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NOWE PARADYGMATY ROZWOJU  

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WYZWANIEM  

DLA STATYSTYKI.  

WYBRANE ZAGADNIENIA I WSKAŹNIKI 

Wstęp 

Żyjemy w czasach przejścia gospodarki ilościowej do gospodarki jakościowej, 
co powoduje duże perturbacje w naukach politycznych i ekonomicznych. Dotych-
czas wypracowane metody statystyczne dostosowane były do diagnozowania go-
spodarki opartej o cykl mechaniczny. W nowej gospodarce, opartej o cykl infor-
matyczny lub biologiczny, stosowanie pewnej części dotychczas preferowanych 
wskaźników statystycznych traci swoją rację bytu. Stąd bierze się potrzeba wypra-
cowania nowych metod statystycznych, których zastosowanie pozwoliłoby 
uchwycić w głębszy sposób coraz bardziej złożone procesy i struktury cechujące 
dynamiczną gospodarkę opartą na wiedzy. W związku z nowymi tendencjami, 
podstawowym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność opracowania 
nowych wskaźników statystycznych, które umożliwią skuteczniejsze monitorowa-
nie i analityczne odzwierciedlenie występujących na początku XXI wieku proce-
sów społeczno-gospodarczych. 

Narodziny nowej gospodarki 

W latach 80. XX wieku P. Drucker4 zwrócił uwagę na zmianę dotychczasowej 
organizacji gospodarki. Za jedną z kluczowych cech cyklu koniunkturalnego uwa-
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żano zależność gospodarek surowcowych od przemysłowych. Wiara była tak sil-
na, że uznawano ją jako prawo mówiące, że długotrwała obniżka cen surowców 
mineralnych oraz produktów rolnych w ciągu 2-3 lat musi doprowadzić do ogól-
noświatowej recesji. Drucker podaje przykład Wielkiej Depresji będącej konse-
kwencją załamania się cen surowców z 1927 roku. W latach 80. XX wieku gospo-
darki surowcowe pogrążone były w kryzysie. Spadek cen surowców porównywal-
ny był do okresów z przed II wojny światowej tj. z 1927 czy 1932 roku. Pomimo 
niedożywienia wielu obszarów świata obserwowano zanik inwestycji  
w produkcję sprzętu rolniczego i górniczego. Górnictwo i rolnictwo zdradzały 
typowe cechy Wielkiej Depresji. Jednak kryzys gospodarek surowcowych nie 
znalazł przełożenia na gospodarki przemysłowe. Największe potęgi gospodarcze 
takie jak USA, Japonia, Francja czy ówczesny RFN przeżywały boom i nie 
uwzględniały w swoich planach rozwojowych depresji gospodarek surowcowych. 
Doszło do paradoksu polegającego na ożywieniu gospodarek wykorzystujących 
surowce mineralne pomimo stagnacji cen i popytu na surowce. Drucker zinterpre-
tował przedstawione fakty jako zmianę paradygmatu rozwojowego w postaci 
przejścia od gospodarki opartej o cykl mechaniczny charakteryzującej się wzro-
stem proporcjonalnej zależności między wielkością produkcji a wydobyciem su-
rowców, do gospodarki biologicznej, informatycznej, w której zależności między 
produkcją a zużyciem surowców są odwrotnie proporcjonalne. W nowej gospo-
darce wiedza urosła do rangi sił wytwórczych zasadniczo zmieniając stare wzorce 
rozwoju. 

 Gospodarka zmieniła swoją strukturę z układu pionowego na układ sieciowy, 
uruchamiając cały szereg nowych zjawisk i procesów. Nigdy w historii gospodar-
czej świata różne kraje i regiony nie były tak współzależne między sobą jak obec-
nie. Gospodarka i społeczeństwo danego kraju współcześnie jest silnie skorelowa-
na z rodzącą się gospodarką światową. Omawiany trend jest nieodwracalny,  
a wszelkie próby jego powstrzymania kończą się recesją, czyli wyrugowaniem 
kraju z głównego nurtu rozwojowego. Kraje są skazane na ścisłe związki z gospo-
darką światową, a nurty i kierunki rozwoju świata stają się nurtami krajowymi.  
W imię dobrze rozumianego rozwoju nie możemy tych trendów odrzucać. 

