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Wstęp
Liczba publikowanych przez różne instytucje wskaźników odnoszących się do
rozwoju społeczno-gospodarczego w skali globalnej, rozwoju krajów oraz rozwoju
regionalnego jest bardzo duża. Ich liczbę szacować można już na setki. Większość
tych wskaźników ma na celu ustalenie kolejności (rankingu) państw, regionów, miast
i określenie, które z tych podmiotów są najlepsze, lepsze i gorsze w ramach wybranej
kategorii klasyfikacji (np. innowacyjności, atrakcyjności inwestycyjnej, konkurencyjności, wolności gospodarczej, politycznej, korupcji, łatwości robienia biznesu, itp.).
Powstają już podręczniki poświęcone metodologii budowania wskaźników.
Wiele instytucji na świecie zajmuje się badaniem różnorodnych aspektów rozwoju
społeczno-gospodarczego. W tym kontekście warto wspomnieć o kilku wskaźnikach,
budowanych przez różne instytucje na świecie i w Polsce, mianowicie o badaniu konkurencyjności gospodarek, łatwości prowadzenia biznesu, oraz wolności gospodarczej. W literaturze przedmiotu znane są dwa wskaźniki konkurencyjności (publikowane niezależnie przez World Economic Forum (WEF) i Institute for Management
Development (IMD) w Lozannie), wskaźnik łatwości prowadzenia biznesu (Doing
business, publikowany przez Bank Światowy (WB)), oraz dwa wskaźniki wolności
gospodarczej opracowane przez Heritage Foundation (wspólnie z Wall Street Journal)
i Fraser Institute (wspólnie z Cato Institute). Wskaźniki innowacyjności publikowane są regularnie przez Unię Europejską i odnoszą się zarówno do innowacyjności
krajów jak i regionów. Jak różnie można rozumieć te same pojęcia i charakterystyki
(i potem próbować budować ich miary) widać choćby na przykładzie wskaźników
odnoszących się do konkurencyjności i wolności gospodarczej. W Polsce Instytut






Michela Nardo, Michaela Saisana, Andrea Saltelli and Stefano Tarantola (EC/JRC), Anders
Hoffman and Enrico Giovannini (OECD), Handbook On Constructing Composite Indicators: Methodology And User Guide, OECD Statistics Working Paper, 09-Aug-2005, STD/
DOC(2005)3, dostępne pod adresem: http://www.oecd.org/std/research
Przykłady innych wskaźników innowacyjności można znaleźć na stronie
http://www.thegreatnorth.com/links.asp
W pierwszym raporcie z naszych badań nad ekspansywnością przedstawiliśmy przegląd różnych wskaźników rozwoju m.in. wskaźników konkurencyjności i wolności gospodarczej. Przedstawiono tam opis
m.in. dwóch najbardziej znanych wskaźników (indeksów) wolności gospodarczej, mianowicie opracowane przez Heritage Foundation (wspólnie z Wall Street Journal) i Fraser Institute (wspólnie z Cato Institute), wyniki analizy łatwości prowadzenia działalności biznesowej w różnych krajach (publikowane
przez Bank Światowy w corocznych raportach Doing Business), dwa wskaźniki konkurencyjności opracowywane niezależnie przez World Economic Forum i Institute for Management Development, nowo
opublikowany przez Institut der deutschen Wirtschaft wskaźnik regulacji rządowych, oraz opracowany
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Badań nad Gospodarką Rynkową podął próbę zbudowanie wskaźnika oceny sukcesu
rozwojowego województw.
Liczba wskaźników jest tak duża, że niekiedy można odnieść wrażenie, że ambicją wielu instytucji jest coroczne publikowanie jakiegoś wskaźnika. Zastanawiać się
można czy zjawiska tego nie należałoby już jakoś nazwać (np. wskaźnikomanią)?
Z jednej strony można powiedzieć, że to opracowanie o Ekspansywności wpisuje
się w ten nurt ‘wskaźnikomanii’, z drugiej jednak strony traktować to opracowanie
można jako odpowiedź na zapotrzebowanie coraz szerszej grupy badaczy i polityków
zajmujących się rozwojem regionalnym. W kolejnych rozdziałach zwrócimy uwagę na
to, że ekspansywność wyraźnie różni się od takich pojęć jak konkurencyjność, innowacyjność, czy ‘łatwość robienia biznesu’ (patrz Rozdział 2). W dużym stopniu ekspansywność należy traktować jako pojęcie komplementarne do innowacyjności i konkurencyjności. Analiza rozwoju regionalnego skłania do postawienia tezy, że rozwój
regionalny jest względnie szybki i harmonijny kiedy udaje się sformułować i wdrożyć
politykę rozwoju opartą jednocześnie na ekspansywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Ekspansywność rozumieć będziemy jako potencjał rozwojowy tkwiący
w danym społeczeństwie (społeczności) umożliwiający trwały i harmonijny rozwój
społeczno-gospodarczy. Ekspansywność wiąże się ze zróżnicowaniem rozwoju, niektóre państwa i regiony rozwijają się szybciej niż inne. Można oczekiwać, że szybciej
rozwijają się regiony (państwa) bardziej ekspansywne. Dlatego w Rozdziale 1 przedstawiono krótką analizę zróżnicowania rozwoju w skali globu, Europy i Polski.
Większość publikowanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego ma na
celu ustalenie kolejności (rankingu) państw, regionów, miast i określenie, które z tych
podmiotów są najlepsze, lepsze i gorsze w ramach wybranej kategorii klasyfikacji.
Przedstawioną koncepcję budowy wskaźnika ekspansywności należy traktować jako
w istocie pierwszą próbę i jako materiał do dyskusji w szerszym gronie osób zainteresowanych zarówno budową tego rodzaju wskaźnika, jak również osób z kręgu
decydentów, którzy mogą wykorzystywać ten wskaźnik do formułowania i oceny
strategii rozwoju na poziomie regionu. Zamierzeniem naszym było zbudowanie taprzez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wskaźnik oceny sukcesu rozwojowego województw
w Polsce. Wspomniano też o innych wskaźnikach jak np. jakości życia (publikowanego przez The
Economist Intelligence Unit), wskaźnik poczucia dobrobytu – wskaźnik szczęścia (Adrian White, Uniwersytet w Leicester w Wielkiej Brytanii), wskaźnik wolności politycznej (Freedom House), wskaźnik
korupcji (Transparency Internatinal), wskaźnik globalizacji (A.T. Kearney i Foreign Policy), wskaźnik
jakości rządzenia (Bank Światowy), oraz grupa wskaźników publikowanych przez ONZ: Wskaźnik
Rozwoju Społecznego (HDI), wskaźniki biedy (Human Poverty index – HPI-1 (dla krajów rozwijających się) i HPI-2 (dla krajów rozwiniętych gospodarczo – wybranych krajów OECD)), Gender-related
development index (GDI), Gender empowerment measure (GEM), opracowany przez niemiecki DekaBank wskaźnik konwergencji (Deka Converging Europe Indicator (DCEI)), oraz Standortindikator,
opublikowany po raz pierwszy 6 sierpnia 2004 roku, który jest kompilacją 18 innych, opracowanych
przez różne instytucje, wskaźników. Richard Floryda proponuje Globalny Wskaźnik Kreatywności
(GWK) (The Global Creativity Index), zbudowany na podstawie trzech wskaźników: wskaźnika talentu
(talent index), wskaźnika technologii (technology index) i wskaźnika tolerancji (tolerance index).
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kiej bezwzględnej miary ekspansywności, której wartość byłaby liczbą rzeczywistą
z przedziału [0, 1] – gdzie wartości 0 odpowiadałaby całkowita stagnacja (lub nawet
regresja) i brak ekspansywności a wartości 1,0 maksymalna możliwa ekspansywność
na wszelkich polach aktywności społecznej.
W innych raportach z prac nad wskaźnikiem ekspansywności podjęto próbę wykorzystania metod analizy sieciowej do badania ekspansywność szkół wyższych. Próba
była swego rodzaju pilotażowym badaniem pozwalające ocenić na ile podejście sieciowe
może być wykorzystane do analizy ekspansywności regionu w ściśle określonych sektorach aktywności społeczno-ekonomicznej mieszkańców regionu. W przypadku analizy ekspansywności sektora edukacyjnego na poziomie wyższym podstawowym celem
ekspansji wydaje się być zwiększenie liczby studentów oraz prowadzenie coraz większej
(bądź różnorodnej) liczby prac badawczych. Biorąc jednak pod uwagę, że podstawową
misją uniwersytetów oraz innych szkół wyższych jest kształcenie studentów wzięto pod
uwagę właśnie ten aspekt działalności. Ekspansywność w zakresie kształcenia wymaga
połączenia dwóch form aktywności: zwiększania bazy dydaktycznej, celem uzyskania
większego potencjału kształcenia oraz działania o charakterze marketingowym reklamujące korzyści płynące z ukończenia danej uczelni. W raporcie tym zbadany został efekt
wszystkich wymienionych działań, czyli skuteczność wybranej uczelni – Uniwersytetu
Wrocławskiego (UW) w pozyskiwaniu słuchaczy z innych rejonów Polski.
W każdym raporcie z badań (a było ich cztery) przedstawiono też wyniki badań
istotnego składnika ekspansywności regionu, jakim jest jakości życia mieszkańców (na
przykładzie Dolnego Śląska). Zaproponowano dwa kwestionariusze badawcze. Pierwszy
kwestionariusz był kierowany do gospodarstw domowych Dolnego Śląska, a jego zadaniem było zgromadzenie informacji, które pozwolą na ocenę ekspansywności regionu
w kontekście szybkiej weryfikacji danych wtórnych oraz ich aktualizacji. Drugi kwestionariusz badawczy był kierowany do przedsiębiorstw a jego zadaniem było zebranie
danych, na podstawie, których można ocenić poziom rozwoju, kondycję ekonomiczną
i strategię firmy. Zamierzeniem było też by przeprowadzone badanie ankietowe przyczyniło się do identyfikacji czynników korzystnie i niekorzystnie wpływających na rozwój
biznesu w badanym regionie. Aby ocenić prawidłowość konstrukcji i stopień przydatności obu kwestionariuszy, w kwietniu i maju 2007 roku przeprowadzono na Dolnym
Śląsku badania pilotażowe obejmujące 60 gospodarstw domowych i 5 przedsiębiorstw.
Podstawowym celem tego nurtu była ocena warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku. We wrześniu 2007 roku przeprowadzono badania metodą
kwestionariusza-wywiadu na próbie 100 podmiotów gospodarczych (firm) Województwa
Dolnośląskiego. Generalny wniosek z analizy otrzymanych odpowiedzi jest dosyć optymistyczny, wydaje się, że obserwuje się dynamiczny rozwój firm na Dolnym Śląsku.


badania przeprowadzono zostały przez zespół w składzie: Witold Kwaśnicki*, Janusz Miśkiewicz#, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska*, Jan Skonieczny+, Katarzyna Szalonka*.
*
Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski
#
Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
+
Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
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Wynika to z coraz większego wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego, rzeczowego
i finansowego. Przedsiębiorstwa zdobywają nowe rynki zbytu zarówno w regionie, jak też
w Polsce i Europie. Dynamika przyrostu odbiorców jest niewielka, ale za to systematyczna. Rozwój przedsiębiorstw pociąga za sobą reorganizację i rozbudowę pionu handlowego, krajowego i zagranicznego. To zjawisko może sugerować utrwalenie tendencji wzrostu obrotów a nie chwilową zmianę. Kontynuacją tych prac była druga ankieta dotycząca
badania relacji pomiędzy jakością życia a ekspansywnością gospodarstw domowych.
Celem badań była próba identyfikacji jakości życia Dolnoślązaków i potencjału rozwojowego gospodarstw domowych na podstawie ich opinii i analizy zachowań. Poszukiwano
odpowiedzi na pytania: jak jest? Czy mogłoby być lepiej? Co wpływa na taki stan? Jakie
są bariery rozwoju gospodarstw domowych? Przeprowadzono badania pierwotne metodą
kwestionariusza ankietowego na grupie 260 gospodarstw domowych dobranych metodą
kwotowo-losową. W konkluzji stwierdzono, że Dolnoślązacy cenią wysoko jakość życia
i potencjał rozwojowy swoich gospodarstw domowych. Dolnoślązacy są aktywni zawodowo, jednocześnie domagają się większej ilości firm, które zapewniłyby jeszcze więcej miejsc pracy. Miarą szczęścia jest stan zdrowie, uczucie miłość i wartości rodzinne.
Dopiero czwartą lokatę zajmuje stabilna praca. Choć wiele gospodarstw domowych nie
jest w stanie odłożyć lub też odtworzyć zużyte środki trwałe (pralki, lodówki, meble), to
nie postrzegają problemu finansowego jako nieszczęście. Ponad 60% badanych systematycznie podnosi swoje kwalifikacje a 22% jest gotowa do zmiany zawodu. Dolnoślązacy
są zdeterminowani do pracy, chcą lepiej i aktywniej żyć a to stanowi fundament ekspansywności gospodarczej regionu. Jakość życia jest postrzegana nie tylko przez pryzmat
stanu posiadania i możliwości zaspokojenia potrzeb. Jest postrzegana przez pryzmat
zmian dokonanych i nadziei na kolejne możliwe do wprowadzenia zmiany.
W ramach analitycznego nurtu badawczego w jednym z raportów podjęto próbę
‘modelowania ekspansywności’. Zastosowany tam model jest zmodyfikowaną wersją
zaproponowanego przez M. Ausloosa, P. Clippe i A. Pękalskiego modelu rozwoju gospodarczego ACP. Model ten okazał się bardzo interesujący i pozwolił na opisanie zachowania firm pod działaniem zmiennych warunków ekonomicznych. Analiza modelu
ACP pokazuje, że ewolucja układu ekonomicznego może zawierać fazę ekspansywną,
jednakże jest to uwarunkowane spełnieniem kilku warunków, takich jak: stan początkowy układu musi byś większy niż jego masa krytyczna; podmioty działające na rynku
muszą być skłonne do współpracy; presja środowiska nie może przekraczać pewnej
granicznej wartości. Zastosowany model pozwolił na wyodrębnienie dwóch typów ekspansywności, mianowicie (1) Ekspansywności monopolistycznej, gdy firmy preferują
strategię usuwającą inne podmioty oraz (2) Ekspansywności kooperacyjnej, gdy firmy
są skłonne do tworzenia nowych podmiotów. Ważnym wnioskiem z przeprowadzonych
badań symulacyjnych modelu jest to, że czynnikiem niezbędnym do pojawienia się fazy
ekspansywnej jest, aby podmioty kierowały się strategią nastawioną na współpracę, ponadto wskazane jest stworzenie warunków pozwalających na maksymalne skrócenie
czasu ewolucji stagnacyjnej, ponieważ korzyści płynące z przejścia do fazy ekspansywnej pozwalają w krótkim czasie zrekompensować poniesione nakłady.
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Naturalnym zamierzeniem prowadzonych przez nas prac jest określenie pozycji
województwa dolnośląskiego, co było przedmiotem badań w trzecim i czwartym etapie prac. Rozdział 3 tego opracowania jest podsumowaniem badań nad opracowaniem
wskaźnika ekspansywności i zwiera opis ostatniej (choć najprawdopodobniej nie ostatecznej, bo zamierzeniem autorów jest kontynuowanie tych prac) wersji liczenia wskaźnika ekspansywności rozwoju regionalnego. Dokonano tam też oceny użyteczności tej
koncepcji do oszacowania poziomu ekspansywności na poziomie rozwoju regionalnego Zebrany materiał statystyczny posłużył do obliczenia ekspansywności 16 polskich
województw oraz wybranych regionów i krajów Unii Europejskiej (Irlandia, Holandia,
Estonia i Lombardia we Włoszech). Ekspansywność w naszym rozumieniu odnosi się
do szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego. Proponujemy wyróżnić
trzy wymiary ekspansywności, mianowicie ekspansywność ekonomiczną, ekspansywność społeczną oraz ekspansywność twórczą. Dla każdego z tych wymiarów liczone
są wskaźniki ekspansywności (które nazywamy ekspansywnościami cząstkowymi).
Średnia wartość ekspansywności cząstkowych określa wartość ogólnego wskaźnika ekspansywności. Naszym celem było zbudowanie ogólnego wskaźnika ekspansywności,
który nie tylko pozwoliłby uszeregować regiony (kraje) od najbardziej do najmniej ekspansywnych, ale też pozwoliłby określić poziom tej ekspansywności. Charakter zmienności wskaźnika ekspansywności pozwala na zaproponowanie klasyfikacji poziomu
ekspansywności. Jeśli wartość wskaźnika ekspansywności jest większy niż 0,73 to taki
rozwój należy uznać za ekspansywny, jeśli wartości wskaźnika ekspansywności zawarte
są pomiędzy 0,73 a 0,5 to taki rozwój można uznać za umiarkowanie ekspansywny.
Wartość wskaźnika ekspansywności dla wartości zmiennych dwukrotnie mniejszych niż
poziom odniesienia (równy 0,27) pozwala na wyróżnienie dwóch kolejnych kategorii,
mianowicie ‘stagnacji’ (jeśli wartość ekspansywności zawarta jest pomiędzy 0,27 a 0,5),
oraz ‘regresu’ (jeśli wartość wskaźnika ekspansywności jest mniejsza niż 0,27).
Zebrane dane statystyczne dotyczące 17 wybranych charakterystyk rozwoju polskich województw w latach 2000-2006 pozwoliły na policzenie wskaźników ekspansywności elementarnych, cząstkowych oraz ogólnego wskaźnika ekspansywności. Województwo dolnośląskie wypadło najgorzej pod względem ekspansywności ekonomicznej, sklasyfikowane zostało na siódmej pozycji jako województwo
umiarkowanie ekspansywne. Najgorszym województwem pod względem ekspansywności ekonomicznej okazało się województwo świętokrzyskie, choć wartość
wskaźnika ekspansywności ekonomicznej dla tego województwa, równa 0,58, klasyfikuje go jako umiarkowanie ekspansywne. W pozostałych ekspansywnościach
województwo dolnośląskie wypadło znacznie lepiej. Znajdowało się na drugiej pozycji, za województwem mazowieckim. Jeśli chodzi o ekspansywność społeczną
to widać dosyć duży ‘dystans’ pomiędzy województwem mazowieckim a pozostałymi. Wskaźnik ekspansywności społecznej dla województwa mazowieckiego
(równy 0,71) był tylko niewiele mniejszy od wartości granicznej (0,73) tak by uznać
je za województwo ekspansywne pod względem rozwoju społecznego. Cztery inne
województwa zostały sklasyfikowane jako umiarkowanie ekspansywne.


Wstęp

Wydaje się, że najgorsza sytuacja w rozwoju polskich województw występuje pod
względem ekspansywności twórczej. Jedynie w dwóch województwach (mazowieckie
i dolnośląskie) rozwój można uznać za ‘umiarkowanie ekspansywny’. We wszystkich
pozostały województwach wartości wskaźnika ekspansywności twórczej wskazują na
stagnację. Warto jednak zauważyć, że nawet najgorsze pod tym względem województwo podkarpackie ma wartość wskaźnika ekspansywności twórczej znacznie powyżej
granicznej wartości, poniżej której rozwój uznajemy za regresywny.
W łącznej ocenie trzech ekspansywności najlepsze okazało się województwo mazowieckie (umiarkowana ekspansywność). Wartość ogólnego wskaźnika ekspansywności dla tego województwa jest tylko niewiele mniejsza od wartości pozwalającej
uznać jego rozwój jako ekspansywny. Oprócz mazowieckiego jeszcze osiem innych
województw uznano za te, w których rozwój należy uznać jako umiarkowanie ekspansywny. Na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie, które tylko nieznacznie wyprzedziło województwo pomorskie. Wartości wskaźnika ekspansywności
sugerują, że w pozostałych siedem województwach występuje stagnacja w ogólnym
rozwoju społeczno-gospodarczym. Istotne zauważenia jest to, że ostatnie województwo
(opolskie) ma jednak dosyć dużą wartość ogólnego wskaźnika ekspansywności (0,43),
wyraźnie większą od granicy wyznaczającej rozwój jako regresywny (tzn. 0,27).
Proponowane podejście do badania ekspansywności rozwoju umożliwia także analizę zmian ekspansywności w czasie. Ogólny wskaźnik ekspansywności
Irlandii wykazuje w ostatnich kilkunastu latach względnie stałą tendencję wzrostową. Na początku lat 1990. wartość tego wskaźnika tylko niewiele przekraczała
graniczną wartość pozwalającą sklasyfikować Irlandie jako umiarkowanie ekspansywną; od 1998 roku wartość tego wskaźnika fluktuuje wokół wartości 0,65.
Pomocną w budowaniu tego wskaźnika była opracowana przez Tomasza
Kocowskiego w latach 1970. i 1980. teoria potrzeb. Przyjmując za punkt wyjścia kategoryzację potrzeb opracowaną przez Kocowskiego wyróżniono następujące ekspansywne kierunki rozwojowe:
• egzystencjalne (ekonomiczne) zorientowane na zaspakajanie potrzeb pokarmowych, ekologicznych, rekreacyjnych, zdrowotnych, bezpieczeństwa, mieszkaniowych, odzieżowych).
• prokreacji zorientowane na zaspokojenie potrzeb reprodukcji, opieki, dydaktycznych (edukacyjnych), wychowawczych, rodzinnych, samorealizacji.
• funkcjonalne zorientowane na zaspokojenie potrzeb informacyjnych, sprawności (umiejętności, technik i metod działania), instrumentalnych, lokomocyjnych, swobody, innowacji, napędowych.
Potrzeba budowy wskaźnik ekspansywności rozwoju regionów dostrzeżona
została przez prof. Wacława Kasprzaka, któremu tą drogą dziękujemy za inspiracje do prowadzenia tych badań. Dziękujemy też prof. Jerzemu Kalecie za
pomoc i wspieranie naszych prac.


Tomasz Kocowski (1982), Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa (wyd. II), Zakład im.
Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
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1. Zróżnicowanie rozwoju
w skali globu, w Europie i w Polsce
Obserwując rozwój społeczno gospodarczy w skali świata, państw i poszczególnych regionów można zauważyć ogromne zróżnicowanie w poziomie życia,
zadowolenia ludzi, ich poczuciu sukcesu. Należałoby zatem przyjrzeć się zarówno
samemu zjawisku zróżnicowania jak i zastanowić nad jego przyczynami oraz pytaniem, czy społeczeństwa zacofane, pozostające niejako w tyle, są w stanie dogonić
społeczności najbardziej rozwinięte?
Już w 1897r. Vilfredo Pareto badając rozkład dochodów we Włoszech zauważył,
że udziałem 20% społeczeństwa włoskiego jest 80% dochodów, co wskazuje na
wysokie ich zróżnicowanie. Zależność tę nazywamy zasadą 80/20. Stosuje się ją do
wszelkich sytuacji, kiedy rozwój jakiegoś sytemu podlega naturalnym, ewolucyjnym mechanizmom. Jej występowanie obserwowane jest w niemalże wszystkich
dziedzinach aktywności człowieka. Oczywiście proporcję 80/20 należy traktować
jako pewien skrót myślowy wskazujący na daleko idąca nieproporcjonalność wysiłków i efektów. Przykładowo:
• obserwacje częstości odwiedzin różnych stron internetowych w 1999 roku pokazały (za Koch, 2002, s. 218), że 119 stron internetowych (co stanowiło mniej niż 0,1%
wszystkich stron w Internecie) skupiło na sobie 32% wszystkich wizyt, natomiast
5% stron (tj. ok. 6000 stron) przyciągnęło uwagę 75% użytkowników internetu;
• kiedy Sir Isaak Pitman myślał o szybkim zapisywaniu rozmów (i wymyślił stenografię) odkrył, że zaledwie 700 słów (tzn. znacznie mniej niż jeden procent
słów języka angielskiego) składa się na 70% rozmów;
• Jimmy Wales, twórca Wikipedii zwrócił uwagę, że z analizy aktywności użytkowników encyklopedii wynika, że 10% z nich robi 80% edycji, 5%- 66% edycji; a 2,5% użytkowników robi 50% edycji.
Stabilność rozkładu dochodów nie świadczy o tym, że biedni zawsze pozostają
biednymi. Jest wręcz odwrotnie, bardzo często przy stabilnym rozkładzie obserwujemy żywiołowy proces ‘zamiany miejsc’, bogaci stają się biednymi a biedni bogatymi.
Na poziomie makro-rozwoju mówimy często o konwergencji – niektórym krajom
udaje się dogonić czołówkę (a nawet ‘przegonić’). Można zatem powiedzieć, że niektóre społeczeństwa wykazują się ekspansywnością i rozwijają się szybciej niż inne albo ‘uciekając innym’ i stając się liderami zmian, albo też będąc opóźnionymi w rozwoju wchodzą na ‘ekspansywna ścieżkę’ i zaczynają doganiać liderów.
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O ile więc, zbyt duży poziom nierówności jest zagrożeniem dla rozwoju społecznego, to naturalna nierówność jest często motorem zmian i podstawą harmonijnego
rozwoju społeczno-gospodarczego. Już Arystoteles zauważył, że gdy wszyscy są całkowicie równi, nie może powstać ani społeczeństwo, ani żadna wspólnota polityczna.
Ralf Dahrendof (2005) uważa, że nierówność jest do zaakceptowania, jeśli zachowane
są pewne warunki - istnieje możliwość przemieszczania się między różnymi warstwami, (mobilność społeczna, otwartość grup społecznych) oraz pełnego uczestnictwa
każdego członka społeczności w procesach społecznych, a także nikt nie jest całkowicie wykluczony z uczestnictwa w społeczeństwie, nikt nie jest zepchnięty poniżej
pewnego wspólnego poziomu, na jakim powinni znajdować się wszyscy obywatele.
Otwartość stanowi jeden z warunków akceptacji nierówności. Nierówność staje
się nie do zaakceptowania, jeśli grupy społeczne zamykają dostęp do siebie, jeśli
stają się podobne do kast. Jako ostrzeżenie należy potraktować dowody historyczne.
Zwykle grupy społeczne, którym się powiodło, wykazywały tendencję izolacjonistyczne. Naturalnie powodem takiej postawy była chęć utrzymania swoich zdobyczy. Jednak najczęściej taka postawa okazywała się początkiem końca prosperity tej
grupy, a w konsekwencji całej społeczności.
Intensywny rozwój globalizacji od początku lat 80 sprzyjał wzrostowi bogactwa
pewnej grupy ludzi. Jednocześnie jednak pojawiła się klasa ludzi, którzy w tej sytuacji
czuli się biednymi. Zasadniczy problemem, który się pojawił w tej sytuacji, było (i jest)
stworzenie takich warunków by ludzie postrzegający siebie jako biednych mieli możliwości i chęci wydostania się z tej biedy (by byli ludźmi mobilnymi, ekspansywnymi).
Mówiąc o nierówności należy wspomnieć o dwóch koncepcjach równości: dochodów i szans. Hasło równości szans zostało sformułowane przez teoretyków liberalizmu
w XVIII w. i przyjęte w celu racjonalnego uzasadnienia likwidacji barier stanowych
ograniczających możliwości bogacenia się i awansu. Zasada ta głosi, że każdy człowiek
powinien mieć równe możliwości osiągania dóbr, pozycji, stanowisk, zaś nierówności są
dopuszczalne tylko w tym stopniu, w jakim są one rezultatem niejednakowego wysiłku,
talentu, wykształcenia i zdolności. Równość szans polega więc na tym, że każdy obywatel ma nieograniczone możliwości awansu. Hasło równości szans przyjmowane jest jako
coś naturalnego w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w kilku krajach Europy
Zachodniej. W Polsce, ale także w kontynentalnej Europie Zachodniej, społeczeństwa są
raczej skłonne akceptować idee równości pozycji (dochodów) kosztem równości szans.
Wybór ścieżki rozwoju, na którą weszły społeczności uznawane obecnie za najbardziej rozwinięte, ogólnie nazwać można kapitalizmem, którego rozwój gospodarczy oparty jest na zasadach gospodarki rynkowej. Centralną instytucją systemu
kapitalistycznego jest rynek, którym to określeniem nazywamy system społeczno-gospodarczy oparty na prywatnej własności. Mówiąc o rynku w systemie kapitalistycznym myślimy zarówno o rynku dóbr i usług, jak również o wielu innych
sferach działalności człowieka w warunkach wolnej przedsiębiorczości. Dzięki istnieniu konkurencji na rynku, gospodarka kapitalistyczna charakteryzuje się dużą innowacyjnością pozwalającą na stałe obniżenie kosztów, oferowanie szerokiej gamy
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coraz to lepszych produktów, przy ciągłej dbałości o wysoką efektywność produkcji
(którą można mierzyć np. wielkością zysku z jednostki zaangażowanego kapitału).
Rynek (przez co należy rozumieć ‘wolny rynek’) jest centrum systemu kapitalistycznego
i jako instytucja ma zalety, których nigdzie indziej nie zauważymy; żadna osoba ani też grupa osób nie jest w stanie kontrolować rynku, mechanizm rynkowy powoduje dosyć równomierny podział wpływów na to co na nim się dzieje tak, że dominacja (monopolizacja) rynku
przez jakąś grupę ludzi jest zjawiskiem bardzo rzadkim, a jeśli występuje to jest to z korzyścią dla konsumenta, rynek w naturalny sposób nagradza efektywność (poprzez duże zyski)
oraz karze nieefektywnych (których ‘eliminuje z gry’) zapewnia swobodę, spontaniczność
działania, powiązaną jednak z ryzykiem i niepewnością – James M. Buchanan nazwał zasadę spontanicznego porządku „najważniejszą, fundamentalną zasadą ekonomii” .
Naturalna cechą rozwoju jest zatem jego różnorodność. Tę różnorodność widać też
w zróżnicowaniu szybkości wzrostu gospodarczego. Ważnym pytaniem jest czy kraje
(regiony) o niskich dochodach (biedniejsze) rozwijają się szybciej od krajów bogatszych,
czyli czy obserwujemy proces konwergencji rozwoju gospodarczego. Wiele przykładów
pokazuje, ze istotnie tak jest. Na Rysunku 1 pokazano przykład takiego procesu konwergencji w odniesieniu do czterech krajów. Przez cały XIX wiek liderem rozwoju gospodarczego była Wielka Brytania. W ostatnich dekadach XIX wieku została ona ‘wyprzedzona’ przez Stany Zjednoczone, które przez cały XX wiek były krajem dominującym
w rozwoju gospodarczym. Wielka Brytania początkowo dotrzymywała kroku Stanom,
jednakże w drugiej połowie XX wieku przewaga USA nad WB dochodziła do 40%. Na
początku XX wieku Niemcy i Japonia były znacznie opóźnione w rozwoju gospodarczym, PKB na osobę w Niemczech był o ok. 40% mniejsze niż w USA i WB, natomiast
PKB/osobę w Japonii był aż czterokrotnie mniejszy niż w USA i WB. Poza okresami
wojen światowych obie gospodarki nadrabiały zaległości i pod koniec XX wieku wyprzedziły Wielką Brytanię a ich PKB/osobę był mniejszy od USA o ok. 15-20%.

