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POLITYKA ROZWOJU 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO – 

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Kategoria polityki rozwoju społeczno-gospodarczego wydaje się najbar-
dziej odpowiednia do scharakteryzowania zmian zachodzących na obsza-
rze wschodnioazjatyckim. Najczęściej powtarzającym się spostrzeżeniem 
w odniesieniu do procesu transformacji społeczno-gospodarczej w pań-
stwach tego regionu jest bowiem właśnie rozwój rozumiany tutaj jako sy-
stematyczna (co nie oznacza jednak wcale, że ciągła) zmiana makroeko-
nomicznych danych wyjściowych. Ów proces modernizacji jest zarazem 
o tyle nietypowy, o ile wziąć pod uwagę, że nie ma on, na przykładzie 
wyników gospodarek niektórych państw Azji Wschodniej w ostatnich 
trzydziestu latach, jak dotąd sobie równych. Zrozumiałe więc, że rodzi 
to pytania o charakter tego procesu, jego przebieg, a w konsekwencji – 
stan docelowy. Niewątpliwe jest przy tym i to, że właściwość kulturowa, 
polityczna, ekonomiczna, jak i społeczna wskazuje na kształtowanie się 
specyficznego modelu polityki rozwojowej w tych państwach. Aby zatem 
udzielić prawidłowej odpowiedzi, czy tak jest w rzeczy samej, niezbędne 
jest na podstawie dotychczas ustalonych konstrukcji teoretycznych oraz 
wniosków natury empirycznej zidentyfikowanie najistotniejszych elemen-
tów, które składają się w przedmiotowym rozumieniu na politykę rozwoju 
społeczno-gospodarczego.

1. Rozwój jako kategoria analityczna

Analiza zjawiska rozwoju społeczno-gospodarczego skierowuje uwagę 
każdego parającego się tą problematyką na analizę pojęcia rozwoju, ale 
w perspektywie różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Kategoria rozwoju nie 
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jest wolna od treści normatywnych, zwłaszcza jeśli pokusić się o komplek-
sowy wymiar rozumienia kategorii „rozwój”, tj. wyjaśnienie za jego pomo-
cą celu ludzkiego istnienia i działania. Z punktu widzenia filozofii obiektem 
badawczym w sensie materialnym tej kategorii jest byt, ze szczególnym 
uwzględnieniem bytu ludzkiego. To człowiek bowiem uruchamia rozwój 
i jest zarazem jego adresatem oraz podmiotem. W sensie formalnym nato-
miast przedmiotem rozwoju jest funkcjonowanie jednostki ludzkiej, czyli 
jej istnienie i działanie. W przedmiot formalny wpisane są treści norma-
tywne, na które składają się: aksjomaty kształtujące myślenie, prawo na-
turalne ukierunkowujące działanie oraz wartości nadrzędne pełniące funk-
cję wag przypisywanych zmiennym wyboru. Kategoria „rozwójˮ to zatem 
proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form pod pew-
nym względem doskonalszych, podporządkowany godności osoby ludzkiej 
i spełniający wymogi wynikające z aksjomatów, prawa naturalnego i war-
tości nadrzędnych. W tym ujęciu rozwój niekoniecznie może oznaczać zło-
żoność, co więcej – nie musi być ona jedynym atrybutem rozwoju. Stany 
doskonalsze mogą przecież odznaczać się również prostotą form1.

Powyższe ujęcie aspiruje do całościowego podejścia przy wyjaśnianiu 
pojęcia rozwoju na podstawie systemu symbolicznego, który służy za kry-
terium przy dokonywaniu wyboru spośród wielu opcji. Jeśli przyznać rację 
Mariano Grondonie2, iż tylko narody dysponujące odpowiednim systemem 
wartości są zdolne do szybkiego i długotrwałego rozwoju, to przywołana 
koncepcja zasługuje na szczególne zainteresowanie. W odniesieniu do sta-
nów i form zwraca ona bowiem uwagę na proces zmian, który w dużym 
uproszczeniu można określić jako modernizację. Proces ten jednak obwa-
rowany jest określonymi zastrzeżeniami natury aksjologicznej, na które 
składają się uniwersalne wartości towarzyszące rozwojowi. Chodzi tutaj 
głównie o jakość rozwoju, kierunek jego zmiany oraz zrównoważony cha-
rakter. Zatem rozwój to nie tylko lepiej, doskonalej, lecz także zachowy-
wanie uniwersalnych norm.