Fizyczna przestrzeń ulega kompresji, wszędzie jest blisko, relacje między du-
żymi miastami są ściślejsze niż między miastem a prowincją. Współcześnie fi-
zyczna bliskość jest zastępowana bliskością sieci, mnożące interakcje łączą 
wszystko i wszędzie. Rozwój Internetu doprowadził do powstania nowej wirtual-
nej rzeczywistości, w której kwestie niematerialne zaczynają dominować nad ma-
terialnymi5. 

Kolejną cechą współczesnej gospodarki światowej jest dynamika i labilność 
zmian spowodowana wszechobecną rywalizacją6. Następuje koniec planowanego 
harmonijnego rozwoju. Obecnie nieprzewidywalność, turbulencje oraz niestabil-
                                                 
5  S. Flejterski, P. Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003,  

s. 97-150. 
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ność stają się normą7. Następuje homogenizacja świata, w której wybrane wartości 
przyjmujemy jako swoje, część traktujemy jako obce a inne adaptujemy do lokal-
nych warunków8. 

Okręgi przemysłowe starej generacji zastąpione zostały okręgami przemysło-
wymi nowej generacji, w których rozwija się elastyczna produkcja dostosowana 
do konkretnych potrzeb ilościowych i jakościowych wybranej grupy konsumen-
tów. Stare zakłady przemysłowe były na zawsze związane swoją infrastrukturą  
z miejscem funkcjonowania, natomiast nowe są labilne. W razie potrzeby można 
w stosunkowo krótkim czasie przenieść zakład w dowolne miejsce na Ziemi. 

Procesy globalizacji9 niosą z sobą wiele procesów oddziałujących w sposób 
pozytywny i negatywny na poszczególne kraje. Dlatego bardzo istotną kwestią jest 
prawidłowa diagnoza tych zjawisk10 pozwalająca na uniknięcie negatywnych kon-
sekwencji i wzmacnianiu pozytywów i w tym kontekście wymaga doprecyzowa-
nia nowych wskaźników za pomocą których będziemy monitorować nowe feno-
meny. 

Ograniczenia wybranych tradycyjnych wskaźników rozwoju społeczno-
gospodarczego 

Społeczno-gospodarcze wskaźniki mają duże znaczenie dla wielu grup obywa-
teli. Są przede wszystkim źródłem wiedzy o stanie społeczeństwa jak i gospodarki. 
W oparciu o dane statystyczne tworzone są strategie rozwoju regionów i państw, 
oraz plany biznesowe poszczególnych przedsiębiorstw. Prezentowane przez 
Główny Urząd Statystyczny bardzo liczne, ciekawe i interesujące wskaźniki, nie  
w pełni oddają współczesne tendencje społeczno-gospodarcze. Część wskaźników 
społecznych ujmuje społeczeństwo w sposób statyczny, a gospodarcze – w sposób 
statyczny gospodarkę. Niektóre wskaźniki w postępującej globalizacji tracą na 
precyzji, ponieważ zostały stworzone do opisu gospodarki zamkniętej, krajowej, 
ograniczonej granicami państwowymi oraz systemem przepisów celnych.  

Do podstawowych i powszechnie stosowanych wskaźników makroekonomicz-
nych zalicza się Produkt Krajowy Brutto (PKB). W dobie funkcjonowania otwar-
tej gospodarki stracił na znaczeniu ponieważ powstał w czasach funkcjonowania 
gospodarki zamkniętej, krajowej chronionej nie tylko granicami państwowymi, ale 
przede wszystkim całym systemem prawodawstwa celnego. Do głównych wad 
PKB należy zaliczyć z jednej strony brak korelacji z krajem pochodzeniem kapita-
łu, natomiast z drugiej strony nieuwzględnianie struktury własnościowej kapitału. 
Dwie kluczowe kwestie tj. własność kapitału oraz struktura tejże własności obec-
nie są czynnikami determinującymi tę część wartości dodanej, która zostaje  
                                                 