Rysunek 1. Proces konwergencji rozwoju gospodarczego
Japonii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii
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Rysunek 2. Hipoteza konwergencji, zależność pomiędzy stopą wzrostu gospodarczego
(PKB/mieszkańca) a wyjściowym PKB na mieszkańca wśród 98 krajów w latach 1960-1985
(za Burda, Wypłosz, Makroekonomia, s. 162)

Przypadek Japonii i Niemiec jest dobrym przykładem dla wszystkich pozostałych gospodarek świata. Okazało się bowiem, że tylko niewielka cześć
krajów weszła na drogę konwergencji (co obrazuje lewy wykres na Rysunku 2).
Proces ten jest zatem możliwy wtedy, gdy z jakichś powodów szybkość wzrostu
gospodarczego krajów rozwiniętych gospodarczo jest mniejsza niż krajów opóźnionych (najkorzystniej jest kiedy różnica w szybkości wzrostu gospodarczego
jest tym większa im większa jest różnica w poziomie rozwoju gospodarczego).
Proces taki był obserwowany w przeszłości wśród grupy krajów zaliczanych do
rozwiniętych gospodarczo (należących do ‘elitarnego klubu’ 23 krajów OECD,
prawy wykres na Rysunku 2). Konwergencja nie jest natomiast obserwowana,
kiedy przeanalizuje się rozwój wszystkich krajów świata (98 krajów, które istniały w 1960 roku, w tym Chiny i Indie, Rys. 2). Analiza regresji dla tych 98
krajów pokazuje, że trend jest wręcz odwrotny. Wydaje się, że po 1989 roku te
kraje, które doświadczyły transformacji systemowej i weszły na drogę rozwoju
rynkowego (m.in. Chiny, Indie i kraje Europy Centralnej, nowi członkowie UE
od 2004 roku) zainicjowały postulowany proces konwergencji. Jak pokazuje
doświadczenie Japonii i Niemiec, proces ten nie może być procesem szybkim
i z pewnością nie będzie to proces ‘gładki’, bez ‘turbulencji’. W optymistycznych przewidywaniach można oczekiwać ze zajmie on ok. 30-40 lat, realistycznie patrząc, należy spodziewać się, że będzie to trwało ok. 50-60 lat.
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W dalszej części opracowania przedstawiać będziemy
wiele danych statystycznych.
Warto zaznaczyć, że do danych statystycznych należy
podchodzić z dużą ostrożnością. Nie znaczy to, że należy
je odrzucać – są one pożytecznym narzędziem pozwalającym lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość. Dane
odnoszące się do tych samych
charakterystyk zbierane są
jednak przez różne instytucje
Rysunek 3. PKB na mieszkańca i ranking państw
przy zastosowaniu różnych
wg. badań Central Inteligence Agency i Economic
metodologii, naturalnym zaInteligence Unit (The Economist)
tem jest, że występować mogą
znaczące różnice w wartościach tych charakterystyk. Jako przykład weźmy
najczęstszą miarę – oceny poziomu życia poprzez przeliczenie dochodu na
osobę (np. PKB/osobę). PKB dla poszczególnych krajów liczą krajowe urzędy
statystyczne, międzynarodowe instytucje statystyczne (np. Eurostat) i finansowe (MFW, Bank Światowy), międzynarodowe organizacje polityczne (ONZ)
i gospodarcze (OECD) oraz placówki naukowe i badawcze. Za każdym razem
wyniki są nieco inne. Według CIA (dane publikowane w The World Factbook)
Polska z PKB wyliczonym na 13 300 dolarów (na mieszkańca, patrz Rysunek
3) jest wśród najbogatszych dopiero na 70 miejscu (uwzględniając wszystkie państwa świata, wtedy okazuje się, że bogatsi od Polaków są mieszkańcy
m.in. Bermudów, Gwinei Równikowej, Guernsey, Jersey, Brytyjskich Wysp
Dziewiczych, Kajmanów, wyspy Man, Gibraltaru, Monako, Falklandów, Brunei,
Bahrajnu, Wysp Owczych, Makau, Aruby, Bahamów, Grenlandii, Portoryko,
Polinezji Francuskiej, Trynidadu i Tobago oraz Barbadosu). Natomiast zgodnie
z wyliczeniami Economist Intelligence Unit (wywiadowni gospodarczej założonej w 1946 r. przez tygodnik The Economist), PKB na osobę w Polsce to
12 825 dolarów, co daje nam 43. lokatę w światowym rankingu (Rys. 3; ale liczba państw poddanych rankingowi jest znacznie mniejsza niż w rankingu CIA,
jeśli w rankingu CIA wyeliminować państwa nie występujące na liście EIU to
w rankingi CIA bylibyśmy na 40 miejscu). W rankingu EIU przed Polska są np.
Barbados (16 632 dolary), oraz sześć państw postsocjalistycznych: Słowenia
(21 892 dolary), Czechy (17 600 dolarów), Węgry (16 047 dolarów), Słowacja
(15 513 dolarów), Estonia (14 800 dolarów) i Litwa (13 758 dolarów). Istotne
różnice w szacunkach PKB występują w większości państw – wystarczy porównać np. Luksemburg, USA, Norwegie, czy Irlandię.
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Uzupełnieniem tego typu miar ilościowych poziomu życia są różnego rodzaju wskaźniki budowane albo na podstawie badania opinii albo wyliczane z wybranych (często
dosyć arbitralnie) zestawu zmiennych. Przykładem niech będzie wskaźnik jakości życia
oraz wskaźnik szczęśliwości. Economist Intelligence Unit swój wskaźnik jakości życia
(Quality of Life Index) liczy, opierając się na dziewięciu wskaźnikach cząstkowych: PKB
na jednego mieszkańca, długość życia, stabilność polityczna, liczba rozwodów, stopień
samoorganizacji społecznej, jakość klimatu, stopa bezrobocia, stopień wolności politycznej oraz skala dysproporcji zarobków mężczyzn i kobiet. Krajami o najwyższym wskaźniki jakości życia są: Irlandia, Szwajcaria, Norwegia, Luksemburg, Szwecja, Australia,
Islandia, Włochy, Dania
i Hiszpania. Wedle wyliczonego na podstawie
tych wielkości wskaźnika,
Polska jest pod względem
jakości życia 48 krajem
świata. Wyprzedzają nas
m.in.: Kostaryka, Malezja,
Brazylia, Tajlandia, Sri
Lanka, Filipiny, Urugwaj
i Panama. Za nami plasują się jednak znacznie
bogatsze od nas Kuwejt
i Bahrajn.
Rysunek 4. Kraje o najwyższym wskaźniku jakości życia
(wg The Economist)

Jeśli chodzi o drugi z przykładów, to w 2006 roku, Adrian White, psycholog z Uniwersytetu w Leicester w Wielkiej Brytanii, po raz pierwszy opublikował tzw. ‘mapę szczęścia’. Badania te przeprowadził korzystając z danych
udostępnionych przez organizacje rządowe i pozarządowe (UNESCO, CIA,
New Economics Foundation, WHO, Veenhoven Database, Latinbarometer,
Afrobarometer, UNHDR i inne). Badaniami objęto też blisko 80 tys. osób ze
178 krajów. Pytano je o samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz dostęp do
edukacji. Dodatkowo analizowano ich sytuację ekonomiczną i polityczną.
Wyniki pokazały, że poczucie szczęścia jest ściśle powiązane ze zdrowiem, bogactwem i wykształceniem. Najszczęśliwszymi ludźmi okazali się Duńczycy,
natomiast najbardziej nieszczęśliwymi mieszkańcy Burundi - maleńkiego państwa w Afryce Środkowej, ale także Kongo i Zimbabwe. Polska znalazła się
w tym rankingu mniej więcej w środku, zajmując 99. pozycję, wyprzedzając
swoich wschodnich i południowych sąsiadów: Słowację, Rosję, Litwę, Ukrainę
i Białoruś. Okazuje się, że duże kraje mają mniej szczęśliwych mieszkańców
niż małe. Przykładem mogą być Chiny, Indie czy Rosja (choć wyjątkiem są
np. Stany Zjednoczone). Lepiej mieszka się np. w Australii, krajach Beneluksu,
16
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Skandynawii czy Szwajcarii. Okazało się też, że dla większości badanych ważniejsze niż pieniądze są zdrowie i edukacja.
Badania nad szczęściem są coraz częściej przedmiotem badań naukowych.
Mieszkańcy państw rozwiniętych, którzy w ostatnich 50 latach znacznie się
wzbogacili, mogą mniej pracować, cieszyć się dłuższymi wakacjami i dłużej żyć
w zdrowiu. Jednak wcale nie są szczęśliwsi (takie wnioski wysnuwa z prowadzanych badań Richard Layard z London School of Economics). Wzrost zamożności
ma wielki wpływ na samopoczucie osób żyjących w niedostatku, lecz powyżej
granicy ok. 20 tys. dolarów PKB na osobę wzrost dochodów nie wpływa na poprawę samopoczucia. W bardzo dużym stopniu do szczęścia przyczynia się posiadanie kręgu rodziny i przyjaciół oraz zajęcie, które daje nam satysfakcję. Co
wydaje się zrozumiałe, znacznie bardziej nas cieszy poprawa sytuacji materialnej,
jeśli dotyczy nas samych, a nie wszystkich dookoła w jednakowym stopniu.

Rysunek 5. Mapa światowego szczęścia
(wg badań Adriana White’a, Uniwersytet w Leicester, Wielka Brytania).
Oryginalna mapa dostępna pod: http://www.le.ac.uk/pc/aw57/world/sample.html

Nierówności w skali globalnej
W kilku ostatnio opublikowanych pracach przedstawiono estymowane rozkłady dochodów w różnych państwach, oraz rozkłady dochodów w skali globalnej
w ostatnich dziesięcioleciach (np. Sala-i-Martin, 2002, Dikhanov, Ward, 2003).
Z badań tych wynika, że w ogromnej większości państw wystąpiło wyraźne przesuniecie w kierunku rosnących dochodów, a co za tym idzie wyraźne zmniejszenie odsetka ludzi żyjących w poniżej granicy ubóstwa. Przedstawmy tylko wyniki
estymacji dochodu na osobę w skali globalnej w latach 1970, 1980, 1990 oraz
17
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1999 (Rysunek 6). Trzydzieści lat temu widać było wyraźnie istnienie dwóch
szczytów w rozkładzie dochodów, jeden dla dochodów ok. 600 dolarów USA
a drugi, trochę mniejszy dla dochodów ok. 10 razy większych. W miarę upływu
czasu (można powiedzieć w miarę postępowania globalizacji) oba szczyty przesuwały się na prawo (podobnie jak cały rozkład), przy czym ruch ‘biedniejszego’
szczytu był trochę ‘szybszy’, tak, że po ok. 30 latach stosunek dochodów dla
tych szczytów nie jest równy 10, ale ok. 8,5 (tj. 13000 do 1600 dolarów USA).
Interesujące jest jednak to, że ostatnie dziesięciolecia globalizacji to wyraźny
wzrost udziału ‘klasy średniej’, co spowodowało, że ‘dolina’ pomiędzy szczytem
biednych i szczytem bogatych nie jest tak głęboka jak było to jeszcze 30-40 lat
temu. Naturalnie w miarę przesuwania się rozkładu dochodu na prawo maleje
udział ludności żyjącej poniżej przyjętego progu ubóstwa (mierzone wielkością
pola ‘lewego ogona’ rozkładu ograniczonego linia ubóstw $1 lub $2).
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Rysunek 6. Rozkład dochodów ludności świata w ostatniej dziesięcioleciach
(za: Dikhanov, Ward, 2003)

Jak bardzo ostrożnie należy jednak podchodzić do interpretacji tych samych
danych pokazuje raport Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1999 roku w którym czytamy, że „w 1997 roku stosunek dochodów na osobę najbogatszych 20%
ludzi świata do dochodów 20% najbiedniejszych członków społeczeństwa global18
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Rysunek 7. Stosunek dochodów najbogatszych 20% do 20% najbiedniejszych ludności świata
w wartościach nominalnych i realnych

nego był jak 74 do 1, podczas gdy w 1990 roku był równy 64 do 1 a w 1960 jak
30 do 1” (Rysunek 7). Taka interpretacja danych o dochodach ludności świata sugeruje wyraźny wzrost dysproporcji pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi.
Zauważyć jednak należy, że obliczenia te dotyczą dochodów nominalnych, a nie
realnych. Jak pokazuje Xavier Sala-i-Martin (2002), porównanie dochodów realnych (liczonych w sile nabywczej PPP) daje zupełnie innych obraz (Rysunek 7).
Istotnie stosunek ten wzrósł z 11,3 w 1960 roku do 15,9 w 1980, ale w następnych
latach (czyli już w okresie umownie uznawanym za początek intensywnej globalizacji) zaczął powoli zmniejszać się, by osiągnąć wartość 15,1 w 1998 roku.
Podobne obserwacje można poczynić patrząc na wskaźniki nierównomierności dochodów (Rysunki 8 i 9). W XX wieku nierówności dochodów rosły. W istocie, jeśli porównamy początek i koniec XX wieku to odnieść możemy wrażenie,
że bieda w XX wieku wyraźnie wzrosła. Wyliczony z krzywej Lorenza współczynnik Giniego wzrósł z 0,40 w 1900 roku do 0,48 sto lat później (Rysunek 8).
Wzrost tej nierówności widać także przy porównaniu dochodów w poszczególnych kwartylach. Mimo, że we wszystkich przedziałach dochodowych obserwowany był wzrost dochodów to szybkość tego wzrostu nie była równomierna.
Dochód najuboższych (dolny (pierwszy) kwartyl) wzrósł 2,5 krotnie, natomiast
dochód najbogatszych (górny (czwarty) kwartyl) wzrósł w tym czasie 5,6 razy.
Podobnie (5,7 krotnie) wzrósł dochód drugiego kwartylu. Największy wzrost,
bo siedmiokrotny, wystąpił wśród dochodów średnich (trzeci kwartyl).
Taki obraz otrzymujemy, jeśli porównamy koniec XX wieku z jego początkiem
(Rysunek 9). Przyglądając się jednak zmianom w całym XX wieku zaobserwować
możemy znacznie większe nierówności w połowie wieku. Natomiast w ostatnich dekadach XX wieku krzywa Lorenca zaczęła zmierzać w kierunku krzywej rozkładu
równomiernego. W 1965 roku współczynnik Giniego był równy 0,58 (w porównaniu
19
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z początkiem XX wieku wzrósł o prawie 50%), zmniejszył się do 0,52 w 1997 oraz
0,48 w 2000 roku. Szczególnie szybka tendencja zmniejszania nierównomierności
dochodów w skali całego świata widoczna jest w ostatniej dekadzie XX wieku.
Obserwacje te potwierdza porównanie dochodów najbogatszych i najbiedniejszych.
Na początku wieku stosunek średnich dochodów górnego i dolnego kwartyla wynosił 5,5
i rósł dosyć szybko w pierwszej połowie XX wieku osiągając maksimum w latach 1960.
i 1970. (ok. 15 krotnie większe średnie dochody bogatych nad biednymi). Ale w ostatnich
dekadach systematycznie malał i w końcu XX wieku osiągnął wartość ok. 12,5.

Rysunek 10. Zróżnicowanie dochodów indywidualnych – współczynnik Giniego
(0 pełna równość dochodów, 1.0 pełna nierówność dochodów). Za Wikipedia.

Na Rysunku 10 pokazano zróżnicowanie nierówności dochodów (mierzone współczynnikiem Giniego) w skali całego świata. Najmniejsze zróżnicowanie wykazują Azerbejdżanie, Dani, Japonii, Szwecji, Czechach, Norwegii
i Słowacji. Polska (współczynnik Giniego równy 0,34 w 2004 roku) ma podobne zróżnicowanie dochodów jak Francja, Niemcy czy Hiszpania.
Zróżnicowanie w skali Europy i wśród najbogatszych państw świata
Porównanie w obrębie kilkudziesięciu państw należących do OECD lub do
UE również ukazuje zróżnicowanie dochodów. Rysunek 12 obrazuje zróżnicowanie mierzone stosunkiem PKB na osobę wśród krajów OECD. Wyraźnie widać trzy grupy krajów: ‘liderów’ (Luksemburg, Stany Zjednoczone, Norwegia
i Irlandia), grupę o wysokim PKB na osobę (Kraje Europy Zachodniej, Kanada,
Japonia) oraz kraje biedniejsze (Europa Centralna, Meksyk, Turcja).
Porównania w obrębie tych kilkudziesięciu państw mają większe uzasadnienie
niż w skali całego świata, ponieważ wszystkie te państwa stosują podobną metodologie zbierania danych (opartą w dużej mierze na opublikowanym w 1993 roku
21
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Sytemie Rachunków Narodowych (Sytem of National Accounts)). W przypadku
Luksemburga i Szwajcarii PKB na osobę jest trochę przeszacowany, jako że pracuje w tych krajach wiele osób nie będących obywatelami tych krajów.

Rysunek 11. Produkt Krajowy Brutto w krajach należących do OECD w roku 2004
(ceny bieżące, PPP)

Rysunek 12. Dochód narodowy (brutto i netto) w krajach należących do OECD w roku 2004
(ceny bieżące, PPP)

Lepszym wskaźnikiem wydaje się być porównanie dochodu narodowego (brutto i netto na osób, Rysunek 12). W obu porównaniach przewodzi Luksemburg, ale
w przypadku produktu narodowego różnica pomiędzy Luksemburgiem i Szwajcarią
a innymi krajami jest znacznie mniejsza niż w przypadku PKB/osobę.
Kiedy policzymy syntetyczny wskaźnik zróżnicowania PKB/osobę (wskaźnik
Giniego) to Meksyk pozostaje nadal ‘liderem’ (wskaźnik Giniego 0,30), ale na drugim miejscu jest Turcja (0,28), natomiast Wielka Brytania znalazła się w grupie krajów
22
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o lekko powyżej średnim zróżnicowaniu (0,17), Podobnie jak Polska (5
miejsce, 0,19). Kraje Skandynawskie
(Szwecja, Norwegia), Australia,
Japonia i Holandia to przykład krajów o bardzo równomiernym rozkładzie dochodów (wskaźnik Giniego
od ok. 0.05 do 0.11). Znacznie większe zróżnicowanie występuje na poziomie dochodów indywidualnych
(Rysunek 14). Największe zróżnicowanie dochodów w ostatnich 20 latach wśród krajów OECD występuje
w Meksyku i Turcji (współczynnik
Giniego osiąga w tych krajach wartość ok. 0,50). W większości krajów
współczynnik ten równy jest ok.
0,28. Najniższe zróżnicowanie dochodów występuje w Danii, Szwecji
i Holandii (wsp. Giniego ok. 0,22).

Rysunek 13. Zróżnicowanie PKB/osobę
– współczynnik Giniego

Rysunek 14. Zróżnicowanie dochodów indywidualnych – współczynnik Giniego w latach
1980., 1990. i w 2000r.

Na Rysunku 15 przedstawiono średnie stopy wzrostu PKB w latach 1991-2004
w krajach OECD oraz w kilku innych wybranych krajach świata (Brazylii, Chin,
Indii, Rosji i Południowej Afryki). Średni wzrost w krajach OECD w tym okresie
wynosił 2,7%. Znacznie powyżej średniej rozwijały się Irlandia i Korea (ponad
5%). W przypadku Irlandii szczególnym okresem były lata 1995-2000, kiedy to
23
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średni wzrost gospodarczy był równy ok. 10% (porównywalny z Irlandią wzrost
gospodarczy miały w całym okresie 1991-2004 Chiny i Indie). To w tym okresie
Irlandia nazwana została Celtyckim Tygrysem. Stosunkowo wysoki rozwój gospodarzy obserwowany był w krajach Europy Centralnej, które na początku lat
90 weszły na rynkową ścieżkę rozwoju. Po spadku produkcji na początku lat 90.
w krajach tych (Polska, Czechy, Węgry, ale podobnie na Litwie, Łotwie i Estonii)
wystąpiło przyspieszenie rozwoju gospodarczego, stopy wzrostu PKB kształtowały się na poziomie 4-6% rocznie. Warto wspomnieć, że największe gospodarki Europy kontynentalnej Francja, Niemcy i Włochy oraz Japonia rozwijały się
w tym czasie stosunkowo wolno – ich wzrost gospodarczy nie przekraczał 2%.

Rysunek 15. Średnia stopa wzrostu PKB w latach 1991-2004

Rysunek 16. Wzrost produktywności pracy mierzonej wielkością wytworzonego PKB
w ciągu godziny pracy latach 2002-2004.
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Rysunek 17. Różnice sektorowe w zatrudnieniu (procent ogółu zatrudnionych pracujących
w rolnictwie, przemyśle i usługach) w roku 2003.

Rysunek 18. Wartość produkcji dodanej w rolnictwie, przemyśle i usługach
jako procent całego PKB wytworzonego w 2003 roku

Szybkiemu wzrostowi gospodarczemu z reguły towarzyszył znaczny wzrost produktywności pracy. Średni wzrost produktywności pracy (mierzony wielkością produkcji przypadającą na przepracowaną godzinę, Rysunek 16) w latach 2002-2004, w krajach OECD był równy 1,8%, natomiast w Irlandii, Islandii, Korei, Polsce, Czechach
i na Słowacji był ponad dwukrotnie większy (w przypadku Słowacji nawet trzykrotnie
większy). Od 1991 roku, Francja, Niemcy, Japonia i Stany Zjednoczone doświadczyły
wzrostu produktywności na poziomie średnim OECD. Wyraźnie wolniejszy (a nawet
ujemny) wzrost produktywności wystąpił we Włoszech, Meksyku i Szwajcarii.
Niech uzupełnieniem tego obrazu różnic rozwojowych pomiędzy krajami rozwiniętymi gospodarczo będzie kilka danych dotyczących krajów Unii Europejskiej
(z Portrait of EU 2004). Jako przykładem posłużymy się m.in. danymi dotyczą25
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cymi struktury zatrudnienia. Im bardziej rozwinięty gospodarczo kraj tym większy udział ludzi zatrudnionych w usługach i tym mniejszy udział zatrudnionych
w rolnictwie. Średnio w UE w rolnictwie zatrudnionych jest 5,2% ludzi, w przemyśle 25,5% a w usługach 69,2%. Największy udział zatrudnionych w usługach
jest w Wielkiej Brytanii (80,4%), Holandii (77,7%), Luksemburgu (77,2%), Belgii
(75,6%), Szwecji (74,8%), Danii (74,5%). W krajach tych jest też najmniej zatrudnionych w rolnictwie (ok. 2-3% - najmniej w Wielkiej Brytanii 0,9%). Największe
zatrudnienie w rolnictwie (a jednoczenie bardzo niskie zatrudnienie w usługach)
występuje w Polsce (18,4% w rolnictwie i 53,0% w usługach), na Litwie (odpowiednio 17,8%, 54,1%), Grecji (16% i 60,6%), Łotwie (13,4%, 60,8%).

Rysunek 19. PKB na osobę w krajach UE w stosunku do średniej UE-25 (=100)
w roku 2005 i 2006

Udział produkcji rolniczej w całym produkcie krajowym jest we wszystkich
krajach na poziomie 1% do 5%. Udział sektora usług jest dosyć zróżnicowany
od ok. 60% we Włoszech, Belgii, Irlandii, Słowenii i Litwie do ok. 75-80% na
Litwie, Cyprze, Francji, Danii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii (w Polsce ok.
65% PKB wytwarzanego jest w usługach).
Na Rys. 19 pokazano zróżnicowanie PKB/osobę wśród 25 krajów Unii
Europejskiej. Relacje pomiędzy państwami są podobne do prezentowanych wyżej wśród krajów OECD (21 krajów OECD należy do UE). Luksemburg, Irlandia,
Dania i Holandia od kilku lat są krajami o najwyższym PKB/osobę. Warto zwrócić
26
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uwagę, że ogromna przewaga Luksemburga (PKB/osobę ponad dwukrotnie większy niż średnia UE-25) powoli staje się mniejsza, natomiast Irlandia stale powiększa
wartość tego wskaźnika.
Jeśli chodzi o Polskę to wprawdzie od 1996 roku wskaźnik ten niemalże systematycznie rośnie (od 42% średniej unijnej w 1996 r. do ponad 51% obecnie) to inne
kraje poczyniły znacznie większe postępy. Szczególnie szybko rozwijała się Estonia,
gdzie przez dziesięć lat PKB na osobę zwiększył się z 35 do 57 proc. średniej unijnej.
Duży postęp zanotowała Łotwa: w 1996 roku na jej mieszkańca przypadał PKB odpowiadający zaledwie 30% przeciętnej w UE, a w zeszłym roku - już 47%, podobnej
skali postęp zrobili Litwini, wzrost 35% do 52% średniej UE-25. W Czechach PKB
na osobę zwiększył się przez dziesięć lat tylko z 70% do 73% średniej, na Węgrzech
- z 48,5% do 61%, na Słowacji z 45% do 55%, Słowenia wzrost z 69% do 80%, dzięki
czemu Słoweńcy są już bogatsi od Portugalczyków i niewiele ustępują Grekom.
W starej Unii zwraca uwagę przede wszystkim dochodowy awans Irlandczyków.
Dziesięć lat temu PKB na osobę odpowiadał tam 102% średniej unijnej, w 2005
roku to już 137%, w 2006 roku 141% średniej unijnej. Znacznie poprawiły swoją pozycję Hiszpania (z 87 do 99% średniej) i Finlandia (ze 104 do 112%), nieco
wyżej niż w 1996 roku plasują się w tym zestawieniu Holandia i Wielka Brytania.
W Szwecji, Danii i Belgii relacja PKB na osobę jest taka sama jak dziesięć lat temu.
Mieszkańcy pozostałych krajów relatywnie natomiast zubożeli, choć Francuzi,
Austriacy i Portugalczycy - stosunkowo niewiele. Ale w przypadku Niemiec zmiana była znaczna - ze 118 do 110 średniej unijnej. Najbardziej pogorszyła się dochodowa pozycja Włochów: z prawie 116% przeciętnej w Unii do zaledwie 103%.
Ten dosyć optymistyczny obraz Polski (wzrost dochodu z 42% średniego dochodu
unijnego do 51%) ma też swoją drugą stronę, wraz z Łotwą jesteśmy najbiedniejszymi
krajami UE. Co ciekawsze, oczekiwać można, że ze względu na szybsze tempo wzrostu PKB na Łotwie, Polska zostanie najbiedniejszym krajem UE-25 po 2007 roku.
Zróżnicowanie rozwoju w Unii Europejskiej na poziomie regionalnym
Opublikowane przez Eurostat w 2006 roku dane odnoszące się do rozwoju 268
regionów europejskich (Regions: Statistical Yearbook 2006) zawierają dane z 2003
roku (czynione tak jest z dbałości o w miarę godne zaufanie dane). Przedstawiono
tu najbogatsze i najbiedniejsze regiony UE (Rysunek 20). Najbogatszym regionem
Unii okazał się Londyn centralny. Jego przewaga nad najbiedniejszym regionem
UE jakim jest Lubelskie, jest ponad ośmiokrotna. Przeciętny mieszkaniec centralnego obszaru Wielkiej Brytanii wytwarza bogactwo stanowiące 2,8 dochodu wytwarzanego przez przeciętnego mieszkańca UE. Natomiast przeciętny lubelszczanin
wytwarza dochód będący jedną trzecią średniej UE. W grupie regionów, gdzie dochód na mieszkańca jest wyższy od unijnej średniej, są tylko dwa regiony z nowych
państw członkowskich: Praga (138%) oraz Bratysława (116%).
27

Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska i inni - Zróżnicowanie rozwoju w skali globu,...

Zróżnicowanie w obrębie wszystkich regionów
UE ilustruje Rysunek 21.
PKB liczony jest w sile
nabywczej pieniądza tzw.
PPS – Purchasing Power
Standard, PPS eliminuje lokalne zróżnicowanie
cen, otrzymuje się go dzieląc wartość koszyka dóbr
i usług wyrażoną w lokalnym pieniądzu przez odpowiedni PPP (Purchsing
Power Party). PPS umożliwia zatem zakup danego
koszyka we wszystkich
Rysunek 20. Najbiedniejsze i najbogatsze regiony UE (2003)
regionach, podczas gdy
(średnie UE-25 równa 100)
różna ilość lokalnego pie-

Rysunek 21. Zróżnicowanie PKB na osobę w regionach UE (2003).
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niądza jest potrzeba do zakupu tego koszyka dóbr. Zróżnicowanie jest bardzo
duże, od 4721 euro na osobę w północno-wschodniej Rumunii do 60342 na osobę w Centrum Londynu. W całej UE w 74 regionach (z 268, łącznie z Bułgarią
i Rumunią)) dochód PKB był poniżej ľ úredniego w UE-25.Po Londynie, drugie
i trzecie miejsce zajmuje Bruksela (PPS 51 658) i Luksemburg (PPS 50 844),
kolejne to Hamburg (PPS 40 011) region Paryża, Île-de-France (PPS 37 687).
Praga (Czechy) jest najbogatszym regionem wśród nowoprzyjętych krajów, PPS
30 052 (138% średniej UE-25-25) i zajmuje 19 miejsce (awans o jedno miejsce
w stosunku do statystyk z roku 2002). Jest to wyjątek wśród regionów krajów
nowoprzyjętych i kandydackich: region Bratysławy (Słowacja) jest na 53 miejscu
(takie samo w 2002)) z PPS 25 190 (116%), Közép-Magyarország (Węgry) jest
130. (tak samo jak w 2002) z PPS 20 627 (95%), Cypr jest 180. (2002: 170.) z PPS
17 377 (80%), Slowenia jest 190. (2002: 191.) z PPS 16 527 (76%), Mazowieckie
(Polska) jest 203. (2002: 204.) z PPS 15 833 (73%), Malta jest 204. (2002: 194.)
z PPS 15 797 (73%). Wszystkie pozostałe regiony nowych członków UE (także
Bułgarii i Rumunii) mają dochód mierzony PPS znacznie poniżej 75% średniej
UE-25. W całej UE w 74 regionach (z 268) dochód PPS był poniżej 75% średniego PPS w UE-25. Jak pokazuje mapa na Rysunku 21 większość tych regionów
leży na wschodnich, południowych i zachodnich peryferiach UE. W porównaniu
z 2002 rokiem liczba takich regionów zmalała o 6 (w 2002 roku było ich 80).
W Hiszpanii i w Grecji po dwa regiony przekroczyły granicę 75%.
Wśród najbogatszych 36 regionów (o dochodzie powyżej 125% średniej UE-25,
ich liczba zmalała z 41 regionów w 2002 roku) większość to regiony południowych
Niemiec, południowej Wielkiej Brytanii, Belgii, Luksemburg, Holandii, Irlandii
i Skandynawii, Praga i Paryż. Centralną cześć rozkładu dochodów (pomiędzy
75% a 125%) obejmuje 147 regionów (w 2002 roku było takich regionów 158).
Zaobserwować można niewielką konwergencję (27 regionów poprawiło swoja sytuację). Stosunek dochodów PPS pomiędzy najbogatszym (Londyn) a najbiedniejszym regionem (Rumunia) zmniejszył się z 13,9:1 w 2002 roku do 12,8:1 w 2003.
Liczba regionów o PPS poniżej 40% spadła z 23 w 2002 roku do 21 w 2003 roku.
Istnieje dosyć duże zróżnicowanie dochodów w obrębie pojedynczych państw.
W 2003 roku (podobnie jak w 2002 roku) w 12 krajach (z 19 o większej niż jeden
liczbie regionów) dochód najbiedniejszego regionu był dwukrotnie mniejszy niż
dochód najbogatszego – dotyczy to 5 z 6 krajów nowo przyjętych (lub kandydujących) a jedynie 7 z 13 krajów starej UE (UE-15). Największe różnice regionalne
występowały w Wielkiej Brytanii i Belgii, gdzie dochód najbogatszych jest większy
od dochodu najbiedniejszych regionów, odpowiednio, 3,7 i 3,1. Najmniejsze różnice regionalne zanotowano w Irlandii i Szwecji (stosunek równy 1,6 razy).
Rysunek 22 obrazuje skalę różnorodności regionalnej w obrębie pojedynczych państw. Może ona być porównywalna z różnorodnością w obrębie całej
Unii. Największe zróżnicowanie w dynamice wzrostu wystąpiło w Holandii
i Rumunii, gdzie różnica we wzroście PKB na osobę w regionie najszybciej
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Rysunek 22. Zróżnicowanie zmian regionalnych w obrębie pojedynczych państw; PKB/osobę
w roku 2003 w rejonach najbiedniejszych i najbogatszych każdym z państw UE w porównaniu
z poziomem PKB/osobę w roku 1999 (przyjmując średnią w UE-25 zmianę PKB/osobę jako
punkt odniesienia).

się rozwijającym i najwolniej się rozwijającym wynosi więcej niż 20 punktów
procentowych. Odpowiednie charakterystyki dla Wielkiej Brytanii i Portugalii
wynoszą 17 i 15 punktów procentowych. Na drugim krańcu tego spektrum są
Szwecja i Belgia, z różnica równo 8 punktów procentowych oraz Polska z 3,6
punktu procentowego. W większości przypadków powodem dużych różnic
w szybkości wzrostu jest szybki rozwój regionów wokół stolicy danego kraju.
W porównaniu do 2002 roku, w 2003 roku obserwować można niewielką konwergencję w rozwoju regionalnym (Rysunek 23). Proces konwergencji nie jest równomierny w całej UE. Ze wzrostem o 18,1% w latach 1999-2003, najbardziej dynamicznym regionem okazał się Groningen (Holandia), natomiast ze spadkiem o 11,7
punktów procentowych, najbardziej ‘regresywnym’ regionem okazało się Rento we
Włoszech. Dużym dynamizmem gospodarczym cechowały się regiony na peryferiach
UE w Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Wielkiej Brytanii (ze starych członków) oraz regiony
w nowo przyjętych krajach (tutaj do liderów należą kraje bałtyckie, Węgry i Słowenia).
Większość regionów w Niemczech i we Francji okazało się najmniej dynamicznymi
krajami UE. Dokładniejsza analiza pokazuje, że w 12 regionach wzrost był powyżej
10 punktów procentowych (jednakże 8 z tych 12 regionów to regiony wokół stolic;
najbardziej dynamiczne to trzy w Grecji, dwa w Wielkiej Brytanii, i cztery wśród
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nowych członków UE), a jedynie w ośmiu spadek był poniżej 10 punktów procentowych. Natomiast z ośmiu regionów o najniższej dynamice rozwoju gospodarczego,
cztery leżą we Włoszech, trzy w Niemczech i jeden w Portugalii. Trzynaście regionów należących do krajów ‘nowej Europy’ zyskało więcej niż 5 punktów procentowych – w tym kontekście warto wspomnieć zwłaszcza o regonach wokół Bukaresztu
i Budapesztu (wzrost o 16,2 punktów procentowych), Słowacja (+13.9) i Czechy
(+10,9), oraz regiony bez stolic państw: północno-wschodnia Rumunia (+6,7 punktu
procentowego, z 22,4% do 29,1% średniej unijnej).