Zalicza się do nich trzy zbiory. Pierwszy stanowią aksjomaty, czyli 
twierdzenia, których prawdziwości nie trzeba dowodzić: przykładowo, 
że coś nie może być równocześnie prawdą i fałszem. Drugim zbiorem jest 

1 W tej części poddaje się analizie koncepcję teorii rozwoju Franciszka Piontka i Barbary 
Piontek opartą na koncepcji tzw. Konstytucji Świata. Najkrócej rzecz ujmując, składają się 
na nią aksjomaty, prawo naturalne oraz wartości nadrzędne. Zob. Franciszek Piontek / Bar-
bara Piontek, Teoria rozwoju, Warszawa 2016, s. 9, 16, 18.

2 Mariano Grondona, Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego [w:] Lawrence Harrison / 
Samuel Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, przeł. Stanisław Dymczyk, Poznań 2003, 
s. 102.
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prawo naturalne, które – bez wchodzenia tutaj w szczegóły – można okreś-
lić jako pierwotny nakaz etycznego postępowania na podstawie kryterium 
dobra i zła. Ponieważ jednym z głównych nakazów etyki konfucjańskiej 
jest poszukiwanie harmonii i spójności między sferą doczesną a ducho-
wą, stąd pielęgnowanie cnoty miłości synowskiej stanowi nie tylko punkt 
odniesienia dla całego życia społecznego, ale i probierz jednostkowego 
zachowania się w społeczeństwie. Dlatego nie zaskakuje wcale, że pa-
ternalizm jest odtąd rysem szczególnym ustroju społecznego chociażby 
właśnie Chin3. Ostatnim, trzecim zbiorem są wartości nadrzędne, wśród 
których wymienia się: wartości dotyczące transcendentalnych relacji czło-
wieka (wartości religijne), wartości związane z godnością osoby ludzkiej, 
a wreszcie – wartości przekazywane przez tradycję4.

Największym wyzwaniem dla wyżej analizowanej koncepcji roz-
woju pozostaje niewątpliwie część odnosząca się do wymogów aksjolo-
gicznych. Należy je bowiem odczytywać w kontekście dążenia do sfor-
mułowania takiej teorii rozwoju, jaka będzie uwzględniała nie tylko samo 
działanie i jego rezultaty (rozwiązania bardziej doskonałe), lecz także spo-
sób dochodzenia do nowych stanów. Proces ten warunkowany jest przy 
tym wymogami natury normatywnej. Wolno przyjąć, że jej moc ekspla-
nacyjna zwiększy się po rozgraniczeniu poszczególnych kategorii aksjo-
matów. Chodzi bowiem o takie uściślenie sensu poszczególnych kategorii, 
aby zawierały one wyłącznie własne desygnaty. Wówczas będzie można 
stwierdzić, iż przedstawiane ujęcie rozwoju ma charakter uniwersalny. 
Tymczasem w powszechnym obiegu rozwój rozumiany jest jako slogan, 
oznaka czegoś, co powszechnie uznaje się po prostu za dobre i pożądane. 
Nie zaskakuje wobec tego, że najczęstsze skojarzenia z rozwojem lokują 
to zjawisko w obszarze ekonomii, gdyż postrzega się go jako wynik takie-
go a nie innego sposobu gospodarowania.