7  D. Harvey, The Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford 1996, s. 327-356. 
8  R. Robertson, Glocalization: time-space and homogeneity- heterogeneity, in: M. Featherstone 

(red), Global Modernities, Sage Publication, 1995, s. 25-44. 
9  M. Czerny, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia z geografii społeczno-gospodarczej 
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w kraju. Ze zagregowanej wartości dóbr i usług wytworzonych w danym kraju  
w danej jednostce czasowej w czasach otwarcia granic i swobodnych przepływów 
towarów i usług niewiele wynika, natomiast można zostać wprowadzonym w błąd. 
Co z tego, że PKB może przyjmować dużą wartość, skoro nie wiemy z jednej 
strony jaka część produktów zostanie na terenie kraju oraz z jakich podzespołów 
te produkty pochodzą, mam na myśli strukturę własnościową i geograficzną.  

Kolejnym dezaktualizującym się wskaźnikiem jest popyt krajowy, który obec-
nie nie informuje nas o popycie na produkty krajowe. W dobie gospodarki otwar-
tej procesy globalizacji sterują popytem wyjmując go z ram gospodarki krajowej 
zamkniętej i przenosząc go na poziom globalny. Trudno również korelować popyt 
krajowy z produkcją krajową. W czasach dominacji gospodarki zamkniętej istniała 
między tymi wskaźnikami wprost proporcjonalna zależność. Obecnie krajowa 
produkcja zaspakaja zarówno popyt wewnętrzny jak i zewnętrzny. Spadek popytu 
wewnętrznego nie jest równoznaczny ze spadkiem produkcji w danym kraju, na-
tomiast wielkość produkcji w coraz większym stopniu uzależniona jest od stopnia 
otwarcia gospodarek krajowych determinujących poziom globalnej konkurencyj-
ności. Obecnie państwo coraz bardziej traci wpływ na kształtujący się popyt glo-
balny. 

Mobilność kapitału i produkcji dokonywanej w układach sieciowych powoduje 
z jednej strony dyspersję dochodów a z drugiej ich koncentrację. Dyspersja doty-
czy przede wszystkim wypracowywania zysku przez liczne filie korporacji, nato-
miast obserwujemy koncentrację zysków w rękach światowej oligarchii. 

Współczesne tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego 

W rzeczywistości społeczno-gospodarczej obserwujemy wiele procesów i zja-
wisk nie uwzględnionych w statystyce. Dla zrozumienia współczesnych tendencji 
rozwojowych oraz trendów warto zastanowić się nad wprowadzeniem nowych 
wskaźników, na podstawie których można by precyzyjniej badać kierunki i dyna-
mikę przemian. 

Rozwój globalizacji – wskaźnik globalizacji 

 Dynamiczny rozwój procesów globalizacji wraz z ich konsekwencjami11 po-
siada kluczowe znaczenie nie tylko dla gospodarek poszczególnych krajów, ale 
także ich obywateli12. Bez względu na nasze opinie i poglądy procesy globalizacji 
wyznaczają warunki brzegowe rozwoju krajów i ich mieszkańców. W skali glo-
balnej wyznaczają nowy porządek oparty na dominacji krajów zachodnich (głów-
nie USA). Istotą nowego porządku jest postępująca integracja społeczno-
gospodarcza, określana w literaturze jako globalna wioska czy kurczący się czas  
i przestrzeń. Rodząca się w wyniku rozwoju procesów globalizacji nowa gospo-

                                                 
11  S. Sala, Konsekwencje procesów globalizacji, Instytut Geografii UJK, Kielce 2014, s. 9-119. 
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darka globalna13 zasadniczo zmienia warunki konkurencyjności. Kraje sprzęgnięte 
z globalnym systemem z jednej strony narażone są na ryzyko kryzysów gospodar-
czych, których źródła są często bardzo odległe, natomiast z drugiej strony dostają 
niepowtarzalną szansę na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego za 
pomocą liberalizacji ekonomicznej przejawiającej się w swobodnym przepływie 
towarów i usług. Podział przedsiębiorstw14 na globalne i lokalne wyznacza linię 
podziału na dynamicznie się rozwijające bogate firmy i stagnujące a nawet znajdu-
jące się w recesji firmy lokalne. Stopień zintegrowania z gospodarką globalną 
informuje nas nie tylko o miejscu danego kraju pośród innych państw, ale także  
o dynamice rozwoju. Dlatego istotną kwestią jest opracowanie w warunkach pol-
skich wskaźnika globalizacji.  