Rysunek 23. Zmiana PKB/osobę w roku 2003 w porównaniu z poziomem PKB/osobę w roku
1999 (przyjmując średnią UE-25 zmianę PKB/osobę jako punkt odniesienia)
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Spośród 42 regionów, które straciły więcej niż 5 punktów procentowych, 20 leży
w Niemczech, 10 we Włoszech, 5 we Francji i 3 w Portugalii. Większość tych regionów
ma dochód powyżej średniej unijnej. Bardzo straciły w okresie 1999-2003 dwa regiony
‘starej Europy’ mające dochód poniżej 70% są to Norte (straciło 8,2 punktu procentowego) i Centro (straciło 6,4 punktu procentowego) w Portugalii. Dochód Norte w 2003
roku wynosił 57,4% średniej unijnej (najmniej spośród krajów ‘starej Europy’). Regiony
państw ‘nowej Europy’ zyskały średnio 0,8 punktu procentowego rocznie, ale i tutaj występuje znaczne zróżnicowanie. Szczególnie niekorzystna sytuacja wystąpiła w Polsce, na
Cyprze i na Malcie, w trochę mniejszym stopniu w Czechach i Bułgarii – 24 z 55 regionów ‘nowej Europy’ miały w okresie 1999-2003 wzrost mniejszy niż 3 punkty procentowe, tzn., poniżej średniej. Z tych 24 regionów, 12 należy do Polski, sześć do Czech i trzy
do Bułgarii. Natomiast z ośmiu najgorszych regionów, cztery należą do Polski, jeden do
Bułgarii i jeden do Rumunii. Najwięcej straciła Malta, 4,1 punktu procentowego.
PKB na osobę (mierzony w PPP lub PPS) jest często używanym wskaźnikiem
poziomu dobrobytu, jednakże szczególnie w przypadku porównania poziomów życia
pomiędzy regionami powinien być on używany szczególnie ostrożnie. Warto zwrócić
uwagę na to, że wskaźnik ten jest liczony przez podzielenie wytworzonej wartości
przez liczbę mieszańców danego regionu. Jednakże często jest tak, że liczba tworzących wartość (PKB) jest większa niż liczba osób mieszkających w danym regionie.
Najjaskrawszymi przykładami takiej sytuacji jest ‘centrum Londynu’, który ma najwyższy wskaźnik PKB/osobę, ale w dużym stopniu wytworzony przez ludzi spoza
regionu Londynu, tzn. osoby dojeżdżające do pracy do centrum Londynu. Podobna
sytuacja występuje w regionach wokół dużych miast: Hamburg, Wiedeń, Luksemburg
i Praga. Innymi czynnikami, które powodują, że PKB/osobę może być mylącą miarą
dobrobytu są: dochód z własności położonej poza regionem (np. renta ziemska), dochody z oszczędności czy dywidendy.
Zatem lepszym podejściem, choć trzeba być świadomy, że mającym także
swoje wady, jest porównanie dochodów jakimi dysponują mieszkańcy różnych
regionów Europy. W państwach o wysokim poziomie redystrybucji na problem
dochodów jakimi dysponują gospodarstwa domowe powinniśmy spojrzeć poprzez
pryzmat dochodów pierwotnych tzn. dochodów jakie uzyskują gospodarstwa domowe w wyniku ich aktywności na rynku pracy i dóbr (główną miarą byłyby
tutaj zarobki). Gospodarstwa domowe mogą uzyskiwać dochody z oprocentowania oszczędności czy samozatrudnienia, ale też ponosić pewne koszty związane
np. opłatami obowiązkowymi za różnego rodzaju zobowiązania (np. kredytowe).
Bilans tych dochodów i wydatków daje nam właśnie dochód pierwotny. W wyniku
różnego rodzaju procesów redystrybucyjnych dokonywanych przez państwo ten
dochód pierwotny może ulec zmniejszeniu (np. poprzez opodatkowanie, płacenie
różnego rodzaju danin) lub zwiększeniu (poprzez subsydia, pomoc społeczną).
Skorygowanie dochodów pierwotnych o tego rodzaju dodatkowe przychody i obciążenia daje nam dochód netto (dochód pochodny), nazywany dalej dochodem,
którym dysponuje gospodarstwo domowe (dochód do dyspozycji).
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Dane dotyczące dochodów gospodarstw domowych, jakimi dysponuje Eurostat
nie są pełne i obecnie dotyczą jedynie 21 członków UE i Rumunii. ‘Centra dobrobytu’ koncentrują się w południowej Anglii, Paryżu, Alzacji, północnych Włoszech,
Wiedniu, Madrycie, País Vasco i Comunidad Foral de Navarra w Hiszpanii,
Flandrii, zachodniej Holandii, Sztokholmu, Nordrhein-Westfalen, Hessen, BadenWürttemberg i Bayern w Niemczech. Widać wyraźny podział na północne i południowe Włochy, zachodnie i wschodnie Niemcy, południe i północ Wielkiej Brytanii,
dosyć równomierne rozłożenie dochodów we Francji. W krajach ‘nowej Europy’
dochód pierwotny jest wyraźnie poniżej średniej UE. Tutaj większym dochodem
wyróżniają się regiony wokół stolic państw, zwłaszcza Praga, Közép-Magyarország
(na Węgrzech), Mazowieckie (w Polsce) i Bukareszt (w Rumunii). Regionalnie różnice wynoszą od 2 495 na osobę (liczone w PPCS) Nord-Est w Rumunii do 27 818
w Centrum Londynu. Z dziesięciu najbogatszych regionów, pięć leży w Wielkiej
Brytanii, po dwa w Belgii w Niemczech i jeden we Francji.
Porównanie dochodu pierwotnego z dochodem do dyspozycji pokazuje wyraźnie wpływ interwencjonizmu państwowego. Z analizy danych Eurostatu widać jak wyraźnie rosną względne dochody w regionach na południu Włoch,
centralnej i południowej Hiszpanii, Galicji, zachodniej i północnej Wielkiej
Brytanii, wschodnich Niemiec, centralnej Grecji (oczywiście dzieje się to kosztem regionów bogatych). Redystrybucyjna rola państwa powoduje, że w kilku
przypadkach północnych i zachodnich regionów w Niemczech regiony wzbogaciły się osiągając poziom bogatych regionów w południowo-zachodnich
Niemczech. Podobne skutki widoczne są w krajach ‘nowej Europy’ zwłaszcza
Węgier, Słowacji i wielu regionów w Polsce.
Mimo tej dużej redystrybucji, regiony wokół stolic państw pozostają nadal
najbogatszymi regionami (w sensie dochodów do dyspozycji). Zróżnicowanie
w dochodach do dyspozycji mieści się pomiędzy 2 547 na osobę w Nord-Est
(Rumunia), a 21 659 na osobę w ‘centrum Londynu’. Z dziesięciu najbogatszych
regionów (po dokonaniu redystrybucji) sześć leży w WB, dwa we Włoszech,
jeden we Francji i jeden w Austrii. Dwa włoskie regiony (Emilia-Romagna
i Lombardia) przesunęły się do grupy dziesięciu najbogatszych, podczas gdy
dwa regiony niemieckie (Stuttgart i Oberbayern) przesunęły się na dalsze pozycje, poza pierwszą dziesiątkę. Praga z dochodem do dyspozycji 11 214 na osobę
nadal pozostaje najbogatszym regionem w krajach ‘nowej Europy’.
Interwencjonizm państwowy zredukował różnice pomiędzy najbogatszymi
i najbiedniejszymi regionami wśród regionów wszystkich 22 państw (z 11,2 do
8,5) choć występują tutaj wyraźne różnice pomiędzy różnymi krajami. Największe
zróżnicowanie regionalne występuje w Rumunii (2,05 krotność dochodu regionu Bukaresztu w stosunku do najbiedniejszego Nord-Est). Do krajów o największym zróżnicowaniu dochodów do dyspozycji należą Włochy (jedyny kraj ‘starej
Europy’), Węgry, Czechy i Słowacja (w tych krajach dochód regionu najbogatszego to ok. 1,75 dochodu regionu najbiedniejszego). Polska ma najniższe zróżni33
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cowanie wśród krajów ‘nowej Europy’ (1,64) – podobny poziom jak w Hiszpanii,
Grecji i Portugalii. W Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Belgii i Finlandii
wskaźnik ten zawiera się pomiędzy 1,53 a 1,41. Najmniejsze zróżnicowanie występuje w Irlandii, Austrii, Holandii i Szwecji (wskaźniki pomiędzy 1,32 a 1,11).
W 11 z 18 krajów o liczbie regionów większej niż jeden najwyższe dochód do
dyspozycji mają stolice tych państw. W trzech krajach (Rumunia, Czechy i Słowacja)
dochód stolic jest o ponad 50% większy niż średnia krajowa. Jedynie w dwóch krajach
(Belgia i Niemcy) wartości dochodów w stolicach są mniejsze niż średnia krajowa.
Dochód do dyspozycji w stolicach i w najbogatszych regionach ‘starej Europu (UE15) jest poniżej 80% dochodu pierwotnego (Rysunek 24). W Czechach dochód do
dyspozycji zawiera się w granicach od 78% do 90% dochodu pierwotnego. W wielu
regionach dochód do dyspozycji jest wyższy niż dochód pierwotny. W Polsce jest
takich regionów (województw) 13 (z 16), trzy z 8 regionów w Rumunii, trzy z siedmiu na Węgrzech, osiem regionów niemieckich, siedem brytyjskich, trzy greckie.
W Portugalii i we Włoszech są tylko pojedyncze takie regiony.
Warto jednak podkreślić, że nie tylko ‘wsparcie’ finansowe państwa dla tych regionów powoduje wzrost dochodu do dyspozycji ponad poziom dochodów pierwotnych.
W wielu regionach (m.in. w Polsce, Portugalii i Rumunii) występują też inne transfery
(np. przekazywanie pieniędzy przez ludzi pracujących chwilowo w innych regionach
Europy (a także i świata).
Kwoty tzw. pomocy społecznej (social transfers), dokonywane przez państwo w ramach redystrybucji, są zróżnicowane, Największe są w Danii, dochodzą do 44% dochodu do dyspozycji, w Szwecji ok. 38% dochodu do dyspozycji. W większości krajów
‘starej Europy’ zawierają się pomiędzy 25% do 35%. W krajach nowej Europy są wyraźnie mniejsze, bo zawierają się miedzy 15% (w Rumunii) do 25% (na Węgrzech).
Rysunek 24 ilustruje jak w okresie od 1999 do 2003 roku zmienił się dochód do
dyspozycji w stosunku do średniej dla 21 krajów członkowskich UE. (21 krajów bo
brak danych dla Cypru, Luksemburga, Malty i Słowenii). Zakres zmienności jest dosyć
duży, od wzrostu o 15 punktów procentowych w Bedfordshire and Hertfordshire (WB)
do spadku o 14 punktów procentowych w Dél-Dunántúl na Węgrzech. Niekorzystny
trend wystąpił w Niemczech, Włoszech i Portugalii, gdzie nawet regiony o średnim
poziomie dochodów straciły od 5 do 10 punktów procentowych. Spadek w Danii (7.5%), Wiedniu (-8%) i Niederösterreich (-5%) są szczególnie duże, jako, że regiony
te miały bardzo wysoki poziom dochodów. Warte zauważenia jest też szybki wzrost
(doganiania) krajów przez niektóre regiony krajów ‘nowej Europy’ (zwłaszcza krajów nadbałtyckich - od 5 do 7,5 punktów procentowych). Tutaj jednakże ‘in minus’
wyróżniają się regiony Czech, Węgier, Polski i Słowacji, których dochód spadł w porównaniu do średniej unijnej. Dochód 12 regionów w Polsce spadł o ok. 3 punkty
procentowe (jedynie cztery województwa poprawiły swoją pozycje, a tylko jednemu
(podlaskie) dochód wzrósł o więcej niż jeden punkt procentowy).
Generalnie, w latach 1999-2003 obserwuje się spłaszczenie górnego ogona rozkładu dochodów – podczas gdy 38 regionów nadal miało dochody powyżej 125%
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średniej unijnej z 1999 roku, jedynie 31 miało ten dochód na poziomie 125% średniej
unijnej w 2003 roku. Nie można tego niestety powiedzieć o dolnym ogonie tego rozkładu. Liczba regionów o dochodzie poniżej 50% średniej unijnej wzrosła z 31 do
34. Spowodowało to niewielkie powiększenie różnicy pomiędzy najbogatszym (Inner
London) i najbiedniejszym (Nord-Est w Rumunii) rejonami z 8,3 do 8,5.

Rysunek 24. Dochód do dyspozycji gospodarstw domowych jako procent dochodu pierwotnego.

Dobrym uzupełnieniem analizy poziomu życia mierzonego dochodem na osobę jest analiza efektów pracy zatrudnionych, np. produktywność pracy (unika się
wtedy zniekształceń związanych z dojeżdżającymi do pracy spoza regionu). Jeśli
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odniesiemy produktywność pracy (mierzona PKB/zatrudnionego) do PKB/osobę
otrzymujemy wskaźnik wielkości populacji odniesioną do liczby zatrudnionych
(czyli ile osób w danym regionie jest ‘utrzymywanych’ przez jednego zatrudnionego). W wielu regionach Polski, w Észak-Magyarorsag (Węgry), Vychodne
Slovensko (Słowacja), wschodnich regionach Grecji i na południu Włoch jeden
zatrudniony musi ‘utrzymywać’ ponad trzech mieszkańców. Natomiast w wielu
regionach południa Niemiec, zachodniej Austrii, Holandii, Danii i w całej Wielkiej
Brytanii wskaźnik ten zawarty jest pomiędzy 1,5 to 1,9, (co należy rozumieć jako
znacznie większy udział społeczeństwa w aktywności zawodowej).

Rysunek 25. Produktywność pracy (produkcja na jednego zatrudnionego)

Na Rysunku 25 pokazano jak bardzo zróżnicowana jest efektywność zatrudnionego pracownika. Podczas gdy w 2003 roku, jeden zatrudniony wytwarzał dobra i usługi
o wartości ponad 80 000 euro (w południowej i wschodniej Irlandii, Grand Duchy
w Luksemburgu, Île-de-France (Paryż) i w Brukseli) to w takich krajach jak Litwa,
wszystkie regiony Bułgarii i Rumunii (poza Bukaresztem) wytwarzają mniej niż 10
000 euro. Produktywność pracy jest także wysoka w innych regionach ‘starej Europy’
(ponad 60 000 euro na zatrudnionego) zwłaszcza w Sztokcholmie, Inner London,
Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Darmstadt, Wiedniu i Antwerpii, Dania, Etalä36
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Suomi in Finland, Sydsverige (Szwecja), Bozen (Włochy), Vlaams-Brabant (Belgia),
Oberbayern (Niemcy) i Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alsace and Rhône-Alpes we
Francji. Regiony wschodnich Niemiec, północnej Hiszpanii, południa Włoch, północnej Anglii i Szkocji znajdują się w okolicach średniej europejskiej, natomiast wszystkie
regiony ‘nowej Europy’ (z wyjątkiem Słowenii, Közép-Magyarország na Węgrzech,
Pragi) są poniżej 20 000 euro rocznie na zatrudnionego. Na Rys. 45 pokazano jak wielkie
jest zróżnicowanie produktywności w obrębie poszczególnych państw. W Niemczech
różnica pomiędzy regionami o największej i najmniejszej produktywności jest równa
32 897 na jednego zatrudnionego, w Austrii 27 439 euro w Wielkiej Brytanii 28 420
euro. We Francji różnica jest duża, bo równa 36 226 euro, ale dotyczy to różnicy pomiędzy Paryżem a terytorium zamorskim jakim jest Gujana Francuska.

Rysunek 26. Wzrost produktywności pracy w okresie od 1998-2000

Wiele regionów o niskiej produktywności szybko nadrabia zapóźnienia
(Rysunek 26). Stopy wzrostu i produktywność pracy z 1998 roku skorelowane są
na poziomie -0.60, tzn. korelacja nie jest silna, ale znacząca: im niższa była produktywność pracy tym szybszy był wzrost tej produktywności. Szczególnie wy37
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soki wskaźnik ten był w krajach nadbałtyckich, we wszystkich regionach Polski,
Słowacji, w Středni Čechy and Jihovýchod (Czechy), siedmiu regionach Grecji
(Voreio Aigaio, Kriti, Dytiki Makedonia, Ionia Nisia, Attiki, Tessalia and Anatoliki
Makedonia – Traki) oraz w południowej i wschodniej Irlandii. Największy wzrost
produktywności wystąpił w Świętokrzyskim (o 55% w ciągu pięciu lat od 1998
do 2003). Ponad 10% wzrost produktywności w latach 1998-2003 wystąpił w niektórych regionach wschodnich Niemiec, W niemalże całej Anglii, we wszystkich
regionach Czech, Finlandii i Węgier, w Danii i w regionach zachodniej Francji.
Zastanawiający jest spadek produktywności w regionach północnej i centralnej
Hiszpanii, północnych Włoszech, północno-zachodnich Niemiec i południowej Rumunii,
w większości regionów Holandii, w Bourgogne we Francji i na Malcie. W szczególności
duży spadek produktywności wystąpił w hiszpańskiej La Rioja (-10%), chociaż PKB
wzrósł w tym czasie o 40% od 1998 to 2003 (w cenach stałych o 17%) – zatrudnienie
w tym czasie wzrosło jednak o 30% co daje właśnie ten 10% spadek produktywności.

Rysunek 27. Zróżnicowanie regionalne nakładów na B+R w stosunku do regionalnego PKB.
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Jednym z ważnych celów UE jest wzrost nakładów na badania i rozwój (B+R,
R&D) do poziomu 3% PKB w 2010 (przy założeniu, że 2/3 tych wydatków pochodzić będzie od sektora prywatnego). Zapis ten podtrzymany został w ocenie
realizacji Strategii Lizbońskiej w 2005 roku. Statystyki odnoszące się do nakładów na badania przedstawione zostały na Rysunku 27. Także i w tej sferze widać duże zróżnicowanie. Na pierwszym miejscu jest Brunszwik (Braunschweig)
w Niemczech o nakładach na B+R równych 7,11% regionalnego PKB. Nakłady
na B+R w przodujących regionach w pięciu krajach przekraczają wyznaczoną
w Lizbonie granicę 3%. Regionami tymi są: Pohjois-Suomi (FI) — 4.18%, East
of England (UK) — 3.89%, Stredni Cechy (CZ) - 3.49%, Île-de-France (FR),
Wiedeń (AT) po 3,36%. W piętnastu krajach regiony o najwyższych nakładach
B+R mają ten wskaźnik na poziomie mniejszym niż średnia unijna, tzn. 1,93%.
Sześć krajów członkowskich (Malta, Cypr, Łotwa, Słowacja, Litwa i Estonia)
oraz Rumunia mają wskaźnik nakładów B+R poniżej 1%. W pięciu krajach
(Bułgaria, Grecja, Polska, Rumunia i Finlandia), nakłady w regionie o najniższych nakładach nie przekraczają 0,2% ich regionalnego PKB.
Istnieje też duże zróżnicowanie w obrębie pojedynczych krajów, największe
jest w Niemczech (6,61 punktu procentowego pomiędzy Braunschweig i WeserEms), Finlandii (4,03 punktu procentowego pomiędzy Pohjois-Suomi i Ĺland),
w Czechach (3,24 pomiędzy Stredni Cechy and Severozapad) w Wielkiej
Brytanii (3,04 pomiędzy East of England i Northern Ireland). Irlandia ma najniższe zróżnicowanie, wynoszące 0,33 punktu procentowego.
Polskie regiony (województwa)
Polskie województwa w większości należą do najbiedniejszych regionów
w Europie. Statystyki wskazują, że w ostatnich latach pogłębia się dystans między najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami w Polsce, choć według niektórych badań przeprowadzonych w Instytucie Badań nad Gospodarka Rynkową
(przy zastosowaniu bardziej ogólnych wskaźników rozwoju (nie tylko wielkość
PKB) te różnice nie powiększają się. Mierząc wielkością PKB/osobę, poziom
rozwoju Mazowsza jest przeszło dwa razy wyższy niż województw wschodniej
Polski. Różnice te powiększają się i wiele wskazuje na to, że będą one rosły.
Na Rysunku 28 pokazano wskaźniki PKB/osobę odniesione do średniej UE25 w polskich województwach w 2002 i 2003 roku (dane opublikowane przez
Eurostat w 2005 i 2006 roku). W zachodniopomorskim i w opolskim wystąpił
regres, ale postęp w pozostałych województwach jest bardzo zróżnicowany.
Różnice w poziomie zamożności szybko się pogłębiają. W latach 1996-1998
średnia rozwoju Mazowsza wynosiła 51,3 proc. ówczesnej UE-15, a w okresie
1999-2001 już 62,2 proc. Dolny Śląsk poprawił notowania o 7 punktów procentowych do 42,1%. Słabsze były postępy regionów ze wschodu i północy kraju.
Poziom rozwoju gopsodarczego Lubelszczyzny zwiększył się z 25,5 do 28,6%
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Rysunek 28. PKB/osobę w stosunku do średniej w Unii Europejskiej (UE-25) w polskich województwach w latach 2002 i 2003 (opublikowane przez Eurostat w 2005 i 2006 roku)

UE-15. W latach 1998-2003 cztery wschodnie podregiony (ostrołęcko-siedlecki,
bialskopodlaski, chełmsko-zamojski i krośnieńsko-przemyski) zanotowały bezwzględny spadek PKB, przy wzroście PKB w skali kraju w ciągu tych pięciu lat
o 15,1%. Dynamikę wyższą niż przeciętną w Polsce wykazują w tej części kraju
jedynie te podregiony, w których znajdują się duże miasta. Wszystkie wielkie
miasta (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, a także aglomeracja górnośląska) notowały wysokie tempo wzrostu, z reguły wyższe niż na
obszarach je otaczających (wyjątkami były tu metropolitalne regiony Wrocławia
i Trójmiasta; w pierwszym przypadku wynikało to z dużej koncentracji nowych
przedsięwzięć inwestycyjnych wokół Wrocławia, nie zaś w samym mieście).
Zwraca uwagę niskie tempo wzrostu (niższe niż średnia krajowa) podregionów
mazowieckich, poza podregionem bezpośrednio otaczającym Warszawę i skierniewicko-piotrkowskim (zawdzięczającym wysoką dynamikę PKB kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie). Podobnie jak w okresie 1992-98, także i w latach
1998-2003 niską dynamikę wzrostu notują przygraniczne regiony zachodnie.
Zróżnicowana dynamika wzrostu w Polsce prowadzi do coraz większej polaryzacji rozwoju regionalnego. Przedstawia to raport Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową opublikowany w lipcu 2006 roku. W grupie czterech re40
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gionów, w których odnotowano najwyższą dynamikę rozwoju będącą wskaźnikiem skali sukcesu znalazły się województwa: mazowieckie, podkarpackie, małopolskie i wielkopolskie (patrz Rysunki 29, 30, 31). mazowieckie pozycję lidera
zawdzięcza dynamicznemu – najszybszemu w Polsce rozwojowi gospodarczemu
jak i najszybszemu rozwojowi kapitału ludzkiego. W regionie odnotowano najwyższą w kraju dynamikę PKB. Wysoka dynamika cechowała także wydajność
pracy, napływ kapitału zagranicznego czy aktywność zawodową. Województwo
mazowieckie cechowało się również wysoką dynamiką rozwoju infrastruktury
technicznej i warunków życia. Jedynie w zakresie funkcjonowania samorządów
odnotowano bardzo małe, w porównaniu do innych województw, postępy.

Rysunek 29. Syntetyczny wskaźnik rozwoju województw wg IBnGR

Rysunek 29. Połączenie syntetycznego wskaźnika rozwoju województw i poziomu rozwoju
gospodarczego w latach 1999-2004 (wg IBnGR)
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Rysunek 30. Jak rozwijały się województwa w latach 1999-2004.

Województwo podkarpackie uplasowało się na drugim miejscu pod względem sukcesu rozwojowego. Wysoką pozycję zawdzięcza dynamicznemu
rozwojowi gospodarczemu oraz wysokiej dynamice rozwoju infrastruktury.
Region był drugi w Polsce pod względem dynamiki PKB. Cechował się także
zdecydowanie najwyższą dynamiką napływu inwestycji zagranicznych, które
przyczyniły się do przyspieszenia restrukturyzacji gospodarki. Województwo
podkarpackie było również obszarem dynamicznych zmian w zakresie rozwoju
infrastruktury – w szczególności sieciowej (komunalnej) i ochrony środowiska. Znacznie wzrosła gęstość sieci kanalizacyjnej, a także odsetek ludności
obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków. Zmiany w pozostałych aspektach
sukcesu rozwojowego nie były już tak szybkie. W przypadku warunków życia
i funkcjonowania samorządów dynamika zmian zbliżona była do przeciętnej.
Stosunkowo nieduże zmiany odnotowano w przypadku kapitału ludzkiego.
Trzecie miejsce w rankingu sukcesu rozwojowego zajęło województwo małopolskie. O sukcesie tego regionu, podobnie jak w przypadku Mazowsza, zadecydowała wysoka dynamika rozwoju gospodarczego oraz kapitału ludzkiego.
W rozwoju gospodarczym zaobserwowano dynamiczne przemiany struktury
związane przede wszystkim z rozwojem sektora usług. Przyczyniły się one do
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zdecydowanej poprawy warunków pracy. W województwie bardzo dynamicznie rozwijał się również sektor otoczenia biznesu, który jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących warunki gospodarowania. Czynnikami sukcesu w zakresie kapitału ludzkiego była najszybsza w Polsce poprawa sytuacji
zdrowotnej, ponadprzeciętny wzrost poziomu wiedzy, oraz stosunkowo wolny
wzrost sfery wykluczenia społecznego. W zakresie poprawy warunków życia
i funkcjonowania samorządów region cechował się dynamiką nieznacznie przekraczającą wartości przeciętne. Powolne zmiany miały natomiast miejsce w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej.
Pierwszą czwórkę regionów o największej skali sukcesu rozwojowego zamyka województwo wielkopolskie. Na wysoką lokatę regionu złożyła się przede
wszystkim wysoka dynamika warunków życia oraz infrastruktury technicznej.
Województwo zalicza się do stosunkowo nielicznej grupy regionów, w której
nie ubyło lekarzy. Zaobserwowano wręcz przyrost ich liczby. Był on najwyższy
w kraju. Województwo cechowało się także bardzo wysoką, jak na polskie warunki, dynamiką wykrywalności przestępstw. Z kolei w zakresie infrastruktury
technicznej cechą charakterystyczną regionu okazała się bardzo wysoka dynamika rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności gęstości dróg publicznych
o nawierzchni twardej. W przypadku pozostałych trzech aspektów sukcesu rozwojowego województwo wielkopolskie nie odbiegało w istotny sposób od przeciętnych wartości dynamiki. Cechowało się, więc ono harmonijnym rozwojem.
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Politechnika Wrocławska

2. Istota ekspansywności
Pojęcie ekspansywności nie jest jednoznaczne. Stosuje się go do opisu różnych procesów i zjawisk ze świata polityki, ekonomii, kultury, przyrody i socjologii. Słowo ekspansywność pochodzi z języka łacińskiego „expansio”, co
można przetłumaczyć jako rozszerzanie się lub rozpowszechnianie. Według
T. Pszczołowskiego (1978, s. 62) ekspansja to aktywizowanie się podmiotu,
wyrażające się współmiernym do możliwości rozszerzaniem sfery działania.
Przymiotnik ekspansywny oznacza rozszerzający zakres działania, zgodnie ze
swoimi możliwościami. Podmiot działania, charakteryzowany jako ekspansywny, posiada odpowiednio wykorzystaną energię (czyli potencjał) działania.
W języku potocznym ekspansywność oznacza zaborczość, rozprzestrzenianie się podmiotów na jakimś obszarze, wpływów na nowe terytoria, zdobywanie
nowych rynków zbytu, pozyskiwanie nowych ludzi. Wynika z tego, że ekspansywność jest najczęściej utożsamiana z przestrzenią, w której się odbywa. Przykłady historyczne potwierdzają tą regułę. Należy jednak zauważyć, że są to najprostsze możliwe przypadki ekspansji. W innych sytuacjach przestrzeń, w której
odbywa się ekspansja nie musi być ściśle związana z terytorium. W przypadku
sieci sklepowych będzie to przestrzeń konsumentów, w przypadku sieci komputerowych – przestrzeń internautów, a w przypadku sieci wiedzy – przestrzeń
naukowców. Zatem ekspansji nie powinno się ograniczać tylko i wyłącznie do
przestrzeni zdefiniowanej przez określone terytorium, rozumiane jako obszar
na powierzchni Ziemi. Ekspansywność należy zdefiniować jako szybkość zajmowania potencjalnego obszaru rozwoju. W takim rozumieniu ekspansywności można wyróżnić jej dwa typy: ekspansję wrogą i ekspansję współistniejącą.
Ekspansja wroga odbywającą się na terytorium i przestrzeni zajętej przez jakiś podmiot. W tej sytuacji następuje wyparcie dotychczasowego użytkownika
(właściciela) z jego terytorium (przestrzeni). Ekspansja współistniejąca wymaga
znalezienia nowego obszaru, np. odkrycie nowego lądu, bądź wynalezienie zupełnie nowego produktu, względnie określenia obszaru niewykorzystanego np.
niszowej grupy konsumentów, zwykle jest związana z innowacyjnością. Jeżeli


Pojęcie ekspansywności znane jest także w matematyce. Oto matematyczna definicja ekspansywności: Niech (X, d) -przestrzeń metryczna z metryką d, f-funkcja ciągła. Mówimy, że układ (X,
f) jest ekspansywny, jeśli istnieje c>0 takie, że dla każdej pary punktów x, y z X (x różne od y)
istnieje n naturalne takie, że d(f^n(x), f^n(y)) > c. (f^n oznacza tu n-krotne złożenie funkcji f)
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nowo powstałe możliwości zostaną wykorzystane to mamy do czynienia z ekspansją współistniejącą, ponieważ nie wymaga ona wypierania podmiotów działających na danym terytorium. W takim ujęciu pojęcie ekspansywności nabiera
nowego znaczenia. Oznacza bowiem umiejętność podmiotu do budowy potencjału koniecznego do rozszerzania granic dotychczasowej swojej działalności,
wpływów lub panowania w sferze ekonomicznej, politycznej, technologicznej,
społecznej i/lub kulturowej. Podmiotem tym mogą być przedsiębiorstwa, instytucje, regiony czy państwa.
Ekspansywność organizacji
Ekspansja organizacji (np. przedsiębiorstwa, szkoły, szpitala) jest jeszcze
w znikomym stopniu przedmiotem badań teoretyków i praktyków zajmujących
się zarządzaniem. Autorzy zajmujący się tym problemem odnoszą ekspansję do
takiego zachowania organizacji, które sprzyja jej dalszemu rozwojowi. Poniżej
zostaną przedstawione modele rozwoju organizacji opracowane przez różnych
autorów, dla których ekspansja jest ścieżką (strategią) rozwoju.
Ekspansja organizacji jako faza cyklu koniunkturalnego
Według W.C. Mitchella ekspansja jest jedną z faz cyklu koniunkturalnego
rozwoju organizacji (Chrupczalski, 2006). Zdaniem F. Kydlanda i E. Prescotta
cykl koniunkturalny organizacji to pewien rodzaj fluktuacji w zagregowanej aktywności gospodarczej podmiotów, które organizują swoją prace głównie poprzez działania rynkowe. Na każdy cykl składają się fazy: rozkwitu (który pojawia się mniej więcej w tym samym czasie w wielu gałęziach gospodarki), po
którym następuje ogólna recesja, dno i ożywienie. Ta ostatnia faza przechodzi
w następnym cyklu ponownie w fazę rozkwitu. Ta sekwencja zdarzeń powtarza
się, ale nie (idealnie) cyklicznie. Czas wahań wynosi od jednego do kilkunastu
lat i nie jest podzielny na mniejsze jednostki pod względem określającej go amplitudy (Chrupczalski, 2006). Na Rysunku 1 pokazano cykl koniunkturalny, na
który składają się następujące okresy:
• recesja (kryzys) – występuje gdy produkcja (lub sprzedaż) spada, pojawiają
się niesprzedane zapasy,
• depresja – występuje, gdy produkcja pozostaje niska, odczuwa się wzrost
bezrobocia i spadek zamożności ludzi, niektóre przedsiębiorstwa bankrutują,
niski jest poziom inwestycji,
• ożywienie, poprawa – charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu produkcji i sprzedaży,
• rozkwit – występuje, gdy produkcja (lub sprzedaży) osiąga bardzo wysoki,
nierejestrowany dotychczas poziom; okres ten jest łączony najczęściej z falą
optymizmu społecznego.
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Rysunek 1. Ekspansja jako faza cyklu koniunkturalnego
Źródło: Sz. Chrupczalski, Cykle koniunkturalne a polityka monetarna na przykładzie Stanów
Zjednoczonych (maszynopis powielony), Kraków 2006, s. 5

Okresy te wyróżnia się w oparciu o wybrane wskaźniki np. stopę wahań
produkcji przemysłowej, poziom cen, wielkość inwestycji, konsumpcję, zatrudnienie, stopę bezrobocia. Kluczowe znaczenie w tym zestawie ma stopa wzrostu
gospodarczego, liczonego według PKB w wartościach realnych, według parytetu siły nabywczej, dochodu narodowego, czy też wyżej wymienionych wskaźników przeliczanych na osobę.
Faza ekspansji jest definiowana jako ożywienie, rozkwit i wzrost. Jest ona
przeciwieństwem fazy kurczenia (spadku, recesji, kryzysu), Nazwom tym nie
przypisuje się jednak innych znaczeń niż w klasycznym podziale. Fazy przedzielone są zwrotami dna i szczytu cyklu koniunkturalnego, po osiągnięciu których dokonuje się zmiana kierunku ruchu badanej wielkości.
Wyróżnia się dwie metody badania cyklu koniunkturalnego. Pierwsza,
używana w USA przez National Bureau of Economic Research (Narodowe
Biuro Badań Ekonomicznych) opiera swoją metodologię na klasycznej definicji
Mitchella. Wyróżnianie fazy szczytu i dna cyklu koniunkturalnego nie stanowi problemu w gospodarkach anglosaskich. Punkty zwrotne cyklu odnajdywane są przy pomocy „3D”: głębokości zmian (Deep), czasu trwania (Duration)
i rozprzestrzeniania się w gospodarce (Diffusion). Druga metoda powstała, żeby
wyróżnić okresy szybszego i wolniejszego rozwoju, jaki miał miejsce w kontynentalnych państwach Europy Zachodniej. Stąd też nazywana jest wzrostową.
Różnice między przedstawionymi metodami pokazano w Tabeli 1.
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Tabela 1 . Różnice w pomiarze cyklu koniunkturalnego

Rodzaj cyklu

Punkty zwrotne

Okresy

Klasyczny (Poziom PKB)

Szczyt (Peak – P)
Dno (Trough – T)

Kurczenie (P-T)
Ekspansja (T-P)

Wzrostowy (Filtrowany
poziom PKB)

Wzrost (Upturn – U)
Upadek (Downturn –D)

Niska stopa wzrostu (D-U)
Wysoka stopa wzrostu (U-D)

Źródło: Sz. Chrupczalski, Cykle koniunkturalne a polityka monetarna na przykładzie Stanów
Zjednoczonych, Kraków 2006 (maszynopis powielony), s. 7.