Przywołując autora klasycznej teorii rozwoju, Josepha A. Schumpe-
tera, można wskazać, iż rzeczony termin oznacza zmianę o charakterze 
nieciągłym, a jego występowanie wiąże się z zakłóceniem dotychczaso-
wej równowagi. Stając się nośnikiem nowych standardów, rozwój jest 
zarazem wyznacznikiem występowania nowych zjawisk. Generatorem 
takich zmian jest tu bowiem twórcza aktywność związana z działalnością 
przedsiębiorczą, która według Schumpetera stanowi źródło nowych kom-
binacji, a co za tym idzie – nowych nieciągłości. W ten sposób pojawiają 

3 Krzysztof Gawlikowski, Konfucjański model państwa w Chinach, Warszawa 2009, s. 78–84.
4 Franciszek Piontek / Barbara Piontek, Teoria rozwoju, op.cit., s. 28.
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się zakłócenia gospodarcze, które zaburzając wyjściowy stan równowagi, 
prowadzą w rezultacie do rozwoju5. Według przywołanej koncepcji bardzo 
ważną cechą rozwoju jest nieciągłość, której źródłem są nowe rozwiązania 
wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Zarazem już jedy-
nie pobieżny ogląd natury rozwoju pozwala na odróżnienie tego zjawiska 
od wzrostu gospodarczego. Aczkolwiek będzie jeszcze o tym mowa, już 
teraz należy zaznaczyć, że o ile wzrost gospodarczy ma naturę przyrosto-
wą, o tyle rozwój ze względu na swoją nieciągłość takiego charakteru nie 
ma. Tak postrzegany fenomen rozwoju stanowi duże wyzwanie dla ewen-
tualnych zamierzeń wpływania na kierunek jego zmian.

Z kolei inny badacz przedmiotowej problematyki, Heinz Wolfgang 
Arndt, zwraca uwagę na następujące aspekty rozwoju: wyższy standard 
życia, rosnący dochód per capita, wzrost zdolności produkcyjnych, wzrost 
gospodarczy, wzrost mający charakter sprawiedliwy, przeciwdziałanie 
biedzie, zaspokajanie podstawowych potrzeb, doścignięcie krajów roz-
winiętych w zakresie technologii, dobrobytu, sprawności władzy, statusu, 
a wreszcie – niezależność gospodarcza, samodzielność i możliwość samo-
spełnienia dla wszystkich6. Definiowanie rozwoju bardzo często nastręcza 
trudności w odniesieniu do wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy 
ma, jak wspomniano, charakter przyrostowy. Jest zatem zmianą, ale tą, 
która się nasila lub osłabia7. Biorąc bowiem pod uwagę wzajemne zależ-
ności między wzrostem a rozwojem regionalnym, należy przyjąć, że ten 
pierwszy jest podstawowym warunkiem wystąpienia drugiego, którego 
konsekwencje kształtują poziom i warunki życia mieszkańców danego re-
gionu. Rozwój regionalny jest wobec tego szerszą kategorią aniżeli wzrost 
gospodarczy.

Kluczem do zrozumienia rozwoju jest zdefiniowanie pojęcia wzro-
stu gospodarczego, który stanowi jedną z jego determinant. W przypadku 
wzrostu gospodarczego rozumianego jako proces zwiększania w czasie 
(z okresu na okres) rezultatów działalności gospodarczej wyrażającej się 
w wielkości (wartości) wytwarzanych dóbr i usług, należy stwierdzić, 
iż wzrost wielkości ekonomicznych następuje głównie w wymiarze iloś-
ciowym (np. produkcja, konsumpcja, stopa inwestycji, zatrudnienie). 
Współczesny rozwój gospodarczy postrzegany jest także jako dostarczanie 

5 Joseph A. Schumpeter, Development, „Journal of Economic Literatureˮ XLIII (March 
2005), s. 109–110.

6 Heinz Wolfgang Arndt, Economic Development: The History of an Idea, Chicago–London 
1989, s. 1.

7 Joseph A. Schumpeter, Development, op.cit., s. 110.
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dóbr ekonomicznych dzięki rosnącej zdolności w zakresie zaawansowa-
nych technologii i niezbędnych dostosowań instytucjonalnych8. Tymcza-
sem w literaturze przedmiotu odnoszącej się do zjawisk wzrostu i rozwoju 
gospodarczego można zidentyfikować dwa główne stanowiska. Pierwsze 
opowiada się za traktowaniem wzrostu gospodarczego poprzez pryzmat 
zmian, które mają charakter głównie ilościowy (np. PKB)9, a w przypadku 
rozwoju – głównie jakościowy10. Drugie natomiast odwołuje się do trakto-
wania obu pojęć jako równorzędne11. Powyższe ujęcia uprawniają do sfor-
mułowania wniosku, że zjawiska wzrostu i rozwoju posiadają wspólną 
grupę desygnatów, co nie oznacza jednak, iż pojęcia te należy traktować 
jako równoznaczne.