Rozwój glokalizacji – wskaźnik glokalizacji 

W literaturze pojęcie glokalizacja15 jest różnie definiowane. Glokalizacja we-
dług K. Kucińskiego jest „syntezą pojęć: globalizacji i lokalizacji. Zwraca uwagę 
na znaczenie oraz miejsce działań lokalnych w procesie globalizacji, jak również 
na znaczenie i miejsce procesów globalnych w strategiach rozwoju lokalnego”16. 

Procesy globalizacji oddziaływają w coraz silniejszy sposób na region17, stano-
wiąc zarówno szansę jak i zagrożenie dla rozwoju regionalnego. W dobie otwartej 
gospodarki regiony winny minimalizować negatywne skutki procesów globalizacji 
oraz wzmacniać pozytywne. Kreatywna postawa regionów wobec procesów globa-
lizacji stanowi klucz do ich sukcesu. Poszczególne regiony winny adaptować glo-
balne procesy i zjawiska do warunków (skali) regionalnej w celu przyswojenia świa-
towych trendów, produktów, wartości, idei czy metod marketingu czy reklamy  
w celu wykorzystania ich dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu. Umie-
jętność wykorzystania światowych trendów przez społeczności lokalne i regional-
ne w obecnych czasach determinuje rozwój regionalny, dlatego taż istnieje potrze-
ba monitorowania stopnia wykorzystania światowych trendów przez lokalne spo-
łeczności za pomocą wskaźnika glokalizacji. Winien on ujmować takie elementy 
jak: wielkość wykorzystanych funduszy unijnych (FU), bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne (BIZ), inwestycje typu green field, brown field czy inwestycje portfe-
lowe, regionalną produkcję zglokalizowaną czyli sumę wartości wszystkich final-
nych produktów regionalnych mających swe początki bądź inspirację w procesach 
globalizacji bądź ich konsekwencjach.  

 
 

                                                 
13  J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa, geneza i rozwój, PWN, Warszawa 2004, s. 309-

335. 
14  A. Zorska, Ku globalizacji?, Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce świa-

towej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000, s. 171-180.  
15  R. Robertson, op.cit., s. 28-37. 
16  K. Kuciński, Glokalizacja, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011. 
17  A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2000, s. 77-91. 
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WG= ∑BIZ+∑FU+∑PR 

gdzie:  
WG- wskaźnik glokalizacji. 
BIZ- suma bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie. 
FU- wartość wykorzystanych zagranicznych funduszy strukturalnych. 
PR- wartość zglokalizowanych produktów finalnych 

  
Istnieje problem z uwzględnieniem we wskaźniku wartości kulturowych oraz 

intelektualnych. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że finalne efekty wartości 
kulturowych oraz intelektualnych egzemplifikują się w postaci wskaźnika glokaliza-
cji. Wartość wskaźnika glokalizacji w wymiernej walucie pozwoli na określenie 
realnych wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych danego regionu. 

Na płaszczyźnie społecznej regiony powinny wykorzystywać wszelkie zdarze-
nia gospodarcze w celach promocyjnych, pozwalających na wypłynięcie regionów 
na płaszczyznę międzynarodową. Będąc znanym łatwiej jest walczyć o przycią-
gnięcie wielkiego kapitału czy projektów społeczno-kulturowych. W wyniku zde-
rzenia procesów globalizacji z regionem dochodzi w pierwszej kolejności do 
translacji oraz interpretacji światowych trendów a następnie procesów homogeni-
zacji i lokacji. Kreatywne wykorzystanie globalnych szans staje się jednym  
z głównych czynników warunkujących rozwój regionalny. 