Z naszych rozważań wynika, że cykl koniunkturalny jest pewnego rodzaju sekwencją wahań wzrostu gospodarczego zgodnie z relacją rozkwit-recesja.
Używając określeń ‘recesja’ i ‘depresjia’, możemy je odnosić do okresu kurczenia się gospodarki, zaś rozkwitu i ożywienia odnosimy do ekspansji. Słabsze
tempo rozwoju, krótkotrwałe i przejściowe obniżenie aktywności w czasie ekspansji oznacza stagnację lub zastój.
Ekspansja do wewnątrz i na zewnątrz organizacji
E. Penrose uważa ekspansję za podstawowe działanie (strategię) organizacji,
które ma istotny wpływ na jej rozwój (Pierścionek, 2003, s. 33). Organizacja definiowana jako zbiór fizycznych i ludzkich zasobów jest podmiotem bardzo złożonym. Jej złożoność wyraża się różnych aspektach analizy ekonomicznej, społecznej, organizacyjnej i technicznej. Według Penrose organizacje dążą do szybkiego
wzrostu. Są zarządzanie przez menedżerów, którzy kierują się prestiżem, płacami,
satysfakcją i ambicjami. Podejmują oni działania zorientowane na:
• ekspansję wewnętrzna,
• ekspansję w wyniku fuzji i przejęć (ekspansje zewnętrzna),
• dywersyfikacje,
• innowacje.
Ekspansja może przyjmować dwie formy: wewnętrzną oraz być wynikiem fuzji i przejęć (tzw. ekspansja zewnętrzna) (Pierścionek, 2003, s. 33). Wewnętrzny
kierunek ekspansji organizacji opiera się na jej zasobach fizycznych, umiejętnościach i doświadczeniu menedżerów, a także na innych zasobach niematerialnych. Ekspansja wewnętrzna organizacji jest związana jest przede wszystkim
z tworzeniem nowych bądź unowocześnianiem posiadanych zdolności i umiejętności w obszarach dotychczasowych lub nowych struktur organizacyjnych
Zewnętrzny kierunek ekspansji organizacji polega na stymulowaniu popytu,
wzroście konkurencji oraz zwiększaniu dostępności zasobów produkcji. Postawę
konkurencji stanowi zbiór unikatowych umiejętności organizacji, pozwalający
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na wprowadzenie na rynek nowych produktów lub produktów o wyższej jakości. Realizacja ekspansji może być utrudniona z powodu wielu ograniczeń,
zwanych barierami. Są to najczęściej bariery związane z zarządzaniem ludźmi,
produktem, rynkiem, ryzykiem i niepewnością. Alternatywnymi wobec ekspansji działaniami organizacji są dywersyfikacja i innowacje. Biorąc pod uwagę
dwa kryteria: atrakcyjność dziedziny i pozycję konkurencyjną organizacji w tej
dziedzinie, wyróżnia się dywersyfikację (Butra i inni, 1999, s. 103):
• udziałową – związaną z większą rentownością udziałów aniżeli rentownością działalności podstawowej
• poszerzającą o charakterze produkcyjnym, mającą zastosowanie w starzejących się sektorach
• podtrzymującą – stosowną przez organizacje o średniej pozycji konkurencyjnej, które poprzez nową dziedzinę chcą poprawić swoją konkurencyjność
• dla przetrwania o charakterze krótkookresowym, przy czym nowy obszar
działalności tworzony jest wyłącznie dla przetrwania.
Obszar stosowania powyższych rodzajów dywersyfikacji pokazano na
Rysunku 2.
Według Penrose rozwój organizacji musi być zaplanowany, a powstałe w ten
sposób plany strategiczne powinny być skutecznie wdrażane. Tempo rozwoju organizacji zależy od wiedzy i doświadczenia ludzi, którzy zarządzają organizacją.

WYJŚCIOWA ATRAKCYJNOŚĆ SEGMENTU
STRATEGICZNEGO

WYJŚCIOWA POZYCJA KONKURENCYJNA
W DANYM SEGMENCIE STRATEGICZNYM
Silna

Średnia

Wysoka

Dywersyfikacja
udziałowa

Dywersyfikacja
wzmacniająca

Niska

Dywersyfikacja
poszerzająca

Słaba

Dywersyfikacja dla
przetrwania

Rysunek 2. Rodzaje dywersyfikacji organizacji
Źródło: J.Butra, A.Janowski, J.Kicki, S.Siewierski, K.Wanielista, Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN, Kraków 1999, s.103
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Ekspansja organizacji jako rozwój rynku i produktu
H.I.Ansoff również uważa ekspansję za podstawowe działanie organizacji.
W swoim modelu (zob. Rysunek 3), które konstrukcja opiera się na dwóch wymiarach: produktu i rynku, wyróżnia dwie podstawowe strategie rozwoju organizacji. Są to strategie ekspansji i dywersyfikacji (Pierścionek, 2003, s. 35).
Strategie ekspansji obejmują trzy strategie: penetracji, rozwoju rynku i produktu.
Penetracja rynku polegającą na zintensyfikowaniu działań na rynku, na który dotychczas działa organizacja, zmierzających do wzrostu sprzedaży obecnie wytwarzanych produktów. Wzrost sprzedaży może być osiągnięty przez poprawę jakości produktu, lepszą usługę, obniżkę ceny, wzmocnienie działań marketingowych. Penetracja
jest ekspansją defensywną dającą niewielkie możliwości wzrostu organizacji.
Rozwój rynku (ekspansja na nowy rynek) polega na działaniach organizacji,
zmierzających do wzrostu sprzedaży obecnie wytwarzanego produktu poprzez
wejście na nowe rynki. Można wyróżnić dwie strategie rozwoju rynku:
• ekspansja na nowy segment (lub segmenty) rynku,
• ekspansja na nowy rynek (w sensie geograficznym).
Wejście na nowe segmenty rynku przez organizację wymaga po pierwsze
poszukania nowych zastosowań dla obecnie wytwarzanego produktu, a po drugie rozszerzenia asortymentu produkcji. Wejście na nowy rynek w sensie geograficznym wymaga dużych nakładów, co wiąże się z wysokim ryzykiem.

Rynek

Obecny

Nowy

Obecny

Penetracja rynku

Rozwój rynku

Nowy

Rozwój produktu

Dywersyfikacja

Produkt

Rysunek 3. Model strategii produkt - rynek (według Ansoffa).
Źródło: Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

Strategią ekspansji jest też rozwój produktu, który polega na zdynamizowaniu procesów sprzedaży poprzez wprowadzenie nowych produktów na dotychczasowy rynek. Przez nowy produkt należy rozumieć produkt zmodyfikowany, który zaspakaja tę samą potrzebę. Strategia „rozwoju produktu” oznacza
innowację produktową lub technologiczną.
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Alternatywną wobec ekspansji strategią organizacji w przestrzeni produktowo-rynkowej jest dywersyfikacja. Oznacza ona rozwój organizacji przez określenie kierunków rozwojowych w środowisku działania organizacji, zyskowności, trendów popytu, udziałów w rynku, konkurencji, kosztów wejścia i wyjścia,
trendów w technologii. Zestawiając mocne i słabe strony organizacji z potencjalnymi możliwościami istniejącymi w środowisku, określa się prognozę wzrostu
organizacji. Jest to punkt wyjścia do określenia luki dywersyfikacyjnej.
Ekspansja organizacji jako działanie zorientowane na likwidację luki rozwojowej
Problemem luki rozwojowej zajmuje się w swojej pracy Horst Kreikebaum (1996,
s. 46). Wyjaśnienie tego problemu wiąże się przyjęciem założenia, że istota rozwoju organizacji polega na likwidacji tzw. luki rozwojowej (rozbieżności rozwojowej).
Pojęcie luki rozwojowej wiąże się z określeniem granicy rozwoju organizacji. Przez
lukę rozwojową regionu należy rozumieć różnicę pomiędzy granicą, którą wyznaczają pożądany stan i osiągnięty stan rozwoju działalności podstawowej regionu. Stopień
wypełnienia luki rozwojowej odzwierciedla stan rozwoju organizacji. Luka rozwoEkspansja organizacji jako dziaáanie zorientowane na likwidacjĊ luki rozwojowej
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Rysunek 4. Operacyjna i strategiczna luka rozwojowa organizacji.
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operacyjną i strategiczną (Rysunek 4). Luka operacyjna wynika gáównie z niewystarczającego
wykorzystania posiadanych przez organizacjĊ zasobów. MoĪna ją wypeániü przez
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W analizie luki rozwojowej organizacji wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje luk: operacyjną i strategiczną (Rysunek 4). Luka operacyjna wynika głównie
z niewystarczającego wykorzystania posiadanych przez organizację zasobów.
Można ją wypełnić przez przedsięwzięcia racjonalizujące. Lukę strategiczną
można zlikwidować przez przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym (w tym
działania ekspansywne).
Według I.Ackoffa luka rozwojowa jest różnicą pomiędzy potencjałem działania organizacji i potencjałem wpływu organizacji. Można to wyrazić następujący wzorem:

Lr = Pd – Pw
gdzie:
Lr – luka rozwojowa,
Pd – potencjał działania,
Pw – potencjał wpływu.
Potencjał działania obejmuje siły pasywne. Pod tym pojęciem kryją się kultura, umiejętności kierownicze, umiejętności logistyczne oraz posiadane zasoby.
Natomiast potencjał wpływu określają siły wyzwalające działania i wywierające
wpływ na wybór zachowań. Do sił tych zalicza się: aspiracje efektywnościowe
i kulturowe, struktura władzy oraz cechy przywództwa charakteryzujące organizację. Kierunki przedsięwzięć o charakterze rozwojowym wyznaczają relacje
pomiędzy posiadanym przez nią potencjałem działania a potencjałem wpływka.
Na Rysunku 5 pokazano cztery podstawowe działania (Machaczka, 1998, s. 16):
• restrukturyzację,
• rewitalizację,
• wzrost lub ekspansję,
• odrodzenie lub schyłek.
Dysponowanie przez organizację małymi możliwościami (zasobami) oraz
posiadanie słabej motywacji powoduje, że organizacja nie rozwija się, a tylko
zmierza do schyłku. W tej sytuacji organizacja powinna zorientować wszystkie swoje działania polegające na odrodzeniu. Odrodzona organizacja powinna
być organizacją nową, przygotowaną do realizacji działań ukierunkowanych na
osiągnięcie równowagi i stabilnej pozycji konkurencyjnej.
Innym działaniem zorientowanym na likwidację luki rozwojowej jest restrukturyzacja. Powinno mieć to miejsce w przypadku posiadania przez organizację
małych możliwości (potencjału działania) oraz występowania silnej motywacji


O luce rozwojowej piszą również K. Fabiańska i J.Rokita (1986, s.1006). Uważają oni, że organizacja, niezależnie od stopnia zorganizowania, zawsze znajduje się poniżej swej optymalnej skuteczności działania. W konsekwencji likwidacja luki rozwojowej to w rzeczywistości
poszukiwanie i usuwanie wszelkiego rodzaju barier, przeszkadzających rozwojowi. Bariery te
mogą mieć charakter subiektywny (błąd utopii, błąd nieadekwatności, błąd perspektywy) lub
obiektywny (ograniczenia strukturalne, kompetencyjne poznawcze i motywacyjne).
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likwidację nierentownych przedsięwzięć, likwidację przerostów administracyjnych lub decentralizację zadań lub decyzji w obrębie organizacji.
Kolejnym działaniem zorientowanym na likwidację luki rozwojowej jest rewitalizacja. Ma ona miejsce w przypadku posiadania przez organizację niskich
motywacji i aspiracji (zwłaszcza przez kierownictwo), słabo wykształconych
więzi społeczno-kulturowych pomiędzy członkami organizacji i nieefektywnej
struktury władzy, a jednocześnie organizacja posiada odpowiednie możliwości (potencjał działania). Przedsięwzięcia, które należy podjąć dotyczą zmian
związanych z szeroko rozumianą kulturą organizacji albo miękkimi elementami organizacji. Rewitalizacja, w porównaniu z restrukturyzacją, jest działaniem
bardziej złożonym i długotrwałym. Z praktyki gospodarczej wynika, że technologię, infrastrukturę lub strukturę organizacyjną można szybko przebudować lub odtworzyć. Trudno natomiast w stosunkowo krótkim czasie zbudować
umiejętności komunikacyjne, przedsiębiorcze lub nową kulturę. Rewitalizacja
może być działaniem utrudnionym przypadku niewykształconych umiejętności
współpracy pomiędzy różnymi grupami interesu. Barierami uniemożliwiającymi to działanie mogą być również różna mentalność ludzi, wyznawane przez
nich wartości, a także wzorce zachowań i osobowości.
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Organizacja dysponująca dużymi zasobami (potencjałem działania) i wysokim potencjałem wpływu (wynikającym główne z aspiracji kierownictwa
organizacji) może orientować się na likwidację luki rozwojowej w oparciu
o wzrost lub ekspansję. Przez wzrost należy rozumieć rozbudowę jej zdolności
wewnętrznych poprzez reinwestowanie korzyści. Ekspansja natomiast oznacza
współdziałanie z innymi organizacjami w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Można w oparciu o dotychczasowe rozważanie przyjąć, że w tym ujęciu
i wzrost odpowiada ekspansji wewnętrznej, a ekspansja dotyczy działań zorientowanych na zewnątrz organizacji (ekspansji zewnętrznej).
Ekspansja organizacji jako proces poszerzania granic działalności podstawowej
Ch.Zook w dwóch książkach, Strategii zrównoważonego wzrostu dla Twojej
firmy. Część I. Strategia wzrostu w erze zmian (napisanej wspólnie z J.Allen)
oraz Strategii zrównoważonego wzrostu dla Twojej firmy Część II. Globalna
ekspansja i nowe modele działalności zajmuje się ekspansją organizacji, którą
definiuje jako działanie polegające na poszerzaniu granic działalności podstawowej. Według niego proces ekspansji organizacji obejmuje:
• zbudowanie, w oparciu o działalność podstawową, potencjału ekspansywnego organizacji ,
• rozszerzenie działalności podstawowej,
• zmianę lub przedefiniowanie działalności podstawowej.
Pierwszym etapem jest zbudowanie potencjału ekspansywnego organizacji. Należy go rozpocząć od zrozumienia granic działalności organizacji. Bez określenia
tych granic nie można określić ani pozycji konkurencyjnej, ani możliwości dalszego
rozwoju organizacji. Bez określenia działalności podstawowej organizacji oraz otoczenia bliższego i dalszego, przeprowadzenie efektywnej ekspansji nie jest możliwe. Działalność podstawowa organizacji powinna koncentrować się wokół produktów, segmentów klientów i technologii, dzięki którym osiąga organizacja przewagę
komparatywną. Istotnym elementem formułowania właściwej definicji działalności
jest jasne określenie podstawowych klientów i produktów organizacji. W poszukiwaniu spójnej definicji podstawowej działalności organizacji Zook proponuje odpowiedzieć na następujące pytania (Zook, Allen, 2005, s. 63):
• Jakie są granice działalności organizacji, czy są to granice wyznaczone przez
potrzeby klientów i podstawy ekonomii? Jakie produkty, kanały oraz konkurenci mieszczą się w ramach tych granic?
• Jakie są zasoby organizacji niezbędne do konkurowania?
• Na czym polega działalność podstawowa organizacji, określona przez tych klientów, produkty, technologie i kanały, można osiągnąć przewagę konkurencyjną?
• Co jest rdzenną umiejętnością organizacji?
• Jakie obszary poboczne istnieją wokół działalności podstawowej?
Drugim etapem jest identyfikowanie ekspansji w następującej kolejności
(Zook, Allen, 2005, s. 82):
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• gromadzenie informacji o aktualnych obszarach dzielności organizacji i aktualnej pozycji organizacji w tych obszarach,
• identyfikacja możliwości ekspansji rozważanych aktualnie przez organizację
oraz odrzuconych po analizie,
• identyfikacja innych możliwych obszarów ekspansji,
• identyfikacja dróg (ścieżek) ekspansji przez obserwację konkurentów aktualnych i potencjalnych,
• identyfikacja potencjalnych kierunków ekspansji,
• naniesienie wszystkich zidentyfikowanych możliwości ekspansji na mapie
• ocenę możliwości ekspansji na obszary poboczne.
Po zidentyfikowaniu i przedstawieniu na mapie zbioru możliwości ścieżek
ekspansji, odchodzących od podstawowego obszaru działalności w różnych kierunkach, musimy sporządzić ich ranking. Do tego celu stosuje się kryteria ilościowe i jakościowe. Zook (2005, s. 38) proponuje następujące kryteria:
• przewidywana skala działalności w relacji do aktualnej działalności w obszarze podstawowym,
• potencjalna przewaga konkurencyjna organizacji zdobyta w wyniku ekspansji w nowym obszarze,
• wpływ ekspansji w nowym obszarze na pozycję organizacji w jej obszarze
podstawowym, porównanie długookresowych korzyści z ekspansji w nowym obszarze z kosztami wejścia w ten obszar.
Po zidentyfikowaniu obszarów określa się ścieżki ekspansji. Do podstawowych ścieżek ekspansji zalicza się (Zook, Allen, 2005, s. 84):
• produktowa – sprzedaż nowego produktu lub nowej usługi rdzennym klientom.
• geograficzna – wejście na nowe obszary geograficzne,


Zook i Allen w książce Strategia zrównoważonego wzrostu dla Twojej firmy, część I, Strategia
wzrostu w erze zmian (2005, s. 84), dotyczącej ekspansji opisali pięć ścieżek ekspansji (zwanych
strategiami): poszukiwane nowych segmentów klientów, rozwój produktów i usług, wzrost możliwości produkcyjnych i usługowych, wykorzystanie efektu sieci i innowacje w skali światowej. Najbardziej powszechną ścieżką ekspansji organizacji jest poszukiwanie nowych segmentów klientów
i oferowanie nowych produktów. Ta koncepcja zakłada ciągłe dostosowywanie produktu do potrzeb
nowych klientów w kolejnych obszarach pobocznych. Wiedza jak dostosować produkt do potrzeb
klientów w danym obszarze lub jak rozwijać nowe produkty tak, żeby klienci chcieli je nabywać,
może być wykorzystywana w kolejnych obszarach pobocznych. Druga strategia ekspansji poza
działalność podstawową polega na poszerzeniu oferty o produkty komplementarne w stosunku do
tych, które organizacja już oferuje swoim klientom. W ten sposób można tworzyć trwalsze więzi
z klientami i wzmacniać ich lojalność. Trzecia strategia ekspansji polega wzroście możliwości produkcyjnych (usługowych). Można to osiągnąć przez: rozwój technologii lub wiedzy technicznej,
lepsze poznanie procesów biznesowych i modelu zarządzania organizacją i umiejętność tworzenia
wartości i zarządzania nimi w oparciu o pozyskaną wiedzę i informacje. Czwartą strategią jest wykorzystanie efektu sieci. Przez sieć należy rozumieć zbór podmiotów powiązany ze sobą więzami technologicznymi, komunikacyjnymi, kapitałowymi i rynkowymi. Instrumentem integrującym
uczestników sieci jest dzisiaj technologia informacyjno-komunikacyjna. W tej strategii mieszczą się
również takie strategie jak: alianse i fuzje. Piątą strategią ekspansji są innowacje w skali światowej.
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• zmiany w łańcuchu wartości – przesunięcia w łańcuchu wartości w kierunku
nowych działalności,
• nowe kanały dystrybucji – budowana własnych kanałów dystrybucji,
• nowi klienci – modyfikacja sprawdzonego produktu lub technologii w celu
zdobycia nowego obszaru,
• budowa nowej działalności opartej na rdzennych umiejętnościach.
Rysunek 6 przedstawia mapę ścieżek ekspansji organizacji biznesowej. Dysponując takim narzędziem, można wybierać najlepsze ścieżki ekspansji dla danej organizacji. Najczęściej wybieranymi obszarami ekspansji są obszary poboczne. Ekspansja na
obszary poboczne to działanie, w ramach którego organizacja wchodzi w segmenty
rynku zbliżone do swojej działalności podstawowej. Działalność podstawowa stanowi źródło tej ekspansji, natomiast ekspansja na obszary poboczne umożliwia wykorzystanie możliwości rozwoju organizacji poza działalność podstawową. W praktyce
oznacza to przeniesienie więzi produkcyjnych, ekonomicznych i społecznych do nowego segmentu. Wyróżnia się trzy typy ekspansji na obszary poboczne:
• bezpośrednie działanie, w celu natychmiastowego wykorzystania możliwości ekspansji,
• wejście w obszar pokrewny z podstawowym obszarem działalności,
• seria sekwencyjnych działań prowadząca do poszerzenia granic i możliwości w obszarze podstawowym.