Na jakościowy wymiar pojęcia rozwoju zwraca uwagę Gunnar Myr-
dal, definiując zmianę jako „ruch w górę całego systemu społecznego”12. 
Badacz ten nie ogranicza się do wyjaśnienia rozwoju tylko za pośrednic-
twem kryteriów jakościowych, gdyż za kluczowe dla systemu społecz-
nego uznaje on czynniki zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne. 
Do pierwszych zalicza stratyfikację społeczną, instytucje i postawy, pod-
czas gdy do drugich – rodzaje konsumpcji w różnych grupach społecz-
nych, konsumpcję zbiorową, edukację, ochronę zdrowia oraz dystrybucję 
(podział) władzy w społeczeństwie. Mimo że zaproponowany przez Myr-
dala podział na czynniki społeczne i ekonomiczne nie jest obecnie w peł-
ni czytelny, to i tak pozwala dobrze zaobserwować, jak bardzo złożonym 
zjawiskiem jest rozwój. Zwłaszcza jeśli uwzględnić, że pomiar wszystkich 
elementów składowych jest tutaj niezwykle trudny.

Podążanie nakreślonym tokiem rozumowania prowadzi do stwierdze-
nia, że rozwój to zatem nie tylko zmiany ilościowe, lecz także zmiany o cha-
rakterze jakościowym. Przyjmując perspektywę ekonomiczną, stwierdzić 
przy tym wypada, iż są to zmiany jakościowe, które dotyczą: a) zmian struk-
tury asortymentowej; b) jakości wytwarzanych dóbr; c) zmian otoczenia 

 8 Simon Kuznets, Modern Economic Growth: Findings and Reflections, „The American Eco-
nomic Reviewˮ 63 (June 1973), s. 247.

 9 Ilościowy charakter zmian w przypadku wzrostu gospodarczego nie wyklucza zmian o cha-
rakterze jakościowym. Zob. ibidem, s. 248–258.

10 Tadeusz Markowski, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Zbigniew 
Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa 2008, s. 13–15; Zbigniew 
Przygodzki, Region i klasyczne teorie jego rozwoju [w:] Jacek Chądzyński / Aleksandra 
Nowakowska / Zbigniew Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 
Warszawa 2007, s. 43–45.

11 Richard Brinkman, Economic Growth versus Economic Development: Toward a Conceptual 
Clarification, „Journal of Economic Issuesˮ 29 (December 1995), s. 1171–1188.

12 Gunnar Myrdal, What Is Development?, „Journal of Economic Issuesˮ 8 (December 1974), 
s. 729–730.
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regulacyjnego; d) zmian stosunków własnościowych; e) sposobów zarzą-
dzania produkcją; f) mechanizmów koordynacji procesów kooperacji. Warto 
przy tym podkreślić, że rozwój obrazuje bardzo wiele zjawisk, takich jak: 
1) proces ekonomicznych zmian; 2) zmiany w poziomie życia mieszkań-
ców; 3) postęp techniczny i technologiczny; 4) rozwój ekologiczny widzia-
ny w formie interakcji między człowiekiem a środowiskiem13.