Rozwój regionalizmów – wskaźnik regionalizacji 

Regionalizm stanowi kategorię aksjologiczną łączącą jednostkę z regionem18. 
W czasach gospodarki centralnie sterowanej regionalizm stanowił kategorię zaka-
zaną. Pod groźbą napiętnowania a także więzienia nie wolno było rozwijać regio-
nalizmów. Dopuszczalna była co najwyżej regionalizacja fizyczno-geograficzna. 
Człowiek nie mógł manifestować indywidualnych potrzeb czy pragnień, był trak-
towany w kategoriach przedmiotowych jako narzędzie produkcji. Dopiero upadek 
starego systemu doprowadził do upodmiotowienia jednostki, czego jednym z wy-
razów jest regionalizm. Obecnie zarówno regionalizm w wymiarze podmiotowym, 
jak i przedmiotowym przeżywa prawdziwy renesans. Poszczególne regiony pragną 
się za wszelką cenę wyróżnić spośród otaczających regionów ponieważ różnorod-
ność stanowi jedno z głównych bogactw Europy.  

Podstawową kategorią regionalizmu jest podmiotowość wyrażająca się w re-
gionalnej tożsamości kulturowej, na którą składa się zarówno całokształt kultury 
materialnej, jak i duchowej (sztuka, zwyczaje, obyczaje, regionalne dialekty, ar-
chitektura regionalna). Egzemplifikacją regionalizmu jest świadomość regionalna 
oraz poczucie regionalnej odrębności. Obecnie coraz większego znaczenia nabie-
rają takie pojęcia jak: mała ojczyzna, lokalność, tutejszość czy swojskość. 

Regionalizm dla regionów ma znaczenie także praktyczne, ponieważ przekłada 
się na wzrost przychodów. Obecnie wzrasta grupa osób ceniących walory regio-

                                                 
18  H. Skorowski, Europa regionu, Fundacja ATK, Warszawa, 1998/99, s. 72-145. 
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nalne do tego stopnia, że jest gotowa płacić za ich podziwianie. Regionalizm po-
siada duże przełożenie na turystykę i agroturystykę dlatego dobrze byłoby go mo-
nitorować za pomocą wskaźnika regionalizmu. W trakcie tworzenia wskaźnika 
należy zwrócić uwagę na niemierzalne ilościowo elementy składowe wskaźnika 
regionalizmu. Z dużym uproszczeniem można przyjąć że wskaźnik regionalizacji 
winien wyrażać procentową wartość stopnia tożsamości regionalnej.  

Rozwój społeczeństwa informacyjnego – wskaźnik dostępu do informacji 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego19 jest konsekwencją rozwoju informa-
tyki. W czasach postępującej globalizacji społeczeństwo zostało wyposażone  
w instrumenty umożliwiające nowe formy aktywności. Szeroko rozumianą pod-
stawą tych aktywności jest wszechobecny dostęp do informacji. Pomimo, iż ko-
munikacja wiedzy zawsze była kluczową kwestią w poprzednich okresach rozwo-
ju, to obecnie nabrała szczególnego znaczenia. Współcześnie wiedza urosła do roli 
podstawowych czynników produkcji. Stała się elementem wiodącym, decydują-
cym o sukcesie w walce konkurencyjnej. Dzięki Internetowi dostaliśmy dostęp do 
niewyobrażalnych wcześniej zasobów informacji. Jest to informacja jawna nie 
dająca przewagi konkurencyjnej na rynku, ale uwzględniając możliwości kombi-
natoryki można pokusić się o stwierdzenie, że nigdy wcześniej nie było tak łatwo 
dojść do wiedzy tajnej, dającej przewagę konkurencyjną.  