Rysunek 6. Przykładowa mapa ekspansji organizacji biznesowej.
Źródło: Ch.Zook, Strategia zrównoważonego wzrostu dla Twojej firmy, część II, Globalna ekspansja i nowe modele działalności, Gliwice 2005, s. 37
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Kolejnym krokiem w ekspansji organizacji jest ocena możliwości ekspansji.
Ocena ta obejmuje trzy etapy. W pierwszy etap obejmuje ocenę trafności wyboru ścieżki ekspansji. Pomocnym w tym wyborze mogą być następujące pytania
(Zook, Allen, 2005, s. 98):
• Czy proponowana opcja strategiczna wzmocni pozycję organizacji w obszarze
podstawowym?
• Jakie szanse ma organizacja, żeby zostać liderem na nowym rynku?
• Czy proponowana opcja strategiczna organiczny organizację przed działaniami
odwetowymi konkurencji?
• Czy proponowana opcja strategiczna otworzy dostęp do kolejnych działań strategicznych?
• Czy proponowana opcja strategiczna ma szansę na wdrożenie zgodnie z planem?
Im więcej uzyskujemy pozytywnych odpowiedzi na zadane pytania, tym
proponowana opcja strategiczna ma szansę na urzeczywistnienie.
Drugim etapem oceny możliwości ekspansji, jest hierarchizacja celów strategicznych. Przeprowadza się go za pomocą tradycyjnych metod analizy strategicznej, stosując następujące kryteria: skala możliwości, tj. określenie bieżących
i przyszłych korzyści, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, wartość dla klientów, wydatki oraz timing, zagrożenia i stopień trudności we wdrożeniu strategii.
Trzecim etapem jest sporządzenie planu działań inwestycyjnych i opracowanie
scenariuszy strategicznych. Przygotowanie i wdrożenie ekspansji jest więc procesem
długookresowym i złożony. Jego sukces zależy głównie od potencjału organizacji.
Propozycje Zooka dotyczące ekspansywności organizacji biznesowej zostały
potwierdzone w jego licznych badaniach w przedsiębiorstwach amerykańskich.
Ekspansja organizacji jako forma dominacji
Oryginalny model ekspansji przedstawił książce „Od ekspansji do dominacji”
profesor J. Kieniewicz. Książka dotyczy historii kolonializmu. Odwołujemy się
do niej, ze względu na poruszane treści i słownictwo. Według Kieniewicza ekspansja jest procesem mającym na celu dominację organizacji (imperium, państwa,
narodu) nad inną organizacją. Proces ten obejmuje (Kieniewicz, 1986, s. 46):
• docieranie,
• kontakt,
• realizację,
• utrwalanie.
Ekspansja zaczyna się tam, gdzie elementy jednego systemu docierają w przestrzeń innego. Sposób docierania jest więc istotny dla określenia charakteru ekspansji. Za pierwszą formę docierania się uznaje się wyprawę, rozumianą jako
odkrywanie nowych obszarów, rzeczy i stanów. Inną formą docierania się jest
ekspedycja. W porównaniu z wyprawą, ekspedycja ma swój wyraźny cel, zadania
i rozmiary. Polega na przesunięciu przestrzennym organizacji i zdominowaniu
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nowych obszarów. Kolejnym etapem ekspansji jest kontakt. Rozumie się go jako
przekaz informacji między kulturami organizacji. Nierzadko przekaz ten odbywa
się sposób agresywny (np. przez przemoc, gwałt, konkwistę, podbój, interwencję
zbrojną). Kolejną fazą ekspansji jest realizacja. Realizację można scharakteryzować jako całość działań zmierzających do wykorzystania istniejących w danym
miejscu i czasie stosunków produkcji. Ich skuteczność jest uwarunkowana przeniknięciem składającym się na ekspansję materii, energii i informacji do struktury
poddanego ekspansji systemu lub jego likwidacji. Wyróżnia następujące formy
realizacji: rabunek, pracę przymusową, wymianę, handel. Utrwalanie jest ostatnim chronologicznie etapem ekspansji. Polega na stworzeniu organizacji warunków do dostosowania się do lokalnych warunków. Jej najwyższą formę stanowi
kolonia. Kolonia jest formułą schyłkową hamującą dalszy rozwój ekspansji.
Poglądy Kieniewicza dotyczące ekspansji jako działania nastawionego na
dominację są dyskusyjne. Prezentujemy je w celu wzbogacenia naszej wiedzy
o ekspansywności organizacji.
Ekspansywność regionu
Przenosząc idee ekspansywności na grunt funkcjonowania regionu można zauważyć zarówno podobieństwa, jak i różnice w stosunku do takich organizacji,
jakimi są przedsiębiorstwa (organizacje biznesowe) (P. Kubiński, J. Skonieczny,
M. Zalewska, 2007). Podstawową różnicą jest przede wszystkim brak bezpośredniego zagrożenia bytu regionu, choć można sobie wyobrazić tak duże problemy
finansowe regionu, iż istnieje realna groźba braku możliwości realizacji przez nią
zadań własnych. Poza tą podstawową różnicą istnieją jednak duże podobieństwa
pomiędzy regionem a organizacją biznesową, zarówno jeżeli chodzi o otoczenie,
jak i sposób funkcjonowania. W tym ujęciu (Ziółkowski, 2007, s. 124):
• klient (obecny i potencjalny) – to obywatel, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, turysta;
• produkt – to usługa (lub ich kompleks) świadczona mieszkańcom przez
władze samorządowe, administrację samorządową i samorządowe jednostki
organizacyjne, a także przez inne podmioty działające na zlecenie władz samorządowych;
• kadra kierownicza – to urzędnicy, którzy nie koncentrują się na administrowaniu sprawami bieżącymi i doraźnymi, ale na tworzeniu długoterminowych
planów i kreowaniu rozwiązań przydatnych mieszkańcom gminy;
• konkurencja – to inne regiony, które rywalizują między sobą o pozyskanie
nowych mieszkańców i inwestorów oraz przyciąganie turystów.
W warunkach postępującej globalizacji procesów gospodarczych, produkcji, usług
i handlu szczególnie ta ostatnia cecha zyskuje ostatnio na znaczeniu. Konkurencyjność
w gospodarce rynkowej oznacza bowiem zdolność konkurowania różnych podmio58
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tów i jednostek (w tym terytorialnych) o zajęcie jak najlepszej pozycji w stosunku do
bliższego i dalszego otoczenia. Przy czym konkurencyjność regionu nie pojawia się
spontanicznie w wyniku zmian w otoczeniu makroekonomicznym lub jako rezultat
przedsiębiorczej działalności na poziomie mikroekonomicznym. Jest to raczej wypadkowa różnych działań wszystkich elementów otoczenia regionu. Można zatem mówić
o dwóch płaszczyznach konkurencyjności: konkurencyjność podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w danym regionie oraz konkurencyjność regionów o kapitał,
tworzący nowe miejsca pracy i przynoszący dochód. Idąc dalej można powiedzieć, iż
specyfiką współczesnej gospodarki jest równoczesne konkurowanie przedsiębiorstw
i konkurowanie środowisk (miejsc), w których działają. Z jednej strony region, dysponując przewagą konkurencyjną nad innymi, stwarza warunki do rozwoju działalności
przedsiębiorstw i budowy ich konkurencyjności. Z drugiej zaś region może być atrakcyjny lokalizacyjnie ze względu na potencjał ekonomiczny osiedlonych na jej terenie
przedsiębiorstw. Konkurencyjność regionu jest wtedy wypadkową konkurencyjności
zlokalizowanych na jej terenie przedsiębiorstw. Żeby jednak zapewnić regionowi
konkurencyjność trzeba mieć jednak oryginalny i skuteczny w danych warunkach
otoczenia, pomysł na działalność regionu, w wielu aspektach jej funkcjonowania: na
stworzenie mieszkańcom korzystnych warunków do życia, na przyciągnięcie inwestorów, ochronę walorów naturalnych i kulturowych, na pomoc osobom starszym,
niepełnosprawnym, czy też zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej. Ten pomysł może być ujęty w długoterminowy plan działania, czyli strategię
rozwoju regionu, która pokaże wizję regionu, jej misję, system celów strategicznych
i program działań realizacyjnych.
Dotychczasowe nasze rozważania wokół wyjaśnienia ekspansywności organizacji pozwalają na odniesienie tej kategorii do regionu. Proponujemy, żeby
ekspansywność regionu przyjęła jedną z następujących definicji:
• ekspansywność to zdolność do rozszerzania granic dotychczasowej działalności,
wpływów lub panowania w sferze ekonomicznej, politycznej, technologicznej,
społecznej i kulturowej,
• ekspansywność to zdolność do rozprzestrzeniania się lub rozszerzania wpływów
na nowe terytoria i/lub na nowych ludzi,
• ekspansywność to szybkość zajmowania potencjalnego obszaru rozwoju,
• ekspansywność to potencjał rozwojowy tkwiący w danym społeczeństwie (społeczności) umożliwiający trwały i harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy.
Wspólną częścią dla prezentowanych definicji jest wyszczególnienie potencjału jako kategorii decydującej o rozwoju regionu. Pojęcie potencjału nie jest
łatwe do zdefiniowania. Najczęściej utożsamia się je z zasobem energii potencjalnej jako cechy ciała fizycznego. Natomiast w zarządzaniu pojęcie to odnosi
się do czasowo i przestrzennie uwarunkowanych możliwości organizacji.
J. Hagel i J.S. Brown definiują potencjał jako mobilizację zasobów organizacji
w celu dostarczenia otoczeniu, w którym działa organizacja, wyjątkowych war59
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tości. Definicja ta obejmuje trzy składniki: zasoby, ich mobilizację oraz wartości.
Zasoby należy rozumieć szeroko, jako zbiór czynników wytwórczych będących
w posiadaniu organizacji. Mobilizacja obejmuje zarówno działania, jak i procesy
niezbędne do wykreowania i dostarczenia wartości. w postaci produktów, technologii, idei, informacji, itd. Efektywne wykorzystanie potencjału polega na takim
mobilizowaniu zasobów, w celu uzyskania wartości korzystnych dla otoczenia.
Potencjał regionu jest podstawowym czynnikiem decydującym o uzyskaniu
przewagi konkurencyjnej. Można go podzielić na potencjał produkcyjny i rynkowy. Do potencjału produkcyjnego regionu zalicza się: potencjał rzeczowy
(lokalizację, maszyny, urządzenia, technologie), badawczo-rozwojowy (laboratoria, patenty, wynalazki), marketingowy (produkty, serwis, kanały dystrybucji, zasięg geograficzny, transport, finansowy (strukturę bilansu, środki własne,
zapotrzebowanie na środki obrotowe, środki płynne, zadłużenie, rentowność
i organizacyjny(struktura, przepływ informacji, systemy motywacyjne, formę
organizacji pracy, wykorzystanie dysponowanego czasu pracy). Składnikami
potencjału organizacyjnego regionu są: potencjał strategiczny (misja i wizja,
strategia rynkowa, orientacja na klienta, innowacyjność, przedsiębiorczość),
kulturowy (tradycje, normy, zwyczaje, wartości) i ludzki (pracownicy, ich
umiejętności, wiedza, doświadczenie, kwalifikacje, kompetencje, predyspozycje psychiczne (intelektualne, emocjonalne, interpersonalne), zdrowie).
Zamiast słowa potencjał w literaturze używane jest często określenie ’możliwości’. Określenie to odnosić będziemy do możliwości technicznych i produkcyjnych regionu. Przewaga konkurencyjna ujęta w kategorii potencjału produkcyjnego
i rynkowego stanowi podstawę tej przewagi. Region może swoją przewagę budować w oparciu o swoje produkty i technologie. Jednak ten sposób przewagi może
nie być znaczący w przypadku podjęcia przez konkurencję działań naśladowczych
(za pomocą benchmarkingu). Natomiast potencjał organizacyjny regionu jest często
niematerialny, złożony z innowacji, zasobów ludzkich i kultury. Potencjał region
wykazuje się przy tym skłonnością do przetrwania i zapewnia organizacji utrzymanie przewagi konkurencyjnej na różnych rynnach lub jego segmentach. Przewaga
oparta na potencjale organizacji może stać się siłą napędową tworzenia wartości dla
regionu w dłuższym i krótszym horyzoncie czasowym (Biznes …, 2007, s. 32-33).
Należy brać pod uwagę sytuacje, że region dysponuje potencjałem produkcyjnym „właściwym”, ale nieefektywnym, jeśli chodzi o uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Np. region posiada misję, w której zawarte są wartości
i sposób działania na rynku, jednak wywołuje ona zamieszanie lub inne zachowanie, co w praktyce prowadzi do obniżenia obniżenie efektywności. Regiony
mogą posiadać dysponować technologiami o najwyższej charakterystyce, działające w czasie rzeczywistym, ale niewiele przydatne, jeśli pracownicy je stosujący
uznają, że przeszkadzają one im w realizacji zadań (Biznes …, 2007, s. 32).
Każdy region może rozwijać się w oparciu o ekspansję wewnętrzną i zewnętrzną. Ekspansja wewnętrzna regionu polega na koordynowaniu działań zoriento60
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wanych na dany region, jego mieszkańców, instytucji i organizacji biznesowych,
w celu uaktywnienia i wzmocnienia potencjalnych sił prorozwojowych w społecznościach lokalnych. W tym celu należy popularyzować pomysły i rozwiązania
mające odzwierciedlenie w potrzebach i aspiracjach mieszkańców. Ekspansja zewnętrzna regionu polega na współdziałania z innymi organizacjami regionie w bądź
ich nabywaniu. Ekspansja zewnętrzna określa potencjał rozwojowy umożliwiający
koordynowanie działań zorientowanych poza dany region, w celu pozyskania czynników prorozwojowych, w przede wszystkim kapitału finansowego, technologii,
elementów infrastruktury, siły roboczej, konsumentów (np.: turystów) oraz wiedzy.
Integracja tych dwóch ekspansji może dać regionowi najlepsze rezultaty.
Konkurencyjność, ekspansywność, przedsiębiorczość i innowacyjność regionu
Dotychczasowe rozważania dotyczące ekspansywności regionu, pozwalają na
stwierdzenie, że istnieją silne związki pomiędzy ekspansywnością, przedsiębiorczością, innowacyjnością i konkurencyjnością. Im większa jest ekspansywność, przedsiębiorczość i innowacyjność regionu, tym większa jest jego konkurencyjność. Opis
charakteru tych relacji wymaga jednak określenia wyróżnionych powyżej kategorii.
Konkurencyjność regionu jest definiowana różnie. W kategoriach ekonomicznych konkurencyjność można określić jako zdolność do osiągania sukcesu w rywalizacji gospodarczej. Według W.M.Gacka i Z.Rykiela (2000, s. 51) konkurencyjność
regionu to zdolność do skutecznego konkurowania, rywalizowania lub współzawodnictwa między regionami. Z kolei A.Klasik i T.Markowski (2002, s.99) definiują konkurencyjność regionu jako przewagę nad innymi będącą wypadkową atrakcyjności
oferty usługowej kierowanej do obecnych i potencjalnych użytkowników regionu,
którymi są mieszkańcy, przedsiębiorstwa, inwestorzy, goście. Źródłem przewagi konkurencyjnej regionu jest infrastruktura techniczna, instytucjonalna i intelektualna.
Z punktu widzenia ekspansywności, konkurencyjność regionu to zdolność do wytwarzania trwałego wzrostu wartości dodanej i wynikającego stąd wzrostu regionalnego dobrobytu, opartego (R. Chmielewski, M. Trojanek, Warszawa 1999, s. 63):
• sprawnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów zarządzaniu procesami
gospodarczymi w gospodarce regionalnej oraz
• wykorzystaniu odpowiedniej kombinacji czynników wzrostu, zarówno wewnętrznego, jak i wewnętrznego, skierowanej m.in. na kształtowanie atrakcyjności regionu dla zagranicznych inwestorów, oraz skierowanej na pobudzanie kreatywności i agresywności inwestorów miejscowych w celu zwiększenia ich możliwości ekspansji na rynku krajowym i zagranicznym.
Konkurencyjność nie powinna być celem samym w sobie. Powinna być instrumentem do osiągnięcia celu, jakim jest stale rosnące poziomu i jakości życia oraz stały
wzrost dobrobytu mieszkańców regionu. Konkurencyjność regionu zależy od istniejącego potencjału, na który składają się zasoby i umiejętności regionu. Ewidencja zaso61
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bów i umiejętności regionu nie jest łatwa. Opierając się na powszechnych klasyfikacjach można wyróżnić zasoby materialne i niematerialne oraz umiejętności regionu.
Do podstawowych zasobów materialnych regionu zalicza się: bogactwa naturalne
i przyrodnicze, strukturę demograficzną mieszkańców (wiek, wykształcenie, zdrowie itd.), stan i poziom rozwoju, infrastrukturę technologiczną, potencjał biznesowy,
naukowy i kulturowy. Na zasoby niematerialne składają się: tożsamość i wizerunek
regionu, styl zarządzania regionem oraz umiejętności władzy, współpraca z rządem
i instytucjami centralnymi, związki instytucji sprawujących władzę w regionie z „aktorami” tj.: mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi, potencjalnymi inwestorami,
partiami politycznymi, organizacjami społecznymi, mediami, umiejętność porozumiewania się i wymiany doświadczeń z innymi regionami, umiejętność i sposoby
rozwiązywania problemów regionalnych przez władzę regionu, zdolność do współpracy pomiędzy różnymi siłami i organizacjami w regionie. (zob. K. Andruszkiewicz,
‘Strategiczne działania marketingowe samorządów terytorialnych a konkurencyjność
regionu’, [w:] Ekspansja czy regres marketingu?, PWE, Warszawa 2006, s. 391).
Potencjał konkurencyjny regionu powinien być przedmiotem systemowych
badań i analiz, a wyniki tych analiz powinny być uwzględniane przez władze
regionalne przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii rozwoju regionu.
Zarządzanie potencjałem konkurencyjnym regionu jest procesem trudnym i złożonym. Proces ten obejmuje kreowanie, kształtowanie oraz rozbudowę potencjału, zgodnie z potrzebami regionu. Rozwój potencjału konkurencyjnego regionu zależy od następujących czynników: przedsiębiorczości, innowacyjności
i ekspansywności regionu (Rysunek 7).
EKSPANSYWNOĝû
REGIONU

POTENCJAà
KONKURENCYJNY
REGIONU
PRZEDSIĉBIORCZOĝû
REGIONU

INNOWACYJNOĝû
REGIONU

Rysunek 7. Przedsiębiorczość, innowacyjność i ekspansywność jako składnik potencjału kon-

Rys. 2.7. PrzedsiĊbiorczoĞü, innowacyjnoĞü
i ekspansywnoĞü
jako skáadnik potencjaáu
kurencyjnego
regionu.
konkurencyjnego regionu.
Źródło: opracowanie własne
ħródáo: opracowanie wáasne

62 ekspansywnoĞci regionu, w tym miejscu
W poprzednim podrozdziale wyjaĞniliĞmy pojĊcie
ograniczymy siĊ do zdefiniowania przedsiĊbiorczoĞci i innowacyjnoĞci regionu oraz
okreĞlimy relacje z konkurencyjnoĞcią.
W literaturze przedmiotu moĪna znaleĨü wiele definicji przedsiĊbiorczoĞci
i innowacyjnoĞci. Zazwyczaj przyjmuje siĊ, Īe jest to cecha przedsiĊbiorcy. W jĊzyku
potocznym przedsiĊbiorca to osoba, która wykonuje czynnoĞci w celu zarobkowym, a
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W poprzednim podrozdziale wyjaśniliśmy pojęcie ekspansywności regionu,
w tym miejscu ograniczymy się do zdefiniowania przedsiębiorczości i innowacyjności regionu oraz określimy relacje z konkurencyjnością.
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji przedsiębiorczości
i innowacyjności. Zazwyczaj przyjmuje się, że jest to cecha przedsiębiorcy.
W języku potocznym przedsiębiorca to osoba, która wykonuje czynności w celu
zarobkowym, a przedsiębiorczość to zdolność do podejmowania tego typu działań. Przymiotnikiem przedsiębiorczy określa się ludzi aktywnych, energicznych, przejawiających inicjatywę. W języku ekonomicznym przedsiębiorczość
oznacza takie łączenie i angażowanie środków, aby zapewnić zysk osobie lub
grupie osób pełniących funkcje przedsiębiorcy,
W warunkach niepewności i ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu. Zatem
przedsiębiorczość to zdolność regionu do rozwiązywania problemów w warunkach
istniejącego ryzyka. Ryzyko to jest duże i stale wzrasta. Branie go pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji jest obowiązkiem osób zarządzających regionem.
Innowacyjność jest pojęciem również różne zdefiniowanym. Najczęściej przyjmuje się, że jest to cecha podmiotów, która oznacza ich zdolność do tworzenia,
wdrażania i absorpcji innowacji. Takie czynności wymagają aktywnego zaangażowania się podmiotu w procesy innowacyjne. Innowacyjność może oznaczać również zaangażowanie się podmiotu w zdobywanie zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w tych procesach innowacyjnych. Innowacyjność regionu,
polega na stałym poszukiwaniu i wykorzystywaniu w praktyce gospodarczej wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, doskonalenia i rozwoju wykorzystywanych technologii produkcji materialnej i niematerialnej (usługi), wprowadzania nowych metod i technik
w organizacji i zarządzaniu, doskonalenia i rozwijania infrastruktury oraz zasobów
wiedzy (Innowacje..., 2005, s. 75-76). Wynika z tego, że innowacyjność regionu
to zdolność do wprowadzania innowacji (o charakterze produktowym, procesowy,
marketingowym, organizacyjnym i społecznym) w regionie.
Uważamy, że ekspansywność, przedsiębiorczość i innowacyjność stanowią
pewien wspólny system pojęć. Do wykazania związków między nimi posłużymy się następującymi kategoriami: cele strategiczne regionu, środki (zasoby),
którymi dysponuje region i metody stosowane osiągnięcia celów strategicznych.
Ekspansywność, przedsiębiorczość i innowacyjność regionu można postrzegać
jako odpowiednie relacje między wymienionymi kategoriami:
• ekspansywność oznacza relację między celami a metodami; w ramach tej relacji rozstrzyga się wybór celów i metod prowadzących do urzeczywistnienia tych celów,
• przedsiębiorczość oznacza relację pomiędzy środkami a celami; w ramach
tej relacji dokonuje się wyboru celów i środków, które są niezbędne do realizacji przyjętych celów,


Tymi samymi kategoriami posługuje się K.Moszkowicz w celu opisu relacji pomiędzy strategią, innowacyjności i przedsiębiorczością (M. Moszkowicz (red.), 2005, s. 182).
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• innowacyjność oznacza relację pomiędzy środkami i metodami; w ramach
tej relacji dokonuje się wyboru środków i metod, które są niezbędne do najlepszego wykorzystania tych środków.
Sposób dokonania wyborów w ramach opisanych relacji określany jest przez
następujące kryteria: skuteczność, ekonomiczność i korzystność. Kryteria te ze
względu na różne interpretacje wyjaśnimy w oparciu o prakseologiczne definicje
tych pojęć (Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji; T. Pszczołowski,
1978). Skuteczność to pozytywnie oceniania zgodność wyniku z celem. Im bardziej
działanie prowadzi do celu tym bardziej jest skuteczne. Ekonomiczność oznacza
iloraz pomiędzy nabytkami i ubytkami (korzyści i nakłady). W przypadku gdy ubytki przewyższają nabytki mówimy o nieekonomiczności. Zamiast ekonomiczności
używa się często zamiennie pojęcia gospodarność (korzystność). Gospodarność to
cecha działania ocenianego pozytywnie ze względu na przewagę nabytków, czyli
różnicy między nabytkami i ubytkami. Jeśli nabytki oraz ubytki nie są wielkościami ‘jednoimiennymi’, wówczas wobec nabytków i ubytków stosuje się dodatkową
ocenę, która w tym przypadku jest cennością (nabytków i ubytków).10
W Tabeli 2 pokazano ekspansywną, przedsiębiorczą i innowacyjną ścieżki rozwoju regionu, biorąc za kryteria korzystność, skuteczność i ekonomiczność systemu.
Ekspansywna ścieżka rozwoju regionu opiera się na modyfikacji celów,
alokacji środków i adaptacji metod, prowadzących do realizacji celów.
Przedsiębiorcza ścieżka rozwoju zakłada realizację przyjętych celów i metod (aplikacja) oraz ekonomizację wykorzystywanych środków.
Innowacyjna ścieżka rozwoju polega na wprowadzaniu zmian (innowacji)
i jest rezultatem racjonalizacji celów i restrukturyzacji środków.
Wyróżnionych ścieżek rozwoju regionu nie należy traktować jako alternatywnych, lecz komplementarnych względem siebie. W celu zobrazowania tych ścieżek
10

Dla lepszego wyjaśnienia pojęcia „korzystności” posłużono wypowiedzią A.Crosby’ego (1999, s.
9) na temat ekspansji (biologicznej) emigrantów europejskich i ich potomków w świecie: „Dominacja Neo-Europy w międzynarodowym handlu artykułami żywnościowymi nie polega jedynie na sile ślepej produktywności. ZSRR przewodził w światowej produkcji pszenicy, owsa,
jęczmienia, żyta, ziemniaków, mleka, baraniny, cukru i kilku innych artykułów. Chiny wyprzedzają wszystkie inne kraje w produkcji ryżu oraz prosa, jak również w wielkości pogłowia świń.
Niektóre kraje mają też lepszą wydajność z hektara niż Neo-Europy; gdzie nieliczni farmerzy
wyposażeni w urządzenia o zaawansowanej technologii specjalizują się w ekstensywnej raczej
niż intensywnej uprawie ziemi. W ich przypadku z zawrót głowy może przyprawić wydajność
w przeliczeniu na jednego farmera, natomiast wydajność z hektara nie jest już tak imponująca.
Obszary te mają najkorzystniejszy na świecie stosunek ilości produkowanej żywności do ilości
żywności konsumowanej na miejscu, innymi słowy, przewodzą w produkcji nadwyżek na eksport. Przytoczmy przykład ekstremalny: w 1982 roku ryż uprawiany w Stanach Zjednoczonych
stanowił drobny ułamek produkcji światowej, a jednocześnie jedną piątą światowego eksportu tego zboża – najwięcej ze wszystkich krajów”. Z cytowanego fragmentu wynika, że stosunek
pomiędzy ilością produkowanej żywności do ilością żywności konsumowanej na miejscu jest
korzystnością i stanowo podstawę uzyskania przewagi konkurencyjnej terenów zasiedlonych
w Ameryce Północnej przez potomków mieszkańców Europy nad innymi obszarami w świecie.
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posłużymy się następującym przykładem. Pierwszym krokiem w procesie formułowania strategii rozwoju regionu jest wybór celów rozwojowych. Po konsultacjach
między władzami i aktorami regionalnymi przyjęto, że jednym z celów strategicznych regionu jest zmniejszenie bezrobocia i stworzenie warunków do powstania
nowych miejsc pracy dla młodych, wykształconych mieszkańców. Takie działanie
odzwierciedla ekspansywną ścieżkę rozwoju regionu. Zwiększenie inwestycji w regionie mających na celu powstanie nowych miejsc pracy, wymaga dysponowania
przez przedsiębiorstwa i instytucje odpowiednich środków finansowych. Pozyskanie takich środków i ich efektywne wykorzystanie jest przykładem przedsiębiorczej
ścieżki rozwoju regionu. Najlepszym dla regionu rozwiązaniem byłby powstanie
nowych miejsc pracy w oparciu najnowsze technologie, które wymagają nowej
wiedzy. Takie działanie nazywamy innowacyjną ścieżką rozwoju regionu.
Tabela 2. Relacje pomiędzy ekspansywnością, przedsiębiorczością i innowacyjnością

Elementy
systemu
Kryteria
Oceny systemu
Korzystność

Cele

Modyfikacja

Charakter rozwoju
systemu

Środki

Metody

Alokacja

Ekspansywny
Adaptacja (rozszerzanie granic
dotychczasowej
działalności)

Skuteczność

Realizacja

Ekonomizacja

Ekonomiczność

Racjonalizacja Restrukturyzacja

Aplikacja

Przedsiębiorczy
(pozyskiwanie
niezbędnych
środków)

Innowacyjny
Innowacja (wprowadzanie
nowych rozwiązań)

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne,
PWE, Warszawa 2005, s. 183

Proces formułowania i implementacji strategii rozwoju regionu obejmuje
cztery etapy (Rysunek 8):
• zdefiniowanie potencjału konkurencyjnego regionu (zasobów i umiejętności) (etap 1),
• określenie i wybór dróg uzyskania przewagi konkurencyjnej (określenie
przedsiębiorczości, innowacyjności i ekspansywności regionu) (etap 2),
• opracowanie strategii rozwoju regionu (określenie wizji, celów strategicznych i działań strategicznych) (etap 3),
• opracowanie, wdrożenie i kontrola programów rozwoju (etap 4).
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Potencjaá konkurencyjny regionu
(produkcyjny i organizacyjny)

Przewaga konkurencyjna regionu
(Skáadniki przewagi konkurencyjnej)

PrzedsiĊbiorczoĞü

InnowacyjnoĞü

EkspansywnoĞü

Strategia rozwoju regionu

Programy rozwoju regionu
Rys. 2.8. Procedura formuáowania strategii rozwoju regionu.

Rysunek
8. wáasne.
Procedura
ħródáo:
opracowanie

formułowania strategii rozwoju regionu.
Źródło: opracowanie własne.

NarzĊdzia budowy strategii rozwoju regionu
W jaki sposób budowaü potencjaá rozwojowy regionu? Próbując odpowiedzieü na to
strategiisiĊ rozwoju
regionu NarzĊdzia Polityki
pytania, Narzędzia
uwaĪamy, Īe budowy
najlepiej nadającymi
do tego są Strategiczne
(ang. Strategic Policy Intelligence Tools). Pod pojĊciem tym naleĪy rozumieü zbiór metod,
do którego zalicza siĊ: audyt innowacji, benchamrking, foresight, szacowanie technologii i
jaki ewaluacjĊ
sposób (Strategy
budować
potencjał rozwojowy regionu? Próbując odpowie... 2008).

