówkÈ. 

Rosja w ostatniej dekadzie zwiÚkszyïa nakïady na oĂwiatÚ i naukÚ, 
co jednak nie przeïoĝyïo siÚ w istotny sposób na jakoĂÊ oferowanego 
i uzyskiwanego wyksztaïcenia oraz podniesienie poziomu nauki. 
WrÚcz przeciwnie nawet, dystans miÚdzy RosjÈ a przodujÈcymi w ba-
daniach naukowych i edukacji krajami zwiÚksza siÚ. WïaĂciwie jako 
jedynÈ potÚgÚ w dziedzinie oĂwiaty i nauki moĝna w chwili obecnej 
uznaÊ Chiny. Co potwierdzajÈ zarówno ich wydatki na naukÚ i eduka-
cjÚ oraz pozycja krajowych uniwersytetów w rankingu szanghajskim, 
który jako wiarygodny indykator w sposób najbardziej wyraěny uwy-
pukla istniejÈcy dystans miÚdzy obydwoma grupami krajów. Wymier-
nie stale roĂnie iloĂÊ chiñskich i brazylijskich uniwersytetów od 2003 
roku na liĂcie szanghajskiej, podobnie jak sama liczba uniwersytetów 
w obydwu krajach. Wyraěnym outsiderem w dziedzinie nauki i edu-
kacji sÈ Indie. RzÈd w Dehli planuje jednak w najbliĝszych 5 latach 
zwiÚkszyÊ liczbÚ uniwersytetów z obecnych 400 na 1500 (Süddeut-
sche Zeitung 17.05.10), do czego dysponuje znakomitymi wyjĂciowy-
mi warunkami demografi cznymi, skoro poïowa spoïeczeñstwa jest 
mïodsza niĝ 25 lat. A co stanowi wielki atut wobec konkurenta zza 
miedzy, którego spoïeczeñstwo na skutek polityki jednego dziecka 
wbnajbliĝszych dekadach mocno siÚ zestarzeje. PiÚtÈ achillesowÈ 
wszystkich krajów BRIC, z wyjÈtkiem Brazylii, jest brak wprowadze-
nia programów edukacyjnych i transferu pieniÚdzy, które niwelowa-
ïyby róĝnice miÚdzy bogatymi a biednymi oraz wiejskimi a miejskimi 
czÚĂciami spoïeczeñstwa, jaka to redystrybucja Ărodków charaktery-
zuje politykÚ edukacyjnÈ dotychczasowych global player i potÚgi 
wbdziedzinie oĂwiaty i nauki. Generalnie, biorÈc pod uwagÚ wszystkie 
kryteria, dotychczasowi global player w dziedzinie edukacji i nauki 
grajÈ jeszcze w innej lidze niĝ kraje BRIC, choÊ dystans jaki dzieliï od 
siebie obydwie grupy krajów w przeciÈgu ostatnich dwóch dekad, ja-
kie minÚïy od zamiany bipolarnego ukïadu Ăwiatowego na wielobie-
gunowy, systematycznie zmniejsza siÚ. Zjawisko to przyjmuje postaÊ 
silnej rywalizacji miÚdzynarodowej w dziedzinie edukacji i nauki. Nie 
zawsze sterowanej wyïÈcznie zasobami fi nansowymi, lecz takĝe struk-
turalnymi reformami i implantacjÈ idei. 
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Abstract

The analysis of the BRIC countries is concentrated on the two areas: science 
and education. On the basis of numerous acknowledged and standard indicators 
I attempt an estimation of the development of the BRIC countries in the organic 
correlation with the current global player, highly developed Western countries, 
remaining at the same time powers in the fi elds of science and education.
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