Dzięki rozwojowi technologii informatycznych coraz dynamicznej rozwijają 
się wirtualne społeczności skupione wokół bądź to lokalnych tożsamości bądź 
tematów przewodnich. Natychmiastowy dostęp do światowych zasobów wiedzy 
przyczynia się do wielu zjawisk różnie waloryzowanych. Na pierwszy plan wysu-
wa się pobudzanie do działania na różnych płaszczyznach np. fundamentalizm 
religijny, rozwój regionalizmów czy licznych tematów hobbistycznych. Dostęp do 
informacji dzieli społeczeństwa na wykluczone, zacofane, ubogie, będące na niski 
poziomie komunikacji oraz na dynamicznie rozwijające się, bogate, konsumpcyjne 
w pełni korzystające ze światowych zasobów informacji.  

Uwzględniając znaczenie informacji we współczesnym społeczeństwie należy 
stworzyć wskaźnik dostępu do informacji, który z jednej strony będzie nas infor-
mował o liczbie osób zarejestrowanych na różnych forach dyskusyjnych natomiast 
z drugiej strony o ilości gigabajtów ściągniętych z Internetu przypadająca na jed-
nego obywatela. 

Rozwój demokracji – wskaźnik demokracji 

W dobie rozwoju procesów globalizacji a w szczególności korporacji transna-
rodowych oraz organizacji międzynarodowych demokracja rozumiana w sposób 
klasyczny jako forma sprawowania rządów przez większość obywateli nabiera 
szczególnego znaczenia. Obecnie trwa intensywna walka między demokracją  
a kapitalizmem, w której demokracja jest stroną przegrywającą. Coraz więcej 

                                                 
19  M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 37-40. 
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kompetencji demokratycznie wybrane rządy przekazują na szczebel niewybieralny 
– ponadnarodowy. Rządy poszczególnych krajów stopniowo tracą możliwość 
wpływania na sytuację społeczno-gospodarczą w swoich krajach. Niepodporząd-
kowanie się licznym organizacjom międzynarodowym czy korporacjom transna-
rodowych naraża kraje na dotkliwe kary finansowe. Szczególnym przypadkiem są 
prywatne sądy, przed które korporacje mogą pozywać poszczególne kraje. W wy-
niku działalności tych sądów Egipt musiał zapłacić wielomilionowe odszkodowa-
nie korporacjom za rzekomo utracone dochody z powodu podniesienia płacy mi-
nimalnej przez egipski rząd.  

Zwolennicy koncepcji liberalizmu gospodarczego czy neoliberalizmu manipu-
lują społeczeństwem między innymi twierdząc, że warunki gry wolnorynkowej 
służą również demokracji. Wolny rynek ogranicza i prowadzi do unicestwienia 
demokrację20. Jedną z głównych metod ograniczania demokracji jest przenoszenie 
procesów decyzyjnych z demokratycznie wybieralnych struktur do struktur po-
zbawionych legitymizacji społecznej. W ten sposób poszczególne społeczeństwa 
tracą wpływ na rzeczywistość. 

Liberaliści gospodarczy czy leseferyści żądają swobody działania. W imię tej 
swobody korumpują przedstawicieli władz demokratycznych. W wyniku przekup-
stwa demokratycznie wybrane władze faktycznie działają na szkodę społeczeń-
stwa i służą interesom wielkiego kapitału. 

Liczne zagrożenia dla demokracji każą nam zwracać szczególną uwagę na jej 
funkcjonowanie i istnienie, ponieważ nie jest ona nam dana raz na zawsze. Dlate-
go istnieje potrzeba wprowadzenia wskaźnika demokracji, którego składnikami 
cząstkowymi winny być: liczba organizacji pozarządowych, stopień niezależności 
społeczeństwa, stopień podziału władzy i niezależności władzy ustawodawczej, 
sądowniczej i wykonawczej, stopień niezależności prasy, radia i telewizji.  

Rozwój liberalizmu gospodarczego – wskaźnik liberalizmu gospodarczego 

Procesy globalizacji na płaszczyźnie gospodarki doprowadziły do istotnych 
zmian społecznych i transformacji w geograficznej strukturze gospodarki świato-
wej uwarunkowanej globalnymi przepływami towarów, ludzi, technologii, kapita-
łów. Dzięki rozwojowi myśli ekonomicznej szkoły chicagowskiej zaczął rozprze-
strzeniać się nowy typ kapitalizmu określany mianem kapitalizmu neoliberalnego. 
Celem wprowadzania nowego porządku była restrukturyzacja władzy klasowej 
oraz stworzenie warunków do kumulacji zysków przez oświatową oligarchię kosz-
tem pozostałych grup społecznych.  