W
dzieć na to pytania, uważamy, że najlepiej nadającymi się do tego są Strategiczne
Audyt Innowacji
Narzędzia Polityki
(ang. Strategic
Policy Intelligence
Tools).
Pod pojęciem
tym
Audyt innowacji
to metoda zarządzania,
która pomaga oceniü
moĪliwoĞci
technologiczne
danego regionu.
audytu
innowacji zalicza
jest okreĞlenie
mocnychinnowacji,
i sáabych stron
należy rozumieć
zbiór Celem
metod,
do którego
się: audyt
benregionalnego systemu innowacji. Audyt innowacji pomaga zidentyfikowaü problemy
chamrking,związane
foresight,
szacowanieregionu
technologii
(Strategy
... 2008).
konkurencyjnoĞcią
odnoszonei ewaluację
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sięwzięć organizacyjnych. Audyt innowacji stanowi podstawę do opracowania
strategicznego planu rozwoju regionu. W tradycyjnym podejściu do polityki58regionalnej w obszarze badań, rozwoju technologii i innowacji skupiano się zwykle
na funkcjonowaniu poszczególnych elementów systemu innowacji. Ich osobne
traktowanie nie przyczyniało się do osiągnięcia rezultatów, z powodu właściwej
równowagi i koordynacji między współpracującymi ze sobą elementami systemu.
Audyt innowacji pomaga uniknąć tej pułapki dzięki podejściu holistycznemu, co
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pozwala decydentom regionalnym, w porozumieniu z kluczowymi „aktorami” regionalnymi, zdefiniować cele strategiczne i przydzielić środki w sposób bardziej
systematyczny i uporządkowany. Cennym rezultatem audytu innowacji jest rozwój sieci współpracy i kontaktów między głównymi podmiotami w regionalnym
systemie innowacji oraz budowa trwałego partnerstwa. Sam proces audytu innowacji, wymaga powołania grup ekspertów, organizowania warsztatów, seminariów i paneli, stworzenia formalnych i nieformalnych sieci współpracy pomiędzy
podmiotami społecznymi i gospodarczymi regionu.
Audyt innowacji obejmuje pięć etapów.
• Zdefiniowanie i opracowanie całego projektu.
• Zebranie informacji na temat głównych zasobów systemu innowacji danego
regionu (przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i jednostek transferu technologii, przyjaznej polityki publicznej oraz związków między tymi zasobami).
• Zdiagnozowanie mocnych stron tych zasobów oraz powiązań między nimi.
Tworzy się wskaźniki wydajności w oparciu o dane zebrane w drugim etapie,
w celu oceny istniejącego potencjału innowacyjnego.
• Opracowanie planu dla regionu obejmującego działania, zminimalizowanie
słabości regionu oraz polepszenie jego wyników, a następnie stworzenie wyczerpującego i czytelnego raportu na temat rezultatów z audytu innowacji.
• Przedstawianie rezultatów i wdrożenie rezultatów z audytu innowacyjnego.
Dzięki audytowi innowacji uzyskujemy wiedzę w zakresie:
• mocnych i słabych stron regionalnego systemu innowacji – wyników przedsiębiorstw, ośrodków akademickich i sektorów publicznych oraz szczegółowych
informacji na temat sił rozwoju technologicznego i ekonomicznego;
• oceny skuteczności realizowanej polityki w obszarze badań, rozwoju technologii i innowacji – zidentyfikowanie słabości systemu innowacji wskazuje na
rodzaj wsparcia (finansowe, regulacyjne, edukacyjne, szkoleniowe), jakie w danym momencie jest potrzebne,
• identyfikacji źródeł wiedzy i wsparcia oraz potencjalnych partnerów i rynków
– możliwości ośrodków badawczych, programów działania kluczowych dla regionu przedsiębiorstw,
• doświadczeń i możliwości ośrodków badawczych w regionie,
• identyfikacji możliwości współpracy przedsiębiorstw i ośrodków badawczych,
• pozyskiwania informacji o najlepszych praktykach wspierających opracowywanie nowych produktów i procesów oraz transfer nowoczesnych technologii
do przedsiębiorstw.
Benchmarking
Benchmarking to metoda zarządzania, która polega na, porównywaniu działań
strategicznych i ich wyników w regionie w odniesieniu do różnych produktów lub
usług. Istotą benchmarkingu jest zidentyfikowanie najwyższych standardów, a następnie wdrożenie takich usprawnień, dzięki którym będzie można zbliżyć się do tych
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standardów lub je osiągnąć. Benchmarking jako narzędzie został użyty po raz pierwszy w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, ale w ostatnich latach różne regiony i kraje stosują je coraz częściej do analizy swojej polityki regionalnej w celu zwiększenia
konkurencyjności swoich systemów innowacji. Nie ma jednej definicji benchmarkingu regionalnego. Mówiąc ogólnie benchmarking to proces usprawnienia, w trakcie
którego porównuje się wyniki regionu z wynikami najlepszych regionów w swojej
klasie, ocenia, w jaki sposób te regiony teosiągnęły rezultaty, wykorzystuje zgromadzone informacje, w celu modyfikacji własnego funkcjonowania. Jedną z najważniejszych motywacji dla przeprowadzenia benchmarkingu regionalnego jest uświadomienie władzom i aktorom miejsca ich regionu w rankingu konkurencyjności w skali
krajowej i/lub międzynarodowej. Wyróżnia trzy typy benchmarkingu regionalnego:
• benchmarking wyników regionu,
• benchmarking wyników poszczególnych sektorów,
• benchmarking skuteczności polityki w obszarze badań, rozwoju technologii
i innowacji.
Wyniki w obszarze badań, rozwoju technologii i innowacji uznaje się za kluczowy czynnik determinujący konkurencyjność regionu. Zastosowanie benchmarkingu jest wysoce pożądane w dostarczaniu informacji o zjawiskach gospodarczych, społecznych, kulturalnych, naukowych dla potrzeb procesu decyzyjnego. Skuteczność benchmarkingu wymaga długiej i starannej analizy oraz
zidentyfikowania związków przyczynowych oraz czynników kontekstowych,
historycznych i zewnętrznych (złożone zmienne zależne i niezależne).
Istnieją trzy poziomy zakresu, czy też przedmiotu funkcjonowania benchmarkingu regionalnego. W pierwszym przypadku benchmarking regionalny przyjmuje podejście holistyczne i umożliwia całościowe porównywanie systemów innowacji, np. generowanie wiedzy w tych systemach, rozpowszechnianie i stosowanie łańcuchów wartości. Z drugiej strony, benchmarking regionalny może mieć
węższy zakres, skupiając się na konkretnych obszarach, takich jak przedsiębiorstwa prywatne czy szkolnictwo wyższe, na współpracy między sektorami czy też
na absorpcji konkretnych technologii. Benchmarking regionalny może dotyczyć
regionów podobnych lub różniących się pod względem wielkości, orientacji społeczno-politycznej, rozwoju gospodarczego itp. Wybór regionów do porównania
zależy od zakresu i celu przeprowadzanych badań. Jeśli takim celem jest całościowa ocena systemu innowacji, wówczas mogą być przydatne regiony o różnych
profilach gospodarczych i społecznych. Jeśli natomiast benchmarking regionalny
skupia się na węższych obszarach, wówczas porównanie regionów o podobnych
profilach może okazać się bardziej przydatne. Znawczy benchmarkingu podkreślają znaczenie aspektów jakościowych w przeprowadzanym badaniu. Wskaźniki
ilościowe to logiczny punkt wyjścia analizy benchmarkingowej, ponieważ łatwo
dają się one porównywać. Jednakże aspekty jakościowe czy też czynniki niematerialne, takie jak jakość kapitału społecznego czy kultura instytucjonalna, mogą
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dać pełniejszy obraz sytuacji w regionie. Włączenie aspektów jakościowych do
benchmarkingu regionalnego stanowi wyzwanie metodologiczne przy opracowywaniu wskaźników. Analiza porównawcza powinna skupiać się na tych obszarach, w których region posiada kompetencje do wdrożenia strategii rozwojowej. Jeśli analiza ta rozciągnie się na warunki ramowe, które zależą od polityki
wdrażanej na szczeblu krajowym lub europejskim, wówczas wnioski wynikające
z benchmarkingu regionalnego powinny być przekazane właściwym instytucjom
regionalnym i ludziom. Benchmarking regionalny obejmuje sześć etapów:
• Planowanie - obejmuje zdefiniowanie celów i zakresu badania (co ma być
przedmiotem analizy), stworzenie grupy badawczej, określenie wskaźników
porównawczych,
• Zbieranie informacji - obejmuje zdefiniowanie i zebranie wskaźników z różnych źródeł.
• Wygenerowanie statystyk porównawczych - zebrane dane są gromadzone
w bazie danych, po czym następuje wygenerowanie raportu, który zawiera
szczegółowe i wymierne wskaźniki pokazujące mocne i słabe strony danego
regionu w porównaniu z grupą odniesienia.
• Analizę zebranych informacji - przeprowadzona zostaje szczegółowa analiza
interpretująca zebrane dane, identyfikująca niedociągnięcia i błędy, analizująca
potencjalne przyczyny tych niedociągnięć oraz wskazująca kluczowe obszary
wymagające modyfikacji, na których powinny skupić się działania regionu.
• Wdrażanie rezultatów – obejmuje krytyczne spojrzenie na otrzymane wyniki
i opracowanie raportu końcowego, w którym zamieszcza się plan działania,
w celu wdrożenia wniosków.
• Monitoring - obejmuje kontrolę i korekty, sprawdzanie wdrażania planu działania, identyfikację odchyleń oraz dostarczanie informacji zwrotnej dla następnego etapu planowania benchmarkingu.
Czynnikiem, który wpływa na analizę porównawczą są wymierne, porównywalne i możliwe do ciągłego uaktualniania dane na temat każdego z badanych regionów. Jeśli takich danych nie będzie, pojawia się luka informacyjna, a analiza
porównawcza będzie niezadowalająca. Wybór wskaźników jest niezmiernie ważny.
Przy badaniu wielu obszarów systemów innowacji muszą wystarczyć wskaźniki
pośrednie, które nie dają pełnego obrazu sytuacji, np. liczba wniosków patentowych
określa tylko jeden aspekt działalności innowacyjnej. Analiza jest najbardziej przydatna, jeśli może być regularnie powtarzana. Po przeprowadzeniu analizy, region
otrzyma obraz swoich mocnych i słabych stron i będzie mógł zająć się ich zmianą.
Foresight
Coraz szybsze zmiany społeczne i technologiczne sprawiają, że potrzebna jest
w społeczeństwie nowa kultura myślenia o przyszłości. Potrzeba wykorzystania
foresightu wynika z tego, że coraz więcej osób w różnych dziedzinach życia zda69
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je sobie sprawę, że coraz trudniej jest przewidzieć, co zdarzy się w przyszłości.
Idea, zgodnie z którą przyszłość można kształtować, czy też tworzyć, a podmioty
publiczne i prywatne powinny być do tego upoważnione, zyskuje na popularności od lat 80-tych ubiegłego wieku. Próbując sprawić, żeby coś się zdarzyło,
a nie tylko próbując przewidzieć, co może się zdarzyć, regiony muszą nauczyć
się akceptować niepewność otoczenia i radzić sobie z nią poprzez ciągłą analizę
różnych opcji rozwojowych. Foresight to proces systematycznego analizowania
długofalowej przyszłości nauki, technologii, gospodarki i społeczeństwa w celu
określenia obszarów badań strategicznych oraz nowych technologii, które mogą
przynieść największe korzyści ekonomiczne i społeczne. Celem foresight nie jest
przewidywanie przyszłości, ale zrozumienie, w jaki sposób przyszłość jest kształtowana, i na tej podstawie rozważenie różnych możliwych scenariuszy na przyszłość, a następnie wybranie tego, który jest pożądany i wykonalny.
Różne cele i potrzeby mogą skłonić regionalne instytucje publiczne do stosowania
foresight. Mogą to być zmiany w systemie gospodarczym lub politycznym (nowe rynki, nowe ustawodawstwo itp.), zmiany warunków społeczno-ekonomicznych, zmiany
w środowisku (np. powodzie na terenach nadmorskich, zmiany klimatyczne), zmiany
demograficzne. Celem jest ustalenie priorytetów dla inwestycji w naukę i innowacje.
Zakres priorytetów, które mogą się wyłonić z projektów foresight, waha się od analizy
„technologii krytycznych”, w której wszystkie działania skupiają się na liście priorytetowej, poprzez bardziej ogólne programy, z których wyłaniane są priorytety, do ściśle
określonych projektów, w których priorytety są ustalone już przed rozpoczęciem analizy foresight. Ten cel związany jest z wyznaczaniem priorytetów, ale sięga on dalej.
W takich przypadkach może pojawić się wstępna diagnoza stwierdzająca, że system
nauki i innowacji nie jest dostosowany do potrzeb kraju lub regionu. W tym kontekście foresight staje się „lustrem” wykorzystywanym do pokazania dostępnych możliwości technologicznych i oceny potencjału nauki i przemysłu do pobudzenia witalności przedsiębiorstw w regionie. Analizę foresight należy traktować jako instrument do
rozszerzenia grupy podmiotów zaangażowanych w politykę regionalną wspierającą
naukę i innowację. Przykładem może być włączenie do tej debaty partnerów społecznych czy nawet całych grup społecznych, takich jak np. młodzież. Foresight może
przyczynić się do stworzenia nowych sieci współpracy i/lub klastrów, które wyzwalają się z istniejących już związków między dyscyplinami czy sektorami. Przedmiot
analizy foresight może być szeroki, np. zmieniające się międzynarodowe systemy
produkcji, czy gospodarki regionalne, albo bardziej konkretny, np. przyszła rola turystyki w danym regionie. W miarę jak zmiany stają się bardziej złożone i wzajemnie ze sobą powiązane, różnica między pojęciami „foresight regionalny”, „foresight
technologiczny” i „foresight terytorialny” staje się mniej znacząca. Ważniejsze staje
się określenie, do jakiego stopnia zostały wzięte pod uwagę różne elementy procesu,
np. zmiany w obszarze badań, rozwoju technologii i innowacji, dynamika gospodarki,
zmiany w społeczeństwie i wizja terytorialna. Nie ma jednej najlepszej praktyki dokonywania analizy foresight. Zawsze powinny być brane pod uwagę takie elementy,
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jak m.in. specyfika danego regionu („warunki ramowe” kontekstu, celów i środków).
Na początku należy rozstrzygnąć szereg kwestii organizacyjnych związanych z planowaniem i przygotowaniem projektu foresight. Etap ten obejmuje zwykle wyjaśnienie
i ustalenie następujących elementów: cele, ramy czasowe, program działań, zadania,
którymi się będą dzielić partnerzy w danym projekcie, budżet, struktura grupy sterującej i grup roboczych, metody, które będą stosowane w projekcie, oczekiwane wyniki
i program komunikacji społecznej. Procesu foresight obejmuje trzy etapy:
• Etap zrozumienia sytuacji wyjściowej (diagnoza): umiejscowienie projektu
foresight w czasie i przestrzeni; wybór zakresu i przedmiotu analizy; identyfikacja kluczowych „graczy” związanych z wybranym tematem; określenie
wewnętrznych i globalnych czynników zmiany i jej sił napędowych; identyfikacja bieżących mocnych i słabych stron;
• Etap badania (analizowanie, myślenie i dyskutowanie o przyszłości): ustalenie
wspólnego obrazu obecnej długofalowej dynamiki w regionie, opracowanie
wspólnych możliwych scenariuszy na przyszłość i, poprzez opracowywanie
scenariuszy eksploratywnych, na kluczowe wyzwania, którym trzeba będzie odpowiedzieć i zdefiniowanie wspólnej wizji pożądanej przyszłości dla regionu.
• Etap strategiczny (kształtowanie przyszłości): opracowanie rekomendacji
odnośnie tego, co można zrobić; opracowanie wspólnej strategii wdrażania
i konkretnych działań w celu osiągnięcia zakładanych celów; ocena i monitoring procesu foresight oraz następujących po nim działań wdrożeniowych;
przekazywanie wyników analizy foresight kluczowym aktorom regionalnym.
Szacowanie Technologii
Szacowanie Technologii (ang. Technology Assessment) może być postrzegane
jako „pomost” między analizą foresight a opracowywaniem strategii inwestycyjnych w sektorze publicznym i prywatnym. Cele projektów foresight można opisać
jako „strategiczne wyznaczanie kierunków”, tj. identyfikacja i rozwijanie możliwych opcji. Szacowanie technologii można by więc potraktować jako proces „wyznaczający program działania” przez ocenę, która z tych opcji może być przekształcona w możliwości w perspektywie dla regionu (dla przemysłu lub innego elementu
krajowego sytemu innowacji czy też dla obszaru strategicznego). Ponadto można
się zastanawiać, jakiego efektu oczekiwać po ich wdrożeniu oraz, jak wykorzystać
te możliwości dla optymalnych korzyści dla wszystkich zainteresowanych w regionie. Szacowanie technologii można opisać jako systematyczny, wielodyscyplinarny
proces badawczy i komunikacyjny, który łączy opinie podmiotów zainteresowanych i wiedzę ekspertów (krajowych i międzynarodowych) na temat potencjalnych
długofalowych zastosowań i wpływu społeczno-ekonomicznego nowych technologii, oraz wyznaczający ścieżki rozwoju, zgodnie z którymi mogą zostać podjęte
decyzje dotyczące inwestycji publicznych i prywatnych. W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpiło stopniowe odejście od szacowania technologii jako (technicznego)
systemu wczesnego ostrzegania (w który zaangażowani są głównie eksperci) w kie71
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runku podejścia bardziej zorientowanego na politykę regionalną i jej problemy oraz
mającego na celu również określenie priorytetów gospodarczych i społecznych, do
osiągnięcia których w dużym stopniu mogą przyczynić się nowe technologie.
Szacowanie technologii obejmuje następujące elementy:
• zbieranie i ocenę wszystkich dostępnych informacji na temat danego obszaru
technologii lub też problemu związanego z technologią;
• systematyczną kontrolę i ocenę prawdopodobnych skutków korzystnych
i niekorzystnych z perspektywy zainteresowanych;
• opracowanie zbioru konkretnych opcji i działań dla rządów, instytucji, przedsiębiorstw bądź innych podmiotów w oparciu o przeprowadzoną analizę.
Szacowanie technologii pozwala szczegółową analizę całego szeregu możliwych
skutków społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych i ekologicznych
wynikających z zastosowania danej technologii, oraz zidentyfikowanie na wczesnym
etapie możliwości stwarzanych przez rynek i szacowanie ryzyka wdrażania nowych
technologii. Może ona potencjalnie zwiększyć profity z inwestycji w obszarze badań, rozwoju technologii i innowacji w regionie, ponieważ prowadzi do stworzenia
i wdrażania bardziej spójnej polityki w rozmaitych instytucjach, kierując w ten sposób
przedsiębiorstwa do obiecujących obszarów działalności i obiecujących rynków.
W praktyce można wyróżnić cztery wymiary szacowania technologii:
• poprawa istniejące technologie lub wykorzystać nowopowstające w gospodarce w sposób przyjazny dla środowiska i akceptowany przez społeczeństwo.
Przykładem może tu być biotechnologia, nanotechnologia, lasery, inżynieria genetyczna i wykorzystanie komórek macierzystych.
• wykorzystanie do określenia możliwych rozwiązań istniejącego lub przyszłego problemu (strategicznego), który jest powodowany lub może zostać rozwiązany przez
zastosowanie różnych technologii. Przykładem mogą tu być badania TA ruchu drogowego, dostaw i wykorzystania energii, redukcji emisji CO2, dzięki systemom dostaw energii, „szczupłej” („lean”) produkcji i badania nad zarządzaniem odpadami.
• wykorzystanie do oceny rezultatów umieszczenia danego projektu technologicznego w konkretnym miejscu, np. lokalizacja dużego zakładu chemicznego czy też
spalarni śmieci.
• wykorzystanie w celu identyfikacji i opisu zamierzeń o szerszym znaczeniu dla
społeczeństwa, takich jak trwały i zrównoważony rozwój czy wzrost jakościowy.
Pod względem metodologicznym wyróżnia się dwa główne modele szacowania technologii:
• analiza strategii, czy też model „ekspercki”: zostaje zlecona szczegółowa
specjalistyczna analiza rozwoju technologii, a jej celem jest poszerzenie zasobów informacji strategicznej, np. dla decydentów, którym brakuje kluczowych informacji na temat pewnych technologii;
• model „konsultacji publicznej”: model ten wspiera i zwiększa uczestnictwo
społeczeństwa i pozwala rozwiać obawy co do tego, iż rządowym decyzjom
w sprawie technologii brak jest zasadności lub przejrzystości.
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Szacowanie technologii obejmuje cztery etapy:
• Planowanie projektu, zakres: określenie przedmiotu analizy (obszarów technologii lub aspektów poszczególnych problemów) i głównych obszarów działania
w projekcie, jak również zakresu i dogłębności analizy; zbadanie „środowiska
naukowo-technologicznego” i ustalenie priorytetowych obszarów działania; identyfikacja grup i jednostek, których dana kwestia dotyczy, wdrażających organizacji i użytkowników; opracowanie specjalnego zestawu narzędzi komunikacji
społecznej do dzielenia się informacjami oraz innych płaszczyzn umożliwiających
reakcję i zaangażowanie; określenie kluczowych cech procesu (ogólna struktura,
metody i techniki).
• Analizę kontekstową i fazę badania, zakres: określenie najnowszych trendów
w technologii, jej kontekstu społeczno-ekonomicznego oraz możliwych kierunków rozwoju; określenie uczestnictwa zainteresowanych i całego społeczeństwa
w odniesieniu do możliwych ścieżek rozwoju i zastosowań technologii; badanie
naukowych źródeł i warunków społecznych technologii lub zmian wywołanych
przez tę technologię.
• Analizę oddziaływania, zakres: ocena skutków zamierzonych i niezamierzonych
(oraz ich prawdopodobieństwa i skali) wraz z dynamicznymi interakcjami, możliwymi opóźnieniami w działaniu oraz wpływem na gospodarkę, systemy społeczne,
politykę, kulturę i środowisko; analiza ryzyka i problemów oraz możliwości i korzyści z wykorzystaniem naukowej oceny wpływu i oceny wpływu wzajemnego; analiza interesów i wartości, na które mogę mieć wpływ potencjalne skutki wdrożenia
technologii; określenie niepewności związanych z każdą oszacowaną technologią.
• Ocena/ewaluacja poszczególnych opcji i komunikacja społeczna; jej zakres: opracowanie opcji lub scenariuszy strategicznych, które pomogą w zidentyfikowaniu
możliwości modyfikowania technologii, tworzenie instrumentów organizacyjnych
do zarządzania tymi technologiami i/lub wdrażanie zmian w kontekście społecznym, w którym dane technologie będą wykorzystywane; stworzenie sposobów
na zaangażowanie decydentów regionalnych i grup zainteresowanych w wybór
i ocenę opcji strategicznych oraz, jeśli jest to możliwe, prowadzenie związanych
z tym debat i działań łagodzących negatywne skutki polityki regionalnej; badanie
niezamierzonych skutków związanych z każdą opcją strategiczną (w odniesieniu
do wartości i zainteresowanych, ale w oparciu o metodologię naukową); opracowanie modyfikacji technologii lub strategii organizacyjnych dla ich promocji i łagodzenia negatywnych skutków wdrożenia poszczególnych opcji strategicznych;
odpowiednie przekazywanie informacji o wynikach projektu.
Niezwykle ważne jest, aby szacowanie technologii realizowano w duchu etyki
i niezależności poglądów. Czas potrzebny na zastosowanie szacowania technologii liczy od 18 miesięcy do 2 lat. Szacowanie technologii identyfikuje możliwości
i wyzwania stojące przez regionami w związku z pewnymi aspektami nowych technologii oraz przedstawia rekomendacje dla poszczególnych podmiotów odnośnie
konkretnych programów działania wraz w odpowiednim portfelem instrumentów
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wspierających politykę regionalną, tak aby owe możliwości zostały faktycznie wykorzystane, i żeby rozpoczęło się wdrażanie działań priorytetowych. Opracowanie
konkretnych „map drogowych” technologii może dodatkowo ułatwić przyjęcie rekomendacji w niektórych przypadkach czy też niektórym podmiotom w regionie.
Ewaluacja
Zapotrzebowanie na ewaluację „napędzane” jest przez chęć zrozumienia skutków
projektów, programów i polityki w obszarze badań, rozwoju technologii i innowacji,
wyciągnięcia wniosków z przeszłości oraz w wymiarze bardziej strategicznym, pragnienie uzasadnienia kontynuacji tych programów i danej polityki momentami sceptycznie nastawionym odbiorcom. Ewaluacja to systematyczny i obiektywny proces,
który ocenia użyteczność, wydajność i efektywność projektów, programów i polityki
w osiąganiu zakładanych celów. Jest to podejście zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, którego rezultaty stanowią informację zwrotną dla procesu decyzyjnego. Jest
ona więc częścią stale trwającego procesu uczenia się. Pomaga to w formułowaniu
i ocenie przesłanek danej strategii regionalnej oraz wprowadza przejrzystość i odpowiedzialność do procesu decyzyjnego. Ewaluacja ma za zadanie zająć się trzema
kwestiami: Czy my (decydenci) robimy to, co należy (zasadność)? Jakie się rezultaty
naszych działań (wpływy)? Czy możemy działać lepiej (efektywność)?
Istnieją dwie ogólne korzyści wynikające z ewaluacji:
• ewaluacja może określić efektywność danego działania dla celów sprawozdawczości, legitymizacji lub pomocy w przydzielaniu środków budżetowych,
• ewaluacja może zbadać sposoby polepszenia i poszerzenia wdrażania poszczególnych działań i zarządzania nimi.
Wyróżnia się trzy rodzaje ewaluacji – ex-ante, międzyokresową i ex-post.
Ewaluację ex-ante lub ewaluację planowania przeprowadza się na etapie planowania w celu określenia celów projektu/programu i sposobów ich osiągnięcia. Mogą
zostać przeprowadzone, gdy dochodzi do planowania nowego lub przeprojektowania już istniejącego programu. Ewaluacja ex-ante może pomóc w usprawnieniu interwencji, w określeniu finansowania w zależności od wartości i przeanalizowaniu
oczekiwanych korzyści wynikających z danej interwencji. Stosowane metody to m.
in. modelowanie i symulacja, scenariusze, pilotaże, analizy foresight oraz analizy
kosztów, zysków i opłacalności (ilościowe lub częściowo ilościowe).
Ewaluacje międzyokresowe stosowane są do oceny postępów. Ich wyniki
pomagają zmodyfikować interwencje i zmienić przedmiot ich zainteresowania.
Wykorzystywane metody to m. in. analiza danych statystycznych (ograniczona), dyskusje w zespole zarządzającym i wśród użytkowników, modelowanie,
grupy fokusowe, studia przypadków, porównania z grupami kontrolnymi, ocena
paneli eksperckich / przegląd partnerski, analiza sieciowa i modelowanie.
Ewaluacja ex-post ocenia skutki danej interwencji strategicznej, jej wpływ, skuteczność i efektywność. Może zidentyfikować zmiany w warunkach przeprowadzanej interwencji, zachowaniach grup docelowych i poszczególnych osób. Często sto74
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suje się ją do ulepszania planowania i wdrażania danej interwencji w jej kolejnych
etapach. Stosowane metody to m. in. analiza bibliometryczna, cytowań, danych
statystycznych, dyskusje w zespole zarządzającym i wśród użytkowników, grupy
fokusowe, studia przypadków, porównania z grupami kontrolnymi, ocena paneli
eksperckich/ przegląd partnerski, analiza sieciowa i modelowanie. Ewaluacja expost to preludium do nowego cyklu działań w ramach danej polityki regionalnej.
Jej wyniki powinny być uważnie przeanalizowane przez decydentów regionalnych,
dzięki czemu wnioski z przeprowadzonych analiz interwencji mogą wpłynąć na
kolejną rundę działań wspierających innowację w zakresie zasadności, wydajności
i skuteczności. Ewaluacja ex-ante nowych działań może przyczynić się do ich sukcesu oraz rozwoju polityki regionalnej.
Podsumowanie
Dotychczasowe rozważania dotyczące ekspansywności umożliwiają wyciągnięcie następujących wniosków. Ekspansywność, obok konkurencyjności,
innowacyjności i przedsiębiorczości, powinna być podstawą budowy przewagi
konkurencyjnej regionu. Rozwój konkurencyjności rozwój regionu jest zależny
od wzrostu ekspansywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Możliwy jest
rozwój regionu w oparciu tylko o ekspansywność, ponieważ jest to kategoria
ekonomiczna komplementarna wobec dwóch pozostałych. Jednak największy
efekty region osiągnie, gdy podejmie decyzję o wsparciu swojej ekspansji na
działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej.
W regionie należy systematycznie dokonywać pomiaru konkurencyjności,
innowacyjności, przedsiębiorczości i ekspansywności. W przypadku trzech
pierwszych kategorii można wykorzystać istniejące wskaźniki. Pomiar ekspansywności regionu wydaje się być problem bardziej złożonym, przede wszystkim ze względu na brak metodologii i doświadczeń ośrodków badawczych,
zajmujących się pomiarem konkurencyjności regionu.
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3. Ekspansywność ekonomiczna,
społeczna i twórcza
Wydaje się, że ekspansywność wyraźnie różni się od takich pojęć jak konkurencyjność, innowacyjność, wolność gospodarowania czy ‘łatwość robienia
biznesu’. Jak możemy oczekiwać istnieje współzależność pomiędzy tymi zmiennymi (charakterystykami) i problem ten powinien być przedmiotem analizy przy
ewentualnej kontynuacji badań nad ekspansywnością regionów europejskich.
W toku prac nad rozumieniem ekspansywności uznaliśmy, że najlepiej ekspansywność opisać jako potencjał rozwojowy tkwiący w danym społeczeństwie
(społeczności) umożliwiający trwały i harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy. Ekspansywność wiąże się ze zróżnicowaniem rozwoju, niektóre państwa
i regiony rozwijają się szybciej niż inne. Można oczekiwać, że szybciej rozwijają
się regiony (państwa) bardziej ekspansywne. Wydaje się zatem zasadne przyjęcie
założenia, że ekspansywność powinna być rozpatrywana niezależnie od poziomu
rozwoju danego społeczeństwa. Często okazuje się, że gospodarka będąca na niskim poziomie w rozwoju gospodarczym (np. Chiny, czy Indie) cechuje duża ekspansywność, i odwrotnie, wysoko rozwinięte kraje (jak np. Niemcy czy Francja)
cechują się niskim jej poziomem, choć podać można przykłady społeczeństw rozwiniętych gospodarczo i ekspansywnych (np. Irlandia, Hongkong), oraz społeczeństw słabo rozwiniętych i nie ekspansywnych (np. wiele krajów Afryki i Azji).
Dlatego przyjęliśmy, że określenie ‘poziomu’ ekspansywności oraz czynników na
nią wpływających, wymaga stworzenia nowego wskaźnika, odmiennego od dotychczas wykorzystywanych, właściwego dla osiągnięcia celu naszego badania.
Jeśli w sposób jakościowy (poglądowy) wyobrazilibyśmy sobie, że skonstruowaliśmy dobrą miarę rozwoju11 to spodziewać się możemy, że w długim
okresie rozwój tej zmiennej będzie miał charakter rozwoju sigmoidalnego (nazywanego niekiedy rozwojem logistycznym). W początkowej fazie rozwój ten
będzie następował stosunkowo szybko (możemy nazwać tę fazę fazą rozwoju
eksponencjalnego), ale w miarę dalszego rozwoju obserwować będziemy jego
spowolnienie i wejście w fazę nasycenia (kiedy wyczerpują się zasoby potrzebne do dalszego, ekspansywnego, rozwoju). Rozwój tego typu obrazuje Rysunek
1, zmienna y. Na rysunku tym przedstawiono też przyrosty bezwzględne, czyli
11

Nie mogłaby to być prosta miara rozwoju typu PKB/osobę, długość życia, śmiertelność niemowląt, wskaźnik umiejętności czytania i pisania, wskaźniki zadowoleni czy szczęśliwości,
itp., ale raczej pewna zbiorcza miara wszystkich tego typu charakterystyk.

77

Witold Kwaśnicki - Ekspansywność ekonomiczna, społeczna i twórcza

y - miara rozwoju
(wzrostu)
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dy
dt

y
y

czas (t)
Rysunek 1. Wzrost logistyczny

pochodną y = dy / dt oraz stopę wzrostu ( y / y ). Wydaje się, że w kontekście naszej dyskusji dobrą miarą ekspansywności może być zarówno stopa wzrostu,
jak i przyrost bezwzględny. Przyrost bezwzględny wydaje się być lepszą miara, ale
warto jednak zauważyć, że ma on istotną wadę, mianowicie nie pozwala na obiektywne porównanie społeczeństw (regionów) małych i dużych. Dlatego zasadnym
wydaje się, że jeśli przyjmujemy, że składnikiem ekspansywności będzie przyrost
bezwzględny to powinien być on w jakiś sposób normowany, np. liczony na 1000
mieszkańców, na jednostkę dochodu PKB, czy na jednostkę powierzchni. Jeśli zatem (w tzw. pierwszym przybliżeniu) przyjmiemy, że miarą ekspansywności jest
bezwzględny przyrost pewnej miary rozwoju, to we wzroście logistycznym obserwować będziemy początkowy wzrost tej ekspansywności, osiągnięcie maksimum
ekspansywności i w ostatniej fazie jej spadek aż do jej całkowitego zaniku (w bardzo
długim okresie czasu). Zatem do miary ekspansywności uwzględniać powinniśmy
raczej zmienne, które są strumieniami (odpowiadające szybkości zmian) aniżeli
same wartości tych zmiennych (np. nie sam PKB, ale stopa wzrostu PKB).
Wskaźnik ekspansywności
Ekspansywność rozwoju (czy to na poziomie regionu, czy kraju), której
miarę staramy się zbudować, nie ma jednego wymiaru (jak np. w przypadku
ekspansywności terytorialnej). Dlatego rozsądnym wydaje się określenie pewnej liczby zmiennych, które odnosiłyby się do tak rozumianej ekspansywności
i które mogłyby posłużyć do zbudowania jednej miary ekspansywności, wskaźnika ekspansywności. Zatem ekspansywność w naszym rozumieniu odnosi się
do szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego. Proponujemy wy78
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Tabela 1. Pierwotna lista zmiennych wykorzystywanych do budowy wskaźnika ekspansywności

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szybkość wzrostu PKB na osobę;
Wielkość inwestycji w przedsiębiorstwach/PKB
Przyrost oszczędności i inwestycji gosp. domowych (fundusze inwestycyjne, kapitałowe,
ubezpieczeniowe).
Wolumen eksportu i importu/PKB
Stopa wzrostu liczby firm
Wzrost liczby pasażerów linii lotniczych
Wzrost liczby pasażerów dalekobieżnych linii kolejowych i autobusowych
Wzrost liczby mieszkań/100 000 mieszańców
Wielkość transmisji w sieci internetowej
Stopa wzrostu obrotów w handlu detalicznym
Przyrost liczby miejsc hotelowych/1000 mieszkańców
Przyrost oczekiwanego czasu życia w momencie narodzin
Spadek śmiertelności niemowląt/1000 urodzeń
Stopa urodzeń
Liczba ofiar wypadków drogowych i liczba zgonów spowodowana chorobami cywilizacyjnymi
Wzrost aktywności zawodowej
Stopa wzrostu liczby absolwentów (szkół średnich i wyższych)
Liczba aktywnych organizacji społecznych (pozarządowych?)/10 000 mieszkańców
Liczba patentów i liczba publikacji naukowych publikowanych w ciągu roku, odniesione do
liczby mieszkańców
Częstość pojawiania się słów kluczowych (np. ‘Wrocław’, ‘Dolny Śląsk’ w przypadku województwa dolnośląskiego) w publikacjach poczytnych tygodników (krajowych i zagranicznych),
też w wyszukiwarkach internetowych.
Liczba turystów przyjeżdżających ciągu roku/100 000 mieszańców
Liczba wyjazdów turystycznych mieszkańców
Odsetek wydatków gosp. domowych na kulturę i spędzanie wolnego czasu.
Odsetek ludzi dorosłych znających co najmniej jeden język obcy.
Odsetek ludzi aktywnie uczestniczących w programach kształcenia ustawicznego.

różnić trzy wymiary ekspansywności, mianowicie ekspansywność gospodarczą,
ekspansywność społeczną oraz ekspansywność twórczą. Dla każdego z tych
wymiarów liczone będą wskaźniki ekspansywności (które nazywać będziemy
ekspansywnościami cząstkowymi). Średnia wartość ekspansywności cząstkowych określać będzie wartość ogólnego wskaźnika ekspansywności.
Naszym celem jest też zbudowanie ogólnego wskaźnika ekspansywności, który
nie tylko pozwoliłby uszeregować regiony (kraje) od najbardziej do najmniej ekspansywnych, ale też pozwoliłby określić poziom tej ekspansywności. Zamierzeniem
naszym jest zbudowanie takiej bezwzględnej miary ekspansywności, której wartość
byłaby liczbą rzeczywistą z przedziału [0, 1] – gdzie wartości 0 odpowiadałaby
regresowi i całkowitemu brakowi ekspansywności a wartości 1,0 maksymalna możliwa ekspansywność na wszelkich polach aktywności społecznej i gospodarczej.
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Podstawą do wyliczenia wskaźników cząstkowych i wskaźnika ogólnego
są wybrane charakterystyki rozwoju społeczno-gospodarczego (dla których liczone będą wskaźniki nazywane przez nas elementarnymi). Dobór tych charakterystyk (zmiennych) dyktowany jest dwoma ważnymi aspektami. Z jednej
strony chęcią jak najlepszego opisu ekspansywności rozwoju (i z tego punktu
widzenia liczba takich zmiennych powinna być stosukowo duża; w istocie przy
pierwszych próbach doboru zmiennych liczba ich przekraczała 50) a z drugiej
strony dla każdej z tych zmiennych należy zebrać dane statystyczne odnoszące
się do co najemnej kilkuletniego okresu. W wielu przypadkach dostępność danych statystycznych była bardzo ograniczona, niekiedy dane statystyczne, które
uznaliśmy początkowo jako pożądane, okazały się o prostu niedostępne.
Tabela 1 przedstawiono jedną z pierwszych list 25 zmiennych, które uznaliśmy, że powinny być użyte przy liczeniu wskaźnika ekspansywności, ale jednocześnie uznaliśmy, że przy odpowiednich wysiłkach będzie możliwe zebranie
odpowiednich danych statystycznych.
Szybko jednak okazało się, zebrania niektórych danych jest niemożliwe
i musieliśmy zrezygnować z użycia wielu zmiennych. Tabela 2 przedstawia
aktualną listę 17 charakterystyk (zmiennych), które uznaliśmy za adekwatne
do obliczenia wskaźników cząstkowy ekspansywności oraz jednocześnie byliśmy w stanie zebrać odpowiednie dane statystyczne. Tak jak wspomnieliśmy,
ekspansywność w naszym rozumieniu nie może być uznana za zjawisko jednowymiarowe, dlatego uznaliśmy, że we wskaźniku uwzględnić należy charakterystyki odnoszące się do wspominanych trzech sfer życia cywilizacyjnego:
gospodarki (ekonomii), rozwoju społecznego i kreatywności (twórczości).
EkspansywnoĞü
elementarna
AktywnoĞü zawodowa
Wzrost PKB
Wzrost liczby firm
Nakáady inwstcyjne
ProduktywnoĞü pracy
SprzedzaĪ detaliczna/os.
ĝmiertelnoĞü niemowląt
Urodzenia Īywe
Nowe mieszkania
Migracja netto

Korzystający z noclegów
Wynalazki zgáoszone
Patenty udzielone
Absolw. szkóá wyĪszych
Zatrudnieni doktorzy
Udziaá studiujących
Naká. na B+R/PKB

EkspansywnoĞü
cząstkowa

EkspansywnoĞü
ekonomiczna

EkspansywnoĞü
spoáeczna

EkspansywnoĞü

EkspansywnoĞü
twórcza

Rysunek 2. Struktura liczenia wskaźnika ekspansywności rozwoju
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Tabela 2. Lista zmiennych wykorzystywanych do budowy wskaźnika ekspansywności

Ekspansywność ekonomiczna
• Stopa wzrostu aktywności zawodowej
• Stopa wzrostu PKB regionalnego
• Stopa wzrostu liczby firm/1000 ludności
• Stopa wzrostu nakładów inwestycyjnych/1000 ludności
• Stopa wzrostu produktywności pracownika
Ekspansywność społeczna
• Stopa wzrostu sprzedaży detalicznej na osobę
• Stopa spadku śmiertelności niemowląt/1000 urodzeń
• Stopa urodzeń żywych na 1000 ludności
• Liczba oddawanych mieszkań/1000 ludności
• Migracja netto/1000 mieszkańców
Ekspansywność twórcza
• Korzystający z miejsc noclegowych/1000 ludności
• Wynalazki zgłoszone/1000 mieszkańców
• Patenty udzielone/1000 mieszkańców
• Absolwenci szkół wyższych/1000 ludności
• Liczba zatrudnionych doktorów w B+R/1000 ludności
• Udział studiujących w stosunku do grupy wiekowej 20-24 lata
• Nakłady na badania (R&D) w stosunku do PKB

Hierarchiczną strukturę liczenia wskaźnika ekspansywności obrazuje Rysunek 2.
W pierwszym etapie liczone są wskaźniki elementarne (dla wybranych 17 zmiennych), które pozwalają policzyć trzy wskaźniki cząstkowe. Wyliczone wskaźniki
cząstkowe pozwalają na obliczenie ogólnego wskaźnika ekspansywności.
Całościowy wskaźnik ekspansywności jest konglomeratem pewnej liczby
wskaźników elementarnych (cząstkowych). Przyjmujemy, że dla każdej z wybranych charakterystyk rozwoju (zmiennych) (xi) określony zostanie poziom
odniesienia (Xi) (poziom ten odpowiadałby ‘średniemu (naturalnemu) poziomowi ekspansywności elementarnej’). Wydaje się, że wartość xi nie powinna być
wartością odnoszącą się do jednego chwili, obserwowanej w danym roku np.
2007, ale wartością uśredniona, liczoną w dłuższym okresie czasu, tzn. średnią
liczoną na podstawie danych statystycznych z okresu kilku lat, np. od 2004 do
2007 roku. W ten sposób uniknąć można błędnej oceny ekspansywności wynikającej z chwilowych, losowych fluktuacji wartości charakterystyk rozwoju.
Wartości xi oraz Xi służą do policzenia ekspansywności elementarnej ei, której wartość zawierałaby się pomiędzy zerem (całkowity brak ekspansywności
elementarnej) a jeden (bardzo wysoka ekspansywność). Proponuje się by taka
transformacja dokonana została zgodnie ze wzorem na funkcję logistyczną:

ei =

1
,
1 + a exp(−bz
bz i )
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gdzie:

xi − X i
, tzn. względne odchylenie wartości zmiennej xi od jej poziomu
X
i
		
odniesienia.
zi =

Dla wartości zmiennej xi równej poziomowi odniesienia wartość ekspansywności
powinna odpowiadać poziomowi średniemu, czyli wartości 0,5, stad parametr a powinien być równy 1. Przyjmujemy też, że parametr b jest równy 1,0. Rysunek 3 przedstawia zmianę wartości ekspansywności cząstkowej dla tych wartości parametrów.
W zalecanym przez OECD podręczniku12 poświęconemu metodologii budowania
wskaźników proponuje się kilka metod normalizacji wskaźników cząstkowych (Rysunek
4 - podsumowanie tych propozycji). Dyskutując możliwość wykorzystania tych propozycji do konstrukcji naszego wskaźnika ekspansywności doszliśmy do wniosku, że nie
są one odpowiednie do naszych celów. Dlatego zaproponowaliśmy własną metodę normalizacji wykorzystując koncepcję funkcji logistycznej, jak się wydaje spójnej z naszą
generalna ideą rozwoju społeczno-gospodarczego i ideą wskaźnika ekspansywności.
Przy naszej propozycji normalizacji, dla wartości zmiennej xi równej dwukrotnej
wartości poziomu odniesienie (tj. dla zi=1), wartość ekspansywności cząstkowej rów-

Rysunek 3. Zmiana wskaźnika ekspansywności cząstkowej (dla a=1 i b=1)
12

Michela Nardo, Michael Saisana, Andrea Saltelli i Stefano Tarantola (EC/JRC), Anders
Hoffman and Enrico Giovannini (OECD), Handbook On Constructing Composite Indicators: Methodology And User Guide, OECD Statistics Working Paper, 09-Aug-2005, STD/
DOC(2005)3, dostępne pod adresem: http://www.oecd.org/std/research
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Rysunek
Proponowane
przez
OECD
metody
normalizacji
wskaĨników
elementarnych
Rysunek
4.1.
Proponowane
przez
OECD
metody
normalizacji
wskaźników
elementarnych

na jest 0,73 (patrz Rysunek 5), natomiast dla wartości dwukrotnie mniejszej o wartość
poziomu odniesienia (tj. dla zi =-1) ekspansywność cząstkowa równa jest 0,27.
Przyjmujemy, że wszystkie zmienne mają tę samą wagę, dlatego cząstkowe
wskaźniki ekspansywności ekonomicznej (Ee), społecznej (Es) i twórczej (Et) są
równe wartościom średnim ekspansywności elementarnych, tzn.