Powyższe pozwala także stwierdzić, iż rozwój jako podstawowa kate-
goria korygowania rynku ma charakter wielowymiarowy. Można bowiem 
definiować go w różnych przedziałach czasowych, przestrzennych14, jak 
i w odniesieniu do różnych dziedzin działalności społeczno-gospodarczej 
człowieka15. Interesujące w tym kontekście jest rozpowszechnione ujęcie 
oparte na analizie historycznej. Rozwój sprowadza się tu do zjawiska uza-
leżnionego od kontekstu historycznego. Przykładowo zwraca się uwagę 
na dychotomię krajów rozwiniętych i tych, które się rozwijają, niemniej 
jednak ewentualne przejście danego kraju z grupy pierwszej do drugiej, 
bądź odwrotnie, jest możliwe do eksplanacji w tym ujęciu16. Jak podaje 
Niall Ferguson, kluczem staje się tu ogląd historyczny, którego właściwą 
funkcją jest dostarczanie wiedzy o teraźniejszości w takim stopniu, w ja-
kim przeszłość, materia historii, jest zawarta w teraźniejszości i stanowi 
jej część17. Tym samym analizowane ujęcie skierowuje uwagę na zastoso-
wanie metody struktur historycznych, która pozwala na identyfikowanie 
zarysów alternatywnej dystrybucji władzy w stosunku do tych, które w da-
nym okresie obowiązywały.

Na podstawie doświadczeń historycznych, a także praktyk gospodar-
czych stosowanych w świecie, Grzegorz Kołodko18 również zwraca uwagę 
na zróżnicowany charakter rozwoju społeczno-gospodarczego. Głównym 
przejawem rozwoju, według tego autora, jest postęp techniczny, a więc 
im bardziej dany kraj jest zawansowany technicznie i technologicznie, 

13 Jan W. Tkaczyński / Marek Świstak, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europej-
skich, Warszawa 2013, s. 464.

14 Wanda Maria Gaczek, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Bydgoszcz–Poznań 2003, 
s. 9–24.

15 Anna Mempel-Śnieżyk, Przestrzenny wymiar struktur i procesów społeczno-gospodarczych 
[w:] Stanisław Korenik (red.), Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki 
i społeczeństwa, Wrocław 2010, s. 204; Mikołaj Herbst, Kapitał ludzki i kapitał społeczny 
a rozwój regionalny, Warszawa 2007, s. 18–96.

16 David S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubo-
dzy, przeł. Hanna Jankowska, Warszawa 2015, s. 18–19; Jakub Woziński, Dzieje kapitali-
zmu. Nieznana historia imperiów, bankierów, wojen i kryzysów, Warszawa 2017, s. 9–22.

17 Niall Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, przeł. Piotr Szymor, Warszawa 2013, 
s. 14.

18 Grzegorz Kołodko, Wędrujący świat, Warszawa 2013, s. 77.
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tym w wyższym stopniu stymuluje swój rozwój. Ale rozwój techniczny 
to nie wszystko, liczą się także krytycyzm i innowacyjność, które mają 
pierwszeństwo przed dogmatyzmem zarówno w sferze kultury, jak i go-
spodarki. Rozwój to w główniej mierze wykorzystywanie ekonomicznej 
wiedzy i umiejętność organizacji produkcji, a także wymiany gospodar-
czej. Natomiast w przypadku aspektu pozagospodarczego zwraca uwagę 
konieczność wystąpienia woli politycznej rządzących do przeprowadze-
nia niezbędnych reform instytucjonalnych, które stymulują oraz twórczo 
ukierunkowują ludzką energię i przedsiębiorczość. Ostatnim aspektem, 
który warto w tym kontekście podnieść, jest otwarcie się na kontakty 
zewnętrzne. Umożliwia to w wymiarze ekonomicznym wymianę towarów, 
w sferze nauki wymianę wiedzy, a w sferze kultury wymianę informacji 
i pozna wanie innych wzorców kulturowych.

Z kolei u Anthony’ego Payne’a oraz Nicoli Philips19 zwraca uwagę 
zasadność analizy rozwoju w kontekście następujących trzech wymiarów. 
Po pierwsze, domagają się oni traktowania rozwoju jako przedmiotu stra-
tegii, gdyż rozwój nie jest dziełem przypadku i stąd decydujące staje się 
pojęcie sprawstwa. Ponieważ rozwój powinien być wobec tego postrze-
gany jako świadomy cel kogoś lub czegoś, dlatego pojęcie to odnosi się 
do konkretnego obiektu. Takim może być często spotykane w literaturze 
przedmiotu określenie „narodowy system polityczny”. Jednakże należy 
zwrócić uwagę, iż obecnie rozwój realizowany jest w różnych koncepcjach 
przestrzennych, które mogą być dla przykładu, realizowane przez miasta, 
regiony, społeczności lokalne, a wreszcie przez regiony transgraniczne.