Neoliberalizm21 jest wprowadzany w różnym stopniu w poszczególnych kra-
jach. W najbrutalniejszej wersji wprowadzany był w Chile, Argentynie czy obec-
nie w Iraku. W mniejszym stopniu w krajach Azji południowo-wschodniej, gdzie 
naturalna katastrofa w postaci tsunami przygotowała grunt pod nowe porządki.  

                                                 
20  N. Podhoretz, Krwawe skrzyżowanie, Krytyka, Warszawa 1988. 
21  N. Klein, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy 

gospodarcze, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2008, s. 65-94. 
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W Europie neoliberalizm wykorzystuje wszelkie kryzysy gospodarcze aby wpro-
wadzać swoje idee. Ideologia neoliberalizmu jest bardzo prosta, określana często 
mianem kapitalizmu kataklinalnego. Najpierw doprowadza się do kryzysu gospo-
darczego, następnie w myśl zasady, że wszystkie szkody należy wyrządzać naraz, 
przejmuje się cześć sektora publicznego w prywatne ręce, bez uwzględnienia 
kosztów społecznych. W końcowym efekcie mamy szybko bogacących się oligar-
chów i zubożałe społeczeństwo. 

 Przez wiele środowisk neoliberalizm został uznany za system antyspołeczny 
wręcz katastroficzny. Dlatego warto pokusić się o stworzenie miernika kapitali-
zmu neoliberalnego. Podstawowych składowych nowego miernika należy szukać 
pośród: wielkości prywatyzacji, wielkości utraconego majątku przez państwo, strat 
finansowych państwa na rzecz prywatnego kapitału, strat społecznych kosztem 
wielkiego kapitału.  

Rozwarstwienie społeczne 

Procesy globalizacji22 doprowadzają na płaszczyźnie gospodarczej do wzrasta-
jącego rozwarstwienia społecznego23, wyrażającego się w postępującej różnicy 
między średnią pensją zarządu a średnią pensją pracowników. W 2013 r. w Polsce 
różnica osiągnęła poziom 1:70, w Niemczech utrzymuje się na poziomie od 1:100 
do 1:200, największą rozpiętość osiągnęła w USA, gdzie powoli zbliża się do 
1:1000. Postępujące rozwarstwienie społeczne jest cechą charakterystyczną przy-
jętego modelu rozwoju gospodarczego. Pracownicy zmuszani są do coraz wydaj-
niejszej pracy za malejące wynagrodzenie. W Polsce ten problem jest szczególnie 
wyraźny w przedsiębiorstwach przejętych przez chiński kapitał. Chińczycy powoli 
wprowadzają w naszym kraju chińskie warunki pracy oraz płacy. Aby móc sku-
tecznie monitorować rozwarstwienie społeczne potrzebny jest stały monitoring 
tego zjawiska, niestety podawane przez GUS miernik średniego wynagrodzenia 
jest obecnie archaiczny, błędny w interpretacji oraz maskujący faktyczny obraz 
zjawiska. Niezbędne jest opracowanie wskaźnika rozwarstwienia społecznego na 
podstawie którego można w przyszłości badać krótko i długookresowe trendy.  

Podstawowym celem rozwojowym współczesnego kapitalizmu jest maksyma-
lizacja zysków. Przedstawiona zasada nie dotyczy jednak całego społeczeństwa  
w równym stopniu, funkcjonują grupy społeczne wybitnie skoncentrowane na 
maksymalizacji zysków obok grup stawiających wyżej wartości rodzinne, etyczne, 
społeczne czy zawodowe. Współczesny rozwój procesów globalizacji wybitnie 
sprzyja koncentracji kapitału w nielicznych rękach. Na zeszłorocznym Światowym 
Forum Ekonomicznym w Davos wspomniano, że połowa majątku świata należy 
do osiemdziesięciu kilku osób. W żadnym z poprzednich systemów gospodar-
czych nie było możliwości tak łatwego pomnażania kapitału jak obecnie. Służą 