Ee =

1
ne

ne

∑ ei
i =1

Es =

1
ns

ns

∑ ei
i =1

Et =

1
nt

nt

∑e
i =1

i

gdzie:
ne, ns, nt – liczby zmiennych wykorzystywanych do liczenia wskaźników ekspansywności cząstkowych.
Ogólny wskaźnik ekspansywności jest równy średniej arytmetycznej ekspansywności cząstkowych:

1
E = ( E e + E s + Et )
3
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Istotnym wydaje się być poprawne ustalenie wartości odniesienia dla wszystkich zmiennych uwzględnianych przy liczeniu wskaźnika ekspansywności.
W przypadku każdej zmiennej konieczna jest szczegółowa analiza wrażliwości
wskaźnika ekspansywności w zależności od wielkości poziomów odniesienia.
Charakter zmienności wskaźnika ekspansywności cząstkowej pozwala na zaproponowanie klasyfikacji poziomu ekspansywności. Jeśli wartość wskaźnika ekspansywn 0,73 (tzn. średnio biorąc wartości
ności jest większa1 niż
charakterystyk (zmiennych)
1 n
1 n
E
e
E
e
E
¦i
¦ i poziomu odniesienia)
¦ ei
s
t
cząstkowych esą ponad
ne i 1 dwukrotnie większe od nwartości
nt toi 1taki
s i 1
rozwój należy uznać za ekspansywny, jeśli wartości wskaźnika ekspansywności zawargdzie:
0,73 a 0,5wykorzystywanych
to taki rozwój można
uznać za
umiarkowanie
ekspansywny.
ne,tenssą
, ntpomiędzy
– liczby zmiennych
do liczenia
wskaĨników
ekspansywnoĞci
cząstkowych.
Wartość
wskaźnika ekspansywności dla wartości zmiennych dwukrotnie mniejszych
Ogólny
wskaĨnik
ekspansywnoĞci
równy
Ğredniejnaarytmetycznej
niż poziom
odniesienia
(równyjest
0,27)
pozwala
wyróżnienieekspansywnoĞci
dwóch kolejnych kacząstkowych:
tegorii, mianowicie ‘stagnacji’ (jeśli wartość ekspansywności zawarta jest pomiędzy
1
E
( Ewskaźnika
0,27 a 0,5), oraz ‘regresu’(jeśli wartość
e  E s  Et ) ekspansywności jest mniejsza niż
3
0,27). Te cztery kategorie ekspansywności przedstawiono na Rysunku 5.
e

s

t

rozwój
ekspansywny

umiarkowanie
ekspansywny
‘stagnacja’

‘regres’

Rysunek
5. Klasyfikacja
poziomu
ekspansywności
rozwoju
społeczno-gospodarczego
Rysunek
1. Klasyfikacja
poziomu
ekspansywnoĞci
rozwoju
spoáeczno-gospodarczego

Obliczenia
wskaźnika
ekspansywności
Istotnym wydaje siĊ byü poprawne
ustalenie
wartoĞci
odniesienia dla wszystkich zmiennych
uwzglĊdnianych przy liczeniu wskaĨnika ekspansywnoĞci. W przypadku kaĪdej

Celem przyszłych badań nad ekspansywnością rozwoju powinno być objęcie nimi
wszystkich 268 regionów Unii Europejskiej oraz podjęcie badań odnoszących się do
ekspansywności krajów (wszystkich 27 krajów UE). Na obecnym etapie badań, ze
względu na ograniczenia wynikające z dostępności danych statystycznych, do celów
analitycznych i celów porównawczych zaproponowaliśmy 16 polskich województw
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Tabela 3. Wartości poziomów odniesienia dla zmiennych uwzględnianych w liczeniu wskaźnika
ekspansywności

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zmienna (xi)
Poziom odniesienia (Xi)
Stopa wzrostu aktywności zawodowej
0,015
Stopa wzrostu PKB regionalnego
0,03
Stopa wzrostu liczby firm/1000 ludności
0,01
Stopa wzrostu nakładów inwestycyjnych/1000 ludności
0,05
Stopa wzrostu produktywności pracownika
0,02
Stopa wzrostu sprzedaży detalicznej na osobę
0,04
Stopa spadku śmiertelności niemowląt/1000 urodzeń
0,02
Stopa urodzeń żywych na 1000 ludności
10
Liczba oddawanych mieszkań/1000 ludności
5
Migracja netto/1000 mieszkańców
1
Korzystający z miejsc noclegowych/1000 ludności
700
Wynalazki zgłoszone/1000 mieszkańców
0,3
Patenty udzielone/1000 mieszkańców
0,1
Absolwenci szkół wyższych/1000 ludności
8
Liczba zatrudnionych doktorów w B+R/1000 ludności
1
Udział studiujących w stosunku do grupy wiekowej 20-24 lata
0,2
Nakłady na badania (R&D) w stosunku do PKB
0,01

oraz Irlandie, Holandię, Estonię i Lombardię (jako przykład regionu).13 Liczba danych
statystycznych jest na tyle duża, że nie istnieje możliwość ich pełnego przedstawienia
i w miarę dokładnego ich omówienia. W dalszej części tego rozdziału przedstawimy
charakterystyki ekspansywności elementarnych dla 16 polskich województw.
W Tabeli 3 przedstawiono wartości przyjętych poziomów odniesienia dla 17
zmiennych przyjętych do obliczeń wartości współczynników ekspansywności.
Wartości te są naszą subiektywną oceną wartości średnich, pożądaniach dla rozwoju, który uznalibyśmy za ‘poziom normalny’ (naturalny). Przyjęcie tych wartości nie wpływa na kolejność w rankingu analizowanych regionów, ale może
mieć istotny wpływ na zaklasyfikowanie poszczególnych regionów do jednej
z przyjętych czterech kategorii rozwoju.
Ekspansywność polskich województw
Zebrane dane statystyczne dotyczące 17 wybranych charakterystyk rozwoju
polskich województw w latach 2000-2006 pozwoliły na policzenie wskaźników
ekspansywności elementarnych, cząstkowych oraz ogólnego wskaźnika ekspansywności. Tabela 4 zawiera zbiorcze zestawienie tych wyników. W kolejnych
tabelach przedstawiono rankingi polskich województw wg trzech ekspansywności cząstkowych (ekonomicznej, społecznej i twórczej), natomiast w Tabeli 8
ranking województw wg ogólnego wskaźnika ekspansywności. We wszystkich
tych tabelach pogrubioną czcionką wyróżniono województwo dolnośląskie.
13

dane statystyczne, które posłużyły do obliczenia wskaźników ekspansywności zebrane
zostały przez Małgorzatę Niklewicz-Pijaczyńska i Janusza Miśkiewicza.
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Analizując wyniki przedstawione w Tabeli 4 widać dosyć duże zróżnicowanie
ekspansywności elementarnych odnoszących się do większości z 17 analizowanych
zmiennych. Największe zróżnicowanie występuje w przypadku ‘spadku śmiertelności niemowląt’ (odchylenie standardowe wynosi 0,35), stosunkowo duże jest też
w przypadku ‘wzrostu liczby firm’ (odchylenie standardowe 0,24), ‘migracji netto’
(odchylenie standardowe = 0,22), oraz ‘wzrostu sprzedaży detalicznej’ (odch. st. =
0,21). Najmniejsze zróżnicowanie występuje w przypadku wynalazków zgłoszonych
i patentów udzielonych (odchylenie standardowe ok. 0,02), ale występuje to w sytuacji bardzo niskiej ekspansywności elementarnych (równych ok. 0,30, czyli bliskiej regresu). Dosyć niskie zróżnicowanie występuje w przypadku ‘wzrostu produktywności pracownika’ (odchylenie standardowe = 0,04), ale w odróżnieniu od wynalazków
i patentów odnosić się to do dosyć dużych wartości ekspansywności elementarnych
(średnia ekspansywność w tej kategorii równa jest 0,85; poza zachodnio-pomorskim,
wszystkie województwa w tej kategorii sklasyfikowane zostały jako ekspansywne).
To duże zróżnicowanie na poziomie ekspansywności elementarnych zanika na poziomie ekspansywności cząstkowych. Dla ekspansywności ekonomicznej, społecznej
i twórczej odchylenia standardowe są odpowiednio równe: 0,08, 0,13 i 0,05; natomiast
średnie ekspansywności cząstkowe dla 16 województw są odpowiednio równe: 0,68,
0,43 i 0,45 (czyli ‘średnio’ rzecz biorąc polskie województwa są dosyć ekspansywne ekonomicznie, natomiast mało ekspansywne (‘stagnacja’) społecznie i twórczo).
Summa summarum ‘średnia’ ekspansywność całkowita województw jest równa 0,52,
przy stosunkowo niewielkim odchyleniu standardowym równym 0,07.
Jeśli chodzi o sytuacje województwa dolnośląskiego to najlepsza sytuacja jest
w kategoriach ekspansywności elementarnych odnoszących się do ‘nakładów inwestycyjnych’, ‘śmiertelności niemowląt’ (ekspansywność równa 0,94) oraz ‘liczby studiujących’ (ekspansywność równa 0,85). Natomiast najgorsza sytuacja dotyczy ekspansywności odnoszącej się do ‘wzrostu liczby firm’ i ‘migracji ‘ (ekspansywności
równe odpowiednio 0,26 i 0,12).
Wśród trzech kategorii ekspansywności, województwo dolnośląskie wypadło
najgorzej pod względem ekspansywności ekonomicznej (Tabela 5), sklasyfikowane zostało na siódmej pozycji jako województwo umiarkowanie ekspansywne. Pierwszych pięć województw uznane zostały za województwa ekonomicznie
ekspansywne (wartość wskaźnika ekspansywności ekonomicznej było powyżej
0,73). W okresie ostatnich kilku lat najbardziej gospodarczo ekspansywne okazało się województwo lubuskie. Warto podkreślić, że pod względem ekspansywności gospodarczej nie było województwa, które zostałoby uznane za województwo w którym występuje stagnacja lub regres. Najgorszym województwem pod
względem ekspansywności ekonomicznej okazało się województwo świętokrzyskie, jednakże wartość wskaźnika ekspansywności ekonomicznej dla tego województwa, równa 0,58, klasyfikuje go jako umiarkowanie ekspansywne.
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Zmienna (xi)

87
0,50

0,99

0,41

0,47

0,80

0,88

0,39

0,58

0,60

0,65

0,49

0,98

0,57

0,49

0,84

0,76

0,42

0,65

0,44

0,62

0,50

0,98

0,13

0,42

0,87

0,86

0,91

0,82

0,80

0,85

0,47

0,22

0,21

0,28

0,89

0,93

0,22

0,75

0,56

0,67

kuj.-pom. lubel. lubus. łódz.

0,42

0,83

0,35

0,49

0,83

0,71

0,29

0,66

0,55

0,61

0,49

0,96

0,74

0,71

0,92

0,74

0,69

0,93

0,62

0,78

0,45

0,00

0,18

0,19

0,86

0,80

0,87

0,48

0,57

0,72

0,49 0,48

0,42 0,83

0,23 0,29

0,32 0,41

0,86 0,85

0,72 0,88

0,37 0,14

0,69 0,71

0,49 0,38

0,62 0,59

0,52

0,97

0,43

0,53

0,86

0,88

0,52

0,80

0,68

0,75

0,47

0,77

0,07

0,34

0,87

0,92

0,25

0,43

0,54

0,60

małop. mazow. opolsk. podkarm. podl. pomorsk. śląsk.

0,47

0,73

0,25

0,36

0,82

0,35

0,70

0,51

0,51

0,58

święt.

0,51 0,51

0,00 0,90

0,64 0,48

0,32 0,53

0,85 0,88

0,98 0,50

0,54 0,61

0,65 0,73

0,66 0,58

0,49

0,95

0,42

0,48

0,72

0,91

0,71

0,76

0,65

0,75

wielk. zach.pom.

0,74 0,66

warm.

Tabela 4. Ekspansywności elementarne, cząstkowe i ogólny wskaźnik ekspansywności dla 16 polskich województw

Ekspansywność rozwoju krajów i regionów

0,85

0,36

0,58

Nakłady na badania (R&D)
w stosunku do PKB

Ekspansywność

0,33

Patenty udzielone/1000
mieszkańców

Udział studiujących
w stosunku do grupy
wiekowej 20-24 lata.

0,32

Wynalazki zgłoszone/1000
mieszkańców

0,56

0,47

Korzystający z miejsc
noclegowych/1000 ludności

Liczba zatr. doktorów
w B+R/1000 ludności

0,50

Ekspansywność twórcza

0,59

0,12

Migracja netto/1000
mieszkańców

Absolwenci szkół
wyższych/1000 ludności

0,38

Liczba oddawanych
mieszkań/1000 ludności

88
0,52

0,32

0,73

0,41

0,54

0,30

0,30

0,37

0,42

0,09

0,37

0,52

0,37

0,77

0,55

0,56

0,30

0,29

0,35

0,45

0,03

0,36

0,56

0,30

0,63

0,36

0,47

0,29

0,29

0,44

0,40

0,11

0,40

0,48

0,38

0,84

0,50

0,55

0,33

0,30

0,48

0,48

0,13

0,35

0,52

0,40

0,71

0,64

0,45

0,32

0,31

0,43

0,46

0,43

0,42

0,69

0,54

0,94

0,67

0,69

0,37

0,33

0,40

0,56

0,88

0,51

0,43

0,30

0,68

0,39

0,49

0,31

0,30

0,32

0,40

0,01

0,32

0,44 0,47

0,34 0,32

0,68 0,75

0,35 0,44

0,43 0,43

0,29 0,28

0,29 0,28

0,35 0,37

0,39 0,41

0,08 0,05

0,36 0,38

0,58

0,37

0,76

0,52

0,52

0,30

0,31

0,47

0,46

0,28

0,47

0,46

0,34

0,77

0,48

0,54

0,34

0,32

0,37

0,45

0,04

0,35

0,45

0,28

0,81

0,36

0,51

0,29

0,29

0,34

0,41

0,04

0,33

0,50 0,55

0,32 0,37

0,72 0,81

0,42 0,50

0,52 0,57

0,33 0,30

0,34 0,31

0,45 0,38

0,44 0,46

0,02 0,37

0,40 0,42

0,55

0,30

0,81

0,46

0,59

0,30

0,30

0,27

0,43

0,11

0,41
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Ekspansywność rozwoju krajów i regionów
Tabela 5. Ranking polskich województw wg ekspansywności ekonomicznej

Ekspansywność Ekspansywność Ekspansywność
Ekspansywność
ekonomiczna
społeczna
twórcza
1.
lubuskie
0,42
0,40
0,56
0,85
2.
mazowieckie
0,71
0,56
0,69
0,78
3.
pomorskie
0,53
0,46
0,58
0,75
4. zachodniopomorskie
0,48
0,43
0,55
0,75
5. warmińsko-mazurskie
0,32
0,44
0,50
0,74
6.
opolskie
0,19
0,40
0,43
0,72
7.
dolnośląskie
0,71
0,53
0,50
0,58
8.
łódzkie
0,28
0,48
0,48
0,67
9.
wielkopolskie
0,53
0,46
0,55
0,66
10. kujawsko-pomorskie
0,47
0,42
0,52
0,65
11.
lubelskie
0,49
0,45
0,52
0,62
12.
podkarpackie
0,32
0,39
0,44
0,62
13.
małopolskie
0,49
0,46
0,52
0,61
14.
śląskie
0,34
0,45
0,46
0,60
15.
podlaskie
0,41
0,41
0,47
0,59
16.
świętokrzyskie
0,36
0,41
0,45
0,58
Tabela 6. Ranking polskich województw wg ekspansywności społecznej

Ekspansywność Ekspansywność Ekspansywność
Ekspansywność
ekonomiczna
społeczna
twórcza
1.
mazowieckie
0,78
0,56
0,69
0,71
2.
dolnośląskie
0,71
0,53
0,50
0,58
3.
pomorskie
0,75
0,46
0,58
0,53
4.
wielkopolskie
0,66
0,46
0,55
0,53
5.
lubelskie
0,62
0,45
0,52
0,49
6.
małopolskie
0,61
0,46
0,52
0,49
7. zachodniopomorskie
0,75
0,43
0,55
0,48
8. kujawsko-pomorskie
0,65
0,42
0,52
0,47
9.
lubuskie
0,85
0,40
0,56
0,42
10.
podlaskie
0,59
0,41
0,47
0,41
11.
świętokrzyskie
0,58
0,41
0,45
0,36
12.
śląskie
0,60
0,45
0,46
0,34
13.
podkarpackie
0,62
0,39
0,44
0,32
14. warmińsko-mazurskie
0,74
0,44
0,50
0,32
15.
łódzkie
0,67
0,48
0,48
0,28
16.
opolskie
0,72
0,40
0,43
0,19

W pozostałych ekspansywnościach województwo dolnośląskie wypadło znanie lepiej. Znajdowało się na drugiej pozycji, za województwem mazowieckim. Jeśli chodzi
o ekspansywność społeczną (Tabela 6) to widać jednak dosyć duży ‘dystans’ pomiędzy
województwem mazowieckim a pozostałymi. Wskaźnik ekspansywności społecznej
dla województwa mazowieckiego (równy 0,71) był tylko niewiele mniejszy od wartości granicznej 0,73 tak by uznać je za województwo ekspansywne pod względem roz89
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woju społecznego. Cztery województwa zostały sklasyfikowane jako umiarkowanie
ekspansywne. Liderem, jak wspomniano, jest województwo mazowieckie, a trzy pozostałe województwa (dolnośląskie, pomorskie i wielkopolskie) maja bardzo podobne
wartości wskaźnika ekspansywności społecznej (różnice występują na trzecim miejscu
znaczącym, więc uznać je należy za statystycznie nieistotne). Warto jednak podkreślić,
że wartość wskaźnika ekspansywności dla tych województw (0,53) jest bardzo blisko
dolnej granicy wyznaczającej kategorię ‘umiarkowanie ekspansywne’. Jedenaście województw sklasyfikowane zostało jako województwa w których występuje ’stagnacja’
pod względem rozwoju społecznego, a jedno (opolskie) w którym występuje regres
w rozwoju społecznym. Warto jednak zauważyć, ze kilka województw ma wartości
wskaźnika ekspansywności społecznej bardzo blisko granicznej wartości (0,27) poniżej której uznaje się rozwój za regresywny.
Wydaje się, że najgorsza sytuacja w rozwoju polskich województw występuje
pod względem ekspansywności twórczej. Jedynie w dwóch województwach (mazowieckie i dolnośląskie; Tabela 7) rozwój można uznać, za ‘umiarkowanie ekspansywny’, przy czym województwo dolnośląskie ma wartość graniczna (równą
0,5) pozwalającą jeszcze uznać ten rozwój za umiarkowanie ekspansywny, a województwo mazowieckie ma wartość wskaźnika ekspansywności twórczej tylko
niewiele większą od tej wartości granicznej (0,56). We wszystkich pozostały województwach wartości wskaźnika ekspansywności twórczej wskazują na stagnację.
Warto jednak zauważyć, że nawet najgorsze pod tym względem województwo
podkarpackie ma wartość wskaźnika ekspansywności twórczej znacznie powyżej
granicznej wartości poniżej której rozwój uznajemy za regresywny.
Tabela 7. Ranking polskich województw wg ekspansywności twórczej

Ekspansywność Ekspansywność Ekspansywność
Ekspansywność
ekonomiczna
społeczna
twórcza
1.
mazowieckie
0,78
0,71
0,69
0,56
2.
dolnośląskie
0,71
0,53
0,50
0,58
3.
łódzkie
0,67
0,28
0,48
0,48
4.
małopolskie
0,61
0,49
0,52
0,46
5.
pomorskie
0,75
0,53
0,58
0,46
6.
wielkopolskie
0,66
0,53
0,55
0,46
7.
lubelskie
0,62
0,49
0,52
0,45
8.
śląskie
0,60
0,34
0,46
0,45
9. warmińsko-mazurskie
0,74
0,32
0,50
0,44
10. zachodniopomorskie
0,75
0,48
0,55
0,43
11. kujawsko-pomorskie
0,65
0,47
0,52
0,42
12.
podlaskie
0,59
0,41
0,47
0,41
13.
świętokrzyskie
0,58
0,36
0,45
0,41
14.
lubuskie
0,85
0,42
0,56
0,40
15.
opolskie
0,72
0,19
0,43
0,40
16.
podkarpackie
0,62
0,32
0,44
0,39
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W łącznej ocenie trzech ekspansywności najlepsze okazało się województwo mazowieckie (Tabela 8). Wartość ogólnego wskaźnika ekspansywności dla tego województwa jest tylko niewiele mniejsza od wartości pozwalającej uznać jego rozwój
jako ekspansywny. Oprócz mazowieckiego jeszcze osiem innych województw sklasyfikowano jako te, w których rozwój należy uznać jako umiarkowanie ekspansywny.
Na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie, które tylko nieznacznie
wyprzedziło województwo pomorskie. Natomiast trzy województwa (lubelskie, małopolskie i warmińsko-mazurskie) maja wartość wskaźnika ekspansywności tylko
niewiele większą od dolnej granicy pozwalającej uznać rozwój jako jeszcze umiarkowanie ekspansywny. Wartości wskaźnika ekspansywności sugerują, że w pozostałych
siedem województwach występuje stagnacja w ogólnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Warto zwrócić uwagę na to, że ostatnie województw (opolskie) ma jednak
dosyć dużą wartość ogólnego wskaźnika ekspansywności (0,43), wyraźnie większą
od granicy poniżej której rozwój uznawany jest jako regresywny (tzn. 0,27).
Tabela 8. Ranking polskich województw wg ogólnego wskaźnika ekspansywności

Ekspansywność Ekspansywność Ekspansywność
Ekspansywność
ekonomiczna
społeczna
twórcza
1.
mazowieckie
0,78
0,71
0,56
0,69
2.
dolnośląskie
0,71
0,53
0,50
0,58
3.
pomorskie
0,75
0,53
0,46
0,58
4.
lubuskie
0,85
0,42
0,40
0,56
5.
wielkopolskie
0,66
0,53
0,46
0,55
6. zachodniopomorskie
0,75
0,48
0,43
0,55
7. kujawsko-pomorskie
0,65
0,47
0,42
0,52
8.
lubelskie
0,62
0,49
0,45
0,52
9.
małopolskie
0,61
0,49
0,46
0,52
10. warmińsko-mazurskie
0,74
0,32
0,44
0,50
11.
łódzkie
0,67
0,28
0,48
0,48
12.
podlaskie
0,59
0,41
0,41
0,47
13.
śląskie
0,60
0,34
0,45
0,46
14.
świętokrzyskie
0,58
0,36
0,41
0,45
15.
podkarpackie
0,62
0,32
0,39
0,44
16.
opolskie
0,72
0,19
0,40
0,43

Trójkąt ekspansywności (Rysunek 6), obrazuje względną pozycję województw
w trzech proponowanych przez nas kategoriach ekspansywności. By nie zaciemniać
rysunku wybrano tylko sześć najbardziej ekspansywnych województw. Generalnie
można powiedzieć, że polskie województwa są gdzieś ‘w połowie drogi’ do maksymalnej ekspansywności (wyznaczanej przez ‘największy’ trójkąt narysowany linią
przerywaną). Wydaje się, ze najlepiej ocenić należy ekspansywność ekonomiczna
polskich województw, w pozostałych dwóch ekspansywnościach sytuacja nie jest
najlepsza (nawet w najbardziej ekspansywnym województwie mazowieckim).
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W Rozdziale 1 przedstawiono opis opracowanego przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową wskaźnika sukcesu rozwojowego polskich województw.
Województwo dolnośląskie ocenione zostało bardzo negatywnie, zostało sklasyfikowane na 13 pozycji (za nim zostały jedynie lubuskie, opolskie i zachodniopomorskie). Wynik ten nie stoi w sprzeczności z naszymi wynikami, bo można
zaakceptować sytuację, kiedy dolnośląskie czy lubuskie ocenione są jako województwa bez sukcesu rozwojowego, ale będące jednocześnie ekspansywnymi
(jak to ocenione zostało w naszym badaniu). Dzięki tej ekspansywności województwa te za parę lat ocenione mogą być jako województwa ‘sukcesu rozwojowego’. Niepokoi natomiast to, że w badaniach IBnGR dolnośląskie zaliczone
zostało do ‘silnych, ale mało dynamicznych’ a lubuskie jako ‘słabe i mało dynamiczne’. Trudno teraz ocenić skąd ta rozbieżność ocen wynika. By tego dokonać należałoby szczegółowo przeanalizować wykorzystane w obu badaniach
dane statystyczne. Będzie to przedmiotem bliższej analizy w przyszłości.
1
0,9

dolnośląskie

0,8
0,7

lubuskie

0,6
0,5

mazowieckie

0,4

pomorskie

0,3
0,2

wielkopolskie

0,1
0

zachodniopomorskie

Rysunek 6. Trójkąt ekspansywności dla wybranych województw w Polsce

Ekspansywność wybranych krajów i regionów europejskich
Proponowane podejście do badania ekspansywności rozwoju umożliwia także
analizę zmian ekspansywności w czasie. Jednakże by to uczynić należy zebrać stosunkowo długie szeregi czasowe dotyczące wybranych 17 zmiennych. Wbrew naszym
oczekiwaniom okazało się to dosyć trudne. Zebraliśmy potrzebne dane statystyczne dla kilku małych krajów (które mogą być uznane za jeden region), mianowicie
Irlandii, Holandii i Estonii oraz dane statystyczne o rozwoju Lombardii (Włochy). Od
razu jednak warto zastrzec, że, w odróżnieniu do wyników ekspansywności polskich
województw, do prezentowanych poniżej wyników należy podchodzić z tzw. ‘dużym
dystansem’. Dla kilku zmiennych nie udało nam się zdobyć wymaganych danych
statystycznych i dla nich przyjęliśmy, że ekspansywności elementarne są równe 0,5.
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Tabela 9. Wskaźniki ekspansywności dla wybranych krajów

Ekspansywność
ekonomiczna

Ekspansywność
społeczna

Ekspansywność
twórcza

Ekspansywność

Irlandia 1990
Irlandia 1995
Irlandia 2000
Irlandia 2005

0,58
0,66
0,67
0,56

0,33
0,49
0,72
0,81

0,61
0,65
0,67
0,67

0,51
0,60
0,69
0,68

Holandia 1990
Holandia 1995
Holandia 2000
Holandia 2005

0,59
0,61
0,64
0,50

0,51
0,52
0,40
0,49

0,65
0,65
0,66
0,65

0,58
0,59
0,57
0,55

Estonia 1995
Estonia 2000
Estonia 2005

0,76
0,83
0,87

0,55
0,55
0,55

0,48
0,55
0,60

0,60
0,64
0,67

Lombardia 2005

0,65

0,44

0,57

0,55

Tabela 9 zawiera wartości ekspansywności cząstkowych i ogólnego wskaźnika
ekspansywności dla wspomnianych krajów i regionów w kilku wybranych latach.
Ekspansywności elementarne były liczone na podstawie wartości średniej z trzech
lat centrowanych względem wybranej daty (np. dla roku 1990 tymi latami był okres
1989-1991). Mając odpowiednio długie szeregi czasowe można policzyć zmiany
ekspansywności w czasie. Dla ilustracji tej możliwości policzono tzw. ‘ruchome
ekspansywności’ (Rysunek 7 tak jak poprzednio, każda elementarna ekspansywność
liczona była na postawie średniej wartości danej zmiennej z trzech lat centrowane
roku środkowym). Widać dużą zmienność wskaźników ekspansywności, jednak
można pokusić się o identyfikację pewnych okresów, w których widać wyraźne trendy. W Irlandii, po dwuletnim spadku ekspansywności ekonomicznej na początku lat
1990 obserwujemy stały wzrost tej ekspansywności prawie do końca ostatniej dekady
XX wieku. W ostatnich latach obserwujemy lekki spadek tej ekspansywności. Poza
1992 r. Irlandia sklasyfikowana może być jako kraj o umiarkowanej ekspansywności. Największe wartości ekspansywności ekonomicznej (bliskiej granicznej wartości
umożliwiającej sfalsyfikowane jako kraj ekspansywny) Irlandia uzyskała w latach
1996-98. Jeśli chodzi o ekspansywność społeczną to można uznać, że w ostatnich kilkunastu latach występuje stała tendencja wzrostowa (spadek w 1994 roku został szybko nadrobiony w kolejnych czterech latach). Irlandia w latach 1990-91 była krajem
o bardzo małym wskaźniku ekspansywności społecznej (w naszej klasyfikacji była
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to stagnacja), ale od 1996 roku Irlandię należy uznać za kraj o umiarkowanej ekspansywności społecznej. W ostatnich kilku latach wskaźnik ekspansywności społecznej
przekroczył wartość 0,73 i Irlandię można już sklasyfikować jako kraj ekspansywny
społecznie. Pod względem ekspansywności twórczej Irlandię należy uznać jako kraj
umiarkowanie ekspansywny o wartości wskaźnika ekspansywności twórczej ok. 0,6.
Ogólny wskaźnik ekspansywności Irlandii wykazuje w ostatnich kilkunastu
latach względnie stałą tendencję wzrostową. Na początku lat 1990. wartość tego
wskaźnika tylko niewiele przekraczała graniczną wartość pozwalającą sklasyfikować Irlandię jako umiarkowanie ekspansywną; od 1998 roku wartość tego
wskaźnika fluktuuje wokół wartości 0,65.
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4. Próba pomiaru ekspansywności
podmiotów gospodarczych
i gospodarstw domowych
– na podstawie badań empirycznych
Ekspansja podmiotów gospodarczych na Dolnym Śląsku
Celem niniejszego rozdziału jest ocena warunków prowadzenia działalności
gospodarczej na Dolnym Śląsku.
We wrześniu 2007 roku przeprowadzono badania metodą kwestionariusza
wywiadu na próbie 100 podmiotów. Zakres przestrzenny obejmował podmioty,
których główne siedziby – centrale znajdują się na Dolnym Śląsku. Przedmiotem
badań objęto analizę determinant rozwoju biznesu. Sformułowano następujące
hipotezy:
 Firmy funkcjonujące na Dolnym Śląsku rozwijają się w szybkim tempie
 Dolnośląskie firmy notują:
• wzrost udziałów w rynku,
• zwiększenie konkurencyjności,
• wejście na nowe rynki,
• utrzymanie pozycji na rynku.
 Potencjał firm jest wykorzystywany w coraz większym stopniu,
 Rośnie zatrudnienie w firmach,
 Korupcja jest istotną barierą rozwoju firm,
 Dolny Śląsk sprzyja rozwojowi biznesu.
Dokonując analizy wyników dotyczących rozwoju firm, można stwierdzić, że
wzrasta odsetek podmiotów, które się rozwijają. Przedsiębiorstw o takiej orientacji jest dwukrotnie więcej niż tych, których głównym celem jest przetrwanie
na rynku. Tylko 2% podmiotów przyznało się do planów wycofania się z rynku.
Należy zwrócić uwagę, że rośnie równocześnie odsetek firm, które za cel przyjęły strategię przetrwania. Jednak dynamika przyrostu jest zdecydowanie mniejsza w porównaniu do przedsiębiorstw, które się rozwijają. Szczególnie wysoką
dynamikę obserwuje się od roku 2004, natomiast w 2007 roku jest o 167,5%
firm rozwijających się więcej niż przed 2001 rokiem ( Rysunek 1) .
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Rysunek 1. Orientacja strategiczna firm na Dolnym Śląsku w latach 1990 - 2007
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pauperyzacji lub też dużej konkurencyjności w branży ) uniemożliwia podmiotom wykorzystanie swojego potencjału. Wzrost stopnia wykorzystania środków trwałych i obrotowych a także potencjału ludzkiego (wiedzy, kwalifikacji,
umiejętności ) jest oznaką poprawy warunków prowadzenia biznesu. Rysunek
2 obrazuje stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych (mocy przerobowych) badanych firm. Pocieszające są przemiany w kierunku maksymalnego
wykorzystania zasobów rzeczowych. Blisko 30% badanych przedsiębiorstw
w 100 procentach realizuje zakres działalności produkcyjnej. Tempo przyrostu
zdolności produkcyjnej firm wynosi 100% od 2004 roku, przyrost ten jest oceniany jako bardzo wysoki.
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Rysunek 2. Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej firm na Dolnym Śląsku
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Firmy zwiększają również wykorzystanie swojego potencjału. Wyniki badań
sugerują, że w latach 2006-2009 ponad 60% firm będzie wykorzystywało w pełni
potencjał firmy, ponad 20% firm od 55-79% a około 18% firm od 30 do 54 procent
(Rysunek 3). Analizując lata 1990 do 2004 roku można stwierdzić jednoznacznie,
że firmy wykorzystują swój potencjał w coraz większym stopniu.
Stopień wykorzystania potencjału firmy
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Rysunek 3. Stopień wykorzystania potencjału firmy

Wydaje się, że zdecydowanie słabiej wykorzystywany jest potencjał finansowy. Oznacza to, że przedsiębiorcy posiadają środki finansowe, które mogłyby
być zainwestowane w rozwój w znacznie większym stopniu niż dotychczas.
Pocieszająca wydaje się być tendencja wzrostowa największego stopnia wykorzystania potencjału finansowego ( Rysunek 4).
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Rysunek 4. Stopień wykorzystania potencjału finansowego firm dolnośląskich

Właściciele firm prognozują również coraz większe wykorzystanie potencjału finansowego (patrz rysunek nr 4 ostatni słupek).
Obserwacja rynku od roku 2004 pod względem dostępności siły roboczej pozwala domniemać, że brak pracowników jest istotną barierą rozwoju firm. Zapytano pracodawców o cechy dobrego pracownika. Okazało się, że pracodawcy jako najważniejszą cechę wskazali uczciwość, w następnej kolejności pracowitość i sumienność.
Dla respondentów ważna również jest rzetelność i dyspozycyjność (Rysunek 5).
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Rysunek 5. Cechy dobrego pracownika według pracodawców

Zapytano również pracodawców o sposoby wynagradzania i motywowania pracowników do efektywnej i stabilnej pracy. Wyniki badań dowodzą, że na przestrzeni
ostatnich trzech lat aż 30 procent respondentów przyznało swoim pracownikom większe pensje. Ponad 20 procent przydziela premie (wzrost pensji nie jest sformalizowany
w postaci aneksu do umowy, lecz przyznawany według uznania, najprawdopodobniej
w zależności od sytuacji ekonomicznej firmy) a 8 procent stosuje system motywacyjny
pozafinansowy (np. stwarzając w miejscu pracy przyjazną atmosferę). Ponad 31% procent respondentów nie stosuje żadnych środków motywujących (Rysunek 6). Wynika
to zapewne z faktu braku elastyczności (dostosowania do sytuacji) na rynku pracy.
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Rysunek 6. Stosowane przez przedsiębiorców środki motywujące do zatrudnienia i pracy

Należy dodać, że na podstawie równolegle przeprowadzanych wywiadów pracodawcy zgłaszają problem dużej rotacji pracowników. To zjawisko może oznaczać odczuwany przez pracowników niski poziom dochodów, brak możliwości rozwoju zawodowego
oraz niski stopień wykorzystania potencjału pracownika. Pracownik weryfikując warunki pracy zdaje się być czynnym uczestnikiem rynku pracy i podejmuje decyzję o dalszym poszukiwaniu pracy. Dlatego wydaje się koniecznym obok wzrostu poziomu płac,
wprowadzenie w krótkim okresie czasu, atrakcyjniejszych warunków pozapłacowych.
Należy szczególnie zwrócić uwagę na wykorzystanie kwalifikacji i umiejętności pracowników. W przypadku braku możliwości konkurowania z zagranicą wynagrodzeniem
można konkurować rozwojem pracownika i wykorzystaniem jego potencjału. Takie
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podejście do kapitału ludzkiego spowoduje zmniejszenie rotacji pracowników w firmie
oraz intensywny jej rozwój a w konsekwencji wzrost obrotów i zysków.
Kolejne pytanie skierowane do przedsiębiorców dotyczyło rozwoju rynków
zbytu. Pytanie miało na celu weryfikację poziomu wzrostu produkcji. Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych danych można wywnioskować, że dolnośląskie
podmioty od 2005 roku zwiększają rynki zbytu w Polsce zmniejszając jednocześnie
rynki zbytu w regionie. Od 2003 roku obserwuje się nieznaczny wzrost rozwoju
rynku europejskiego. Biorąc pod uwagę czas realizacji badań (wrzesień 2007) można domniemać, że zostanie zachowana tendencja wzrostowa w zakresie rozwoju
rynków europejskich od 2003 do 2007. Badania wykazały również, że istnieje odsetek przedsiębiorstw, które notują spadek udziału w rynku regionalnym i krajowym.
Ta grupa stanowi 20% wszystkich badanych podmiotów (Rysunek 7).
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podmiotów. W tej części raportu należy zwrócić uwagę na ekspansję badanych
podmiotów. Rok wejścia Polski do Unii Europejskiej wydaje się być przełomowym dla firm w zakresie rozprzestrzeniania działalności poza granicami kraju.
Analizując dane zawarte na wykresie (patrz rys. nr 8) można stwierdzić, że historyczny moment akcesji przedsiębiorcy wykorzystali do rozwoju działalności
poza granicami kraju. Na pewno było to przyjęte w założeniach strategicznych
firm w latach poprzedzających datę 01.05.2004. Należy domniemać, na podstawie danych prognozowanych przez respondentów, że następne lata to będzie
czas umocnienia pozycji na rynkach Unii Europejskiej.
Wydaje się być interesującym porównanie poszczególnych polskich regionów pod względem rozprzestrzeniania się działalności poza obszar kraju. Na
podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, że region dolnośląski rozszerza zakres działalności w kraju i za granicą.
Kolejny wykres (Rysunek 9) obrazuje zakres dokonywanych zmian w firmach.
Zgromadzone dane stanowią weryfikację informacji z poprzednio analizowanego
pytania. Okazuje się, że przedsiębiorcy oceniają zwiększenie rynków zbytu jako
zmiany niewielkie na korzyść firmy. Ale takich podmiotów jest blisko 70 procent.
25% respondentów ocenia rozprzestrzenianie się rynków zbytu jako zasadnicze
z korzyścią dla firmy. Można zatem te dane uznać za spójne. Korzystnie oceniany jest rozwój asortymentu, zmiana technologii produkcji, zwiększenie zdolności
produkcji, wielkość majątku firm i zatrudnienia. Interesujące są również informacje dotyczące rynku zaopatrzenia. Rozszerzenie rynku zaopatrzenia może się
przyczynić do obniżenia kosztów produkcji oraz gwarancji płynności dostaw. To
w konsekwencji powoduje poprawę konkurencyjności i kondycji firmy.
Wszystkie analizowane czynniki, ich dynamika wzrostu, mogą świadczyć
o intensywnym rozwoju działalności badanych firm.
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Rysunek 9. Zakres dokonywanych zmian w działalności firm w latach 2006 – 2007
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Zapytano respondentów o determinanty rozwoju biznesu. Zakwalifikowano
do pozytywnych czynników rozwój miasta i regionu, atrakcyjne położenie geograficzne (blisko granic Niemiec i Czech), atrakcyjne regiony turystyczne (pasmo
Karkonoszy), dotacje z Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy doceniają też wzrost
poziomu zamożności konsumentów, dostęp do kapitału ludzkiego, poprawę pracy
administracji i komunikacji, dostęp do informacji poprzez Internet, itp.
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Rysunek 10. Czynniki sprzyjające rozwojowi biznesu na Dolnym Śląsku

Właściciele firm dostrzegają również bariery rozwoju biznesu.
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Rysunek 11. Czynniki, które nie sprzyjają prowadzeniu biznesu

Według respondentów utrudnieniem w prowadzeniu biznesu i jego rozwoju
są duże podatki szczególnie dla małych firm zatrudniających do 5 osób, znajdujących się w fazie wejścia na rynek. Szczególnie wydają się być wysokie koszty
ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego i rentowego. Innym czynnikiem jest
według respondentów biurokracja i trudności w urzędach, zła jakość dróg oraz
brak pracowników (Rysunek 11).
Hipotetycznie przyjęto pod wpływem głosu w dyskusji, że korupcja może być
istotną barierą rozwoju biznesu. Jak wynika z analizy danych, respondenci nie zauwa101
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żają korupcji (90% odpowiedzi); 8 procent respondentów twierdzi, że korupcja istnieje, 1 procent odmówiło udzielenia odpowiedzi. Jednak obserwacja zachowań respondentów w trakcie udzielania odpowiedzi pozwala wnioskować, że zidentyfikowani
respondenci nie chcą rozmawiać i udzielać informacji na temat swoich spostrzeżeń.
Świadczy to o konieczności zmiany metodologii badań nad korupcją w regionie.
Respondenci również niechętnie odnieśli się do pytania o wpływ korupcji na działalność firmy. Tylko 4% respondentów stwierdziło, że korupcja ma wpływ, pozostali
w konsekwencji odpowiedzi udzielili na prośbę ankietera, twierdząc, że nie spotkali się
z korupcją. Dlaczego zatem wcześniej nie chcieli udzielić odpowiedzi? Można uznać, że
odpowiedź jest niewiarygodna i wymuszona. Tylko 5 procent respondentów odważyła
się stwierdzić, że korupcja utrudnia prowadzenie biznesu (Rysunek 12). Wniosek jest jeden – nie można prowadzić badań dotyczących wpływu korupcji na prowadzenie biznezdecydowanie tak
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Rysunek 13. Bariery rozwoju firmy
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su w systemie face to face. Takie badania mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie
bez identyfikacji respondenta, czyli metodą audytoryjną, przy dużej grupie osób.
ĩeby uznaü Dolny ĝląsk za przyjazny biznesowi naleĪaáoby usprawniü komunikacjĊ,
Przedsiębiorcy
też inne
barierybiznesu
rozwoju
biznesu
poprawiü
stan dróg iwskazali
obniĪyü koszty
prowadzenia
(Rysunek
14). jak: wysokie koszĩeby uznaü Dolny ĝląsk za przyjazny biznesowi naleĪaáoby usprawniü komunikacjĊ,
ty zatrudnienia, duża konkurencja, wysokie podatki oraz biurokracja w urzępoprawiü stan dróg i obniĪyü koszty prowadzenia biznesu (Rysunek 14).
dach. Wydaje się, że bariery zostały podobnie zidentyfikowane jak czynniki,
które nie sprzyjają rozwojowi biznesu.
Żeby uznać Dolny Śląsk za przyjazny biznesowi należałoby usprawnić komunikację, poprawić stan dróg i obniżyć koszty prowadzenia biznesu (Rysunek 14).
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Rysunek 14. Co należałoby usprawnić, aby uznać Dolny Śląsk za przyjazny do prowadzenia biznesu?
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Reprezentowały produkcję, usługi i handel oraz różne branże: m.in. gastronomia, farmacja, usługi krawieckie, medyczne itp. Są to przedstawiciele głównie małych i średnich firm (Rysunek 16).
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Rysunek 16. Zakres działalności badanych podmiotów

Reasumując należy stwierdzić, że obserwuje się dynamiczny rozwój firm na
Dolnym Śląsku. Wynika to z coraz większego wykorzystania potencjału kapitału
ludzkiego, rzeczowego i finansowego. Przedsiębiorstwa zdobywają nowe rynki
zbytu zarówno w regionie, jak też w Polsce i Europie. Dynamika przyrostu odbiorców jest niewielka, ale za to systematyczna. Rozwój przedsiębiorstw pociąga
za sobą reorganizację i rozbudowę pionu handlowego krajowego i zagranicznego.
To zjawisko może sugerować utrwalenie tendencji wzrostu obrotów a nie chwilową zmianę. Dlatego koniecznym wydaje się fakt zwiększenia środków motywujących pracowników do stabilnej pracy, żeby w najbliższej przyszłości brak zasobów ludzkich nie stał się znamienną barierą rozwoju biznesu. Im lepsze warunki
pracy będą oferowane przez pracodawców, tym więcej osób pozostanie w kraju.
Im szybciej środki motywacyjne (płacowe i pozapłacowe) zostaną zastosowane
przez firmy, tym lepszych pozyskają pracowników. Natomiast Dolny Śląsk jako
region powinien zadbać o infrastrukturę komunikacyjną, usprawnić obsługę petentów w urzędach i ułatwić proces rejestracji firm oraz ich prowadzenie.
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Jakość życia a ekspansywność dolnośląskich gospodarstw domowych
Zgodnie z definicją Instytutu Badania Rozwoju Społecznego ONZ, poziom życia
to całokształt rzeczywistych warunków życia ludzi oraz stopień materialnego i kulturalnego zaspokojenia potrzeb14. Bywalec definiuje poziom życia (stopę życia) – jako
stopień zaspokojenia potrzeb wynikających z konsumpcji dóbr materialnych i usług
oraz wykorzystania walorów środowiska naturalnego i społecznego. Jest to relacja
między potrzebami a faktyczną konsumpcją15. Z jakością życia spokrewniony jest
termin dobrobytu. Dobrobyt to zasób przedmiotów konsumpcji oraz środków finansowych będących w dyspozycji człowieka (społeczeństwa). Jest to zasób majątku,
który posiadamy, dostrzegamy, doceniamy i korzystamy. Kolejne pojęcie związane
z poziomem życia to sposób życia, który jest definiowany jako całokształt zachowań
i czynności, zaspokajających potrzeby ludzi. Jakość życia to dobrobyt, konsumpcja, stan zadowolenia, satysfakcji, szczęścia, płynący z konsumpcji, korzystania ze
środowiska przyrodniczego, dobrego stanu zdrowia, pozycji społecznej. To stopień
satysfakcji człowieka z całokształtu swej egzystencji16. To też poziom zadowolenia,
jaki uzyskuje człowiek z różnych sfer życia lub dziedzin aktywności17. Jakość życia
wpływa na zaangażowanie kapitału ludzkiego, społecznego w rozwój miasta, regionu
, kraju. Przyjęto hipotezę, że człowiek, który zaspokaja swoje potrzeby jest zdrowy
psychicznie i fizycznie, wydajny i kreatywny. Stanowi zasób kapitału ludzkiego, który
jest niezbędny do rozwoju regionu. Ustalono, że region może się rozwijać pod warunkiem, że będzie miał dostęp nie tylko do kapitału rzeczowego i finansowego ale przede wszystkim do ludzkiego. Zatem przy założeniu, że ekspansywność to potencjał
rozwojowy społeczeństwa, zaś ekspansywność gospodarstw domowych to potencjał
rozwojowy gospodarstwa domowego, poszukiwano odpowiedzi na pytanie, na ile jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska wpływa na ekspansywność regionu.
Metodologia badań
Istnieją dwa sposoby analizy warunków i jakości życia społeczeństwa. Pierwszy
oparty jest na wskaźnikach makroekonomicznych (PKB, stopa inflacji) i makrospołecznych (liczba stomatologów na 10 tys. mieszkańców). Drugi przy pomocy badania
opinii i stanu posiadania dóbr oraz nastrojów gospodarstw domowych. Celem badań
była próba identyfikacji jakości życia Dolnoślązaków i potencjału rozwojowego gospodarstw domowych na podstawie ich opinii i analizy zachowań. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: jak jest? Czy mogłoby być lepiej? Co wpływa na taki stan? Jakie
są bariery rozwoju gospodarstw domowych?
14

15

16
17

Słaby T.: Statystyczny pomiar konsumpcji, [w:] Janoś – Kresło M., Mróz B. Konsument
i konsumpcja we współczesnej gospodarce, wyd. SGH Warszawa, 2006, s.105.
Bywalec Cz.: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007, ss. 32-36.
Ibidem, s. 35.
J. Rutkowski, Badania jakości życia (synteza), [w:] Jakość życia i warunki bytu, GUS, Warszawa 1990, s.33.

105

Katarzyna Szalonka - Próba pomiaru ekspansywności podmiotów gospodarczych...

Aby zrealizować powyższy cel przeprowadzono badania pierwotne metodą
kwestionariusza ankietowego na grupie 290 gospodarstw domowych dobraną
metodą kwotowo – losową i ustalono następujący zakres: podmiotem badań
były gospodarstwa domowe zamieszkałe na Dolnym Śląsku, przedmiotem badań była jakość życia. Badania były zrealizowane w okresie 01.03 – 15.04.08.
W pracy sformułowano następujące hipotezy badawcze:
• Jakość życia jest postrzegana przez pryzmat stanu posiadania i możliwości
zaspokojenia potrzeb,
• Dolnoślązacy są aktywni zawodowo,
• Gospodarstwa domowe powiększają swoje zasoby rzeczowe i kapitałowe
• Miarą szczęścia jest gwarancja możliwości podjęcia pracy, posiadanie rodziny i możliwość realizacji marzeń, hobby.
Analiza danych
Obecnie (kwiecień 2008) tylko 4% badanych nie może znaleźć pracy na Dolnym Śląsku. Większość respondentów pracuje w miejscu zamieszkania. Jednak
istnieje grupa czynnych zawodowo Dolnoślązaków ( około 16%), która dojeżdża do pracy. Najwięcej w tej grupie respondentów jest osób dojeżdżających do
30 km, zdarzają się dojeżdżający powyżej 100 km (Rysunek 17).
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Rysunek 17. Sytuacja na rynku pracy

Im niższa stopa bezrobocia i więcej wakatów, tym większa mobilizacja ludzi do
zmiany pracy, poszukiwania możliwości osiągania wyższych dochodów, możliwości
rozwoju zawodowego. Analizując dane z rysunku nr 18 można stwierdzić, że albo
słaba jest mobilność mieszkańców Dolnego Śląska, albo warunki płacowe są zbliżone i nie warto zmieniać pracy. Można jednak zauważyć przy korelacji częstotliwości
zmiany pracy z wiekiem, że im starsza grupa respondentów, tym mniejsza częstotliwość zmiany pracy. Wydaje się, że ludzie młodzi do 30 roku życia, mimo, że dopiero
stoją u progu rynku pracy, mają za sobą taką samą liczbę miejsc pracy. Oznacza to, że
staniemy się w dłuższym okresie czasu bardziej wymagający wobec miejsca pracy,
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Rysunek 18. Częstotliwość zmiany pracy przez respondentów
średnia płaca krajowa.
Zróżnicowanie płac oraz
duża podaż ofert na danym rynku mobilizuje osoby czynne zawodowo do zmiany
pracy i zawodu. Niecałe 10% respondentów deklaruje zmianę zawodu (Rysunek 19).
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Rysunek 19. Plany zmiany zawodu

Natomiast ponad 60% respondentów informowało, że na przestrzeni ostatnich 3 lat w różny sposób podnosiło kwalifikacje (Rysunek 20). Przez podniesie
kwalifikacji należy rozumieć jakiekolwiek poszerzenie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji potrzebnej do wykonywania pracy.
Zmiana zawodu, podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych powinno
nie
38%
przyczynić się do powiększenia kapitału społecznego a także popratak
wy jakości i warunków
62%
życia gospodarstwa domowego (Rysunek 21).
Poniższy wykres wydaje
Rysunek 20. Czy respondenci podnoszą swoje kwalifikacje ?
się być odzwierciedle107
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niem rezultatu wkładu pracy w rozwój zawodowy. Ponad 21% ankietowanych
ocenia, że sytuacja gospodarstwa domowego zdecydowanie się poprawiła, natomiast 33% gospodarstw sądzi, że poprawiła się nieznacznie. 15% gospodarstw
deklaruje pogorszenie się sytuacji materialnej.
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jest różna
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zdecydow anie się
popraw iła
21%

pogorszyła się
11%

trudno pow iedzieć
24%

popraw iła się
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33%

Rysunek 21. Sytuacja materialna gospodarstw domowych na przestrzeni ostatnich 5 lat

Analogicznie do poprzednich danych przedstawia się sytuacja materialna
w gospodarstwach emeryckich; 50% respondentów odczuwa poprawę sytuacji,
a tylko 20% z nich dodatkowo pracuje, w ten sposób otrzymując emeryturę
i wynagrodzenie. Nieznacznie większy jest odsetek ankietowanych emerytów,
którym sytuacja się pogorszyła (Rysunki 21 i 22).
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13%
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Rysunek 22. Sytuacja materialna emerytów

Odzwierciedleniem deklaracji poprawy sytuacji materialnej gospodarstw
domowych są dokonane zakupy. Badane gospodarstwa domowe dokonały zakupów dużego i drobnego sprzętu artykułów gospodarstwa domowego. Ponad
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30% gospodarstw przyznało się do zakupu samochodu, a 12% zakupiło mieszkanie. Co prawda zazwyczaj zakup mieszkania jest finansowany najczęściej
długoterminowym kredytem, to duże obroty na rynku nieruchomości oznaczają
sprzĊtu
domowego. Ponad
30% gospodarstw
przyznaáo
do
wyższąartykuáów
zdolność gospodarstwa
kredytową gospodarstw
domowych
i stabilizację
na rynkusiĊprazakupu samochodu, a 12% zakupiáo mieszkanie. Co prawda zazwyczaj zakup mieszkania jest
cy (patrz rysunek 23).
finansowany najczĊĞciej dáugoterminowym kredytem, to duĪe obroty na rynku nieruchomoĞci
oznaczają wyĪszą zdolnoĞü kredytową gospodarstw domowych i stabilizacjĊ na rynku pracy
(patrz rysunek
23).
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Rysunek 27. Dokonane inwestycje finansowe na przestrzeni lat 2002 – 2007

Zapytano respondentów, o ile procent wzrosły lub spadły dochody od 2004 roku.
Blisko 50% respondentów zadeklarowała wzrost do 20% dochodów. O tyle samo procent spadek zanotowało 7,7% gospodarstw domowych (Rysunek 28). Bilansując dynamikę dochodów można stwierdzić, że zdecydowanie więcej jest gospodarstw, które
odnotowały wzrost dochodów. Zatem można uznać, że jakość życia poprawia się.
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Rysunek 28. Spadek bądź wzrost poziomu dochodów od 2004 roku do 2007 roku

Przy założeniu, że większość badanych odczuwa poprawę sytuacji materialnej zadaliśmy pytanie, o ile wzrosły wydatki na wybrane towary i usługi. Okazało się, że
najbardziej wzrosły wydatki na kulturę i rekreację. Analizując dane wtórne można zauważyć, że w latach 90 XX wieku i na początku pierwszej dekady XXI wieku wydatki
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na kulturę i rekreację stanowiły średnio kilka złotych per capita. Zmiana stylu życia,
powiększenie funduszu swobodnej decyzji a także wzrost cen usług kulturalnych i rekreacyjnych spowodował wzrost wydatków o ponad 12% (Rysunek 29). Wzrosły też
wydatki na ochronę zdrowia o ponad 7%. Kolejna pozycja w rankingu największego
przyrostu kosztów stanowią napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Wydatki na pozostałe grupy towarów i usług również wzrosły, ale adekwatnie do poziomu inflacji.
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Rysunek 29. Wzrost wydatków w 2007 roku w porównaniu do roku 2006

Wzrost wynagrodzeń może stanowić podstawę wzrostu poziomu życia. Jednak ta kategoria jest pojęciem względnym, wymagającym odniesienia do otoczenia. To nie wielkość
dochodu będzie stanowiła ocenę poziomu życia, ale bardziej wpływ otoczenia i relacje między poziomem życia jednego i innego gospodarstwa domowego. Dlatego jedyną miarą jest
subiektywna ocena odczuć swojego poziomu życia. 16% respondentów oceniła poziom życia jako wysoki (Rysunek 30), w tym 2% jako bardzo wysoki, blisko 70% jako średni a 12%
jako niski i bardzo niski. 2% respondentów nie potrafiło ocenić swojego poziomu życia.
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Rysunek 30. Ocena poziomu życia gospodarstw domowych

Należy zauważyć, że wysoka ocena poziomu życia wpływa pozytywnie na nastroje respondentów i prognozę zmian sytuacji gospodarstw domowych zamieszkałych
na Dolnym Śląsku. Aż 35% badanych planuje poprawę swojej sytuacji (Rysunek 31);
55% nie przewiduje zmian a tylko 10% planuje pogorszenie sytuacji materialnej.
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Rysunek 31. Prognozowanie zmian sytuacji gospodarstw domowych

Czy posiadając satysfakcję z poziomu życia Dolnoślązacy uważają się za szczęśliwych?
Ponad 80% twierdzi, że tak; 13% nie potrafi tego ocenić, 6% twierdzi, że nie jest szczęśliwa (Rysunek 32). Dokonując porównania poziomu szczęśliwości do sytuacji materialnej,
można domniemać, że status materialny nie jest determinantą poziomu szczęśliwości.
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Rysunek 32. Ocena poziomu szczęśliwości Dolnoślązaków

Co stanowi zatem miarę szczęścia? Dla Dolnoślązaków najważniejsze jest
zdrowie (80% wskazań), miłość, życie rodzinne i dopiero na pozycji 4 uplasowała się stabilna praca (40%) (Rysunek 33).
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Rysunek 33. Miarą szczęścia jest…
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A jak spędzają czas wolny Dolnoślązacy? Oglądają telewizję, uczestniczą
w spotkaniach towarzyskich, chodzą na spacery, uprawiają ogródki, czytają książki,
chodzą do kina i teatru. Sport uprawia około 17% respondentów a turystykę blisko
30% (Rysunek 34). Te dane mogą świadczyć o niskich funduszach na rekreację lub
pewnych nawykach, które pozostały po okresie głębokiej pauperyzacji.
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Rysunek 34. Formy spędzania wolnego czasu …

Zapytano respondentów o komfort życia na Dolnym Śląsku; 15% respondentów stwierdziła, że zdecydowanie się poprawił, 51% że nieznacznie się poprawił, 22% oceniło, że nie dostrzega zmian a 10% twierdzi, że komfort życia
się pogorszył (Rysunek 35).
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Rysunek 35. Ocena komfortu życia na Dolnym Śląsku

Co należałoby poprawić na Dolnym Śląsku? Niemalże wszyscy odpowiadający na
pytanie otwarte (nie były przygotowane do wyboru odpowiedzi) sygnalizowali problemy związane ze stanem i przepustowością dróg. Innym poruszanym problemem był
dostęp do służby zdrowia, jej organizacja nie sprzyjająca konsumpcji. Mieszkańcy
upominają się również o zapewnienie bezpieczeństwa na osiedlach oraz ścieżki rowe114
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rowe i place zabaw dla dzieci. Domagają się większej ilości połączeń kolejowych, lotniczych i samochodowych oraz dostosowania oferty (czasu funkcjonowania) przedszkoli i szkół do potrzeb rodziców pracujących i posiadających dzieci. Dolnoślązacy,
w trosce o czystość otoczenia, domagają się egzekwowania od właścicieli zwierząt
domowych sprzątania odchodów. Dotyczy to zarówno mieszkańców dużych i małych
miejscowości. W wielu przypadkach domagano się większej ilości miejsc pracy.
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Rysunek 36. Struktura wiekowa respondentów
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Rysunek 37. Struktura respondentów według miejsca zamieszkania
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Wnioski
Dolnoślązacy zaskakująco wysoko ocenili jakość życia i potencjał rozwojowy swoich gospodarstw domowych. Na przestrzeni ostatnich 4 lat dokonano
zakupów środków trwałych (sprzętu AGD/RTV, samochodów, nieruchomości).
Dolnoślązacy są aktywni zawodowo, choć domagają się większej ilości firm, które zapewniłyby jeszcze więcej miejsc pracy a przez to większą konkurencyjność
ofert pracy. Pracodawcy wówczas zmuszeni byliby do poprawy warunków pracy
i płacy. Miarą szczęścia dla mieszkańców Dolnego Śląska jest zdrowie, miłość
i rodzina. Dopiero 4 lokatę zajmuje stabilna praca. Choć wiele gospodarstw domowych nie jest w stanie odłożyć lub też odtworzyć zużytych środków trwałych
(pralki, lodówki, meble), to nie postrzegają problemu finansowego jako nieszczęście. Gospodarstwa domowe mogłyby się rozwijać szybciej, gdyby usprawnić
komunikację, zapewnić lepszą obsługę petentów w urzędach, dostosować ofertę
przedszkoli i szkół do ich potrzeb a także usprawnić system ochrony zdrowia.
Ponad 60% badanych systematycznie podnosi swoje kwalifikacje a 22% jest gotowa do zmiany zawodu. Są zdeterminowani do pracy, chcą lepiej i aktywniej żyć
a to stanowi fundament ekspansywności gospodarczej regionu.
• Jakość życia jest postrzegana nie tylko przez stan posiadania i możliwości
zaspokojenia potrzeb. Jest postrzegana przez pryzmat zmian dokonanych
i nadziei na kolejne możliwe do wprowadzenia zmiany.
• Dolnoślązacy chcą być aktywni zawodowo, dlatego podnoszą kwalifikacje
i zgłaszają gotowość do zmiany zawodu.
• Gospodarstwa domowe powiększają swoje zasoby rzeczowe i finansowe.
• Miarą szczęścia dla Dolnoślązaków jest zdrowie, miłość, życie rodzinne
a także gwarancja możliwości podjęcia pracy, w celu posiadania i utrzymania rodziny oraz możliwość realizacji marzeń, hobby.