                                                 
22  S. Sala, Procesy globalizacji istota i geograficzne konsekwencje, Instytut Geografii UJK, Kielce 

2014. 
23  E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 

2009, s. 128-153. 
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temu celowi produkty innowacyjne, masowość produkcji, tania światowa siła ro-
bocza jak i sposób dystrybucji dochodu. Dawniej zysk był częścią wartości doda-
nej, a obecnie pochodzi głównie z zagarnięcia, obniżki płac, przenoszenia produk-
cji do krajów posiadających tanią siłę roboczą. Maksymalizacji zysków służy tak-
że omijanie narodowych systemów podatkowych. Zdecydowana większość obywa-
teli solidarnie płaci podatki, jednak istnieje grupa dysponująca olbrzymim kapita-
łem, starająca się ominąć system podatkowy. Jednym z popularniejszych sposobów 
na unikanie opodatkowania jest rejestracja firmy w tzw. raju podatkowym, gdzie za 
niewielką jednorazową opłatą nie ponosimy żadnych obciążeń fiskalnych. Rajami 
podatkowymi są zwykle małe państwa wyspiarskie bądź kontynentalne (według 
OECD jest ich 41) próbujące reklamować siebie jako centra usług finansowych. 
Łatwość przemieszczania się kapitału z obszaru państw narodowych do rajów po-
datkowych stanowi poważne zagrożenie funkcjonowania państwa jako instytucji. 
Obecnie brak jest metodyki i metodologii badania opisanego zjawiska. Niezbędne 
jest stworzenie mierników realnie monitorujących wypływ kapitału do rajów podat-
kowych. Kolejnym trendem w gospodarce służącym wyprowadzaniu zysków za 
granicę jest wykorzystywanie sieci filii korporacji transnarodowych (KTN).  

Podsumowanie 

Zaprezentowane propozycje nowych wskaźników stanowią zarys idei wprowa-
dzania niektórych nowych syntetycznych mierników rozwoju społeczeństwa  
w warunkach globalizacji. Artykuł stanowi głos w dyskusji dotyczącej przydatno-
ści wielu z dotychczas stosowanych metod uzyskiwania danych społeczno-
gospodarczych. Należy mieć na uwadze, że metodyka zaproponowanych wskaźni-
ków jest na etapie wstępnym i wymaga doprecyzowania pod względem ilościo-
wym. Obecnie w dynamicznie zmieniającym się świecie decydujące znaczenie ma 
znajomość tendencji oraz kierunków przemian. Podstawową wadą współczesnych 
wskaźników jest nie nadążanie za dynamiką współczesnych przemian. 
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Abstrakt: 

W artykule zwrócono uwagę na konieczność opracowania nowych wskaźników 
statystycznych w celu diagnozowania rozwoju społeczno-gospodarczego w warun-
kach globalizacji. W związku z tym, omówiono narodziny nowej gospodarki glo-
balnej i specyfikę jej funkcjonowania, w tym również modelu gospodarki informa-
cyjnej. Wśród zaproponowanych wskaźników można wyróżnić: wskaźnik glokali-
zacji, wskaźnik regionalizacji, wskaźnik dostępu do informacji. Artykuł stanowi 
zarys idei wprowadzenia nowych syntetycznych mierników rozwoju społeczeństwa, 
które wymagają dodatkowego doprecyzowania pod względem ilościowym. 

New development paradigms as a challenge for statistics. Selected issues and 
indicators 

In this paper, the necessity of elaboration of new statistical indicators of social and 
economic development under the conditions of globalization is stressed. In connection 
with that, the rise of a new global economy and the specifics of its functioning as well 
as the model of information economy are also discussed in the article. Among the 
proposed indicators are as follows: the so-called indicator of glocalisation, indicator of 

regionalization, indicator of access to information. The article only presents an outline 
of possibilities for creation of new synthetic indicators of social development which 
require additional clarification in regard of their quantitative aspect. 
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