Po drugie, autorzy ci zwracają uwagę na wymiar ideologiczny roz-
woju, często kwestionowany jako element strategii rozwoju. Jest to tym-
czasem kwestia fundamentalna, ponieważ dużą wagę przypisuje się zakre-
sowi, w którym mieszkańcy mogą się nie zgadzać co do pojęcia rozwoju 
i tego, co dokładnie ono oznacza dla danego układu terytorialnego. Czy 
jest to wzrost dochodów, zamożności, poziomu życia mieszkańców kraju, 
regionu czy miast? Zachodzi więc konieczność osadzenia konceptuali zacji 
przedmiotowego pojęcia w szerszym układzie teoretycznym. Po trzecie – 
o czym była już tutaj częściowo mowa – rozwój powinien być odczyty-
wany w kontekście historycznym. Oznacza to, iż poglądy na temat rozwo-
ju powinny być kształtowane, a w konsekwencji ograniczane przez czas 
i miejsce. Wyłaniają się one bowiem ze szczególnych sytuacji historycz-
nych i zmieniają się w wyniku konkretnych wydarzeń historycznych.

19 Anthony Payne / Nicola Philips, Rozwój, przeł. Małgorzata Dera, Warszawa 2011, s. 16–18.
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Mimo to nie tylko ujęcie historyczne posiada moc eksplanacyjną w sto-
sunku do pojęcia rozwoju. Interesująca jest także koncepcja związana z tery-
torialnym charakterem rozwoju, zwłaszcza w wymiarze regionalnym. Roz-
wój w tym rozumieniu może zaistnieć tam, gdzie występują sprzyjające ku 
temu warunki w sensie przestrzennym. Przyjmując za punkt wyjścia wymiar 
terytorialny, należy zwrócić uwagę, że firmy poszukują dogodnej lokaliza-
cji dla własnego biznesu. Tymczasem ilościowe i jakościowe nierównowagi 
dystrybucji geograficznej źródeł aktywności ekonomicznej generują prze-
strzenne zróżnicowanie poziomu dobrobytu, różny zaś stopień rozwoju re-
gionalnego20 ukierunkowuje uwagę na podstawową determinantę rozwoju 
w postaci odpowiedniego wyposażenia w infrastrukturę21.

Rozwój traktowany jako proces stanowi wypadkową działań podej-
mowanych przez władzę publiczną i ma charakter kontekstualny. Oznacza 
to, że jego oceny należy dokonywać w szerszym kontekście celów rozwo-
jowych, kryteriów odniesienia, czy też ocen realizacji celów. Tymczasem 
współcześnie definiowany rozwój odwołuje się generalnie do podnosze-
nia poziomu konkurencyjności, optymalizacji zasobów i cech w postaci 
trwałości oraz kojarzy się go z postępem. I tak, Jacek Szlachta określa 
rozwój regionalny jako systematyczną poprawę konkurencyjności przed-
siębiorstw i poziomu życia mieszkańców oraz wzrost potencjału gospodar-
czego regionu22. Na element związany z traktowaniem rozwoju jako proce-
su zwraca uwagę także Andrzej Klasik, który określa rozwój w kontekście 
trwałego wzrostu potencjału gospodarczego, jego siły konkurencyjnej oraz 
poziomu i jakości życia mieszkańców23. Polityka regionalna często trakto-
wana była jako polityka strukturalna24, której celem jest zasadnicza zmiana 
struktury gospodarowania i pobudzenia rozwoju gospodarczego danego 
obszaru dzięki optymalizacji wykorzystania zasobów25.

Ważny wreszcie aspekt rozwoju, na który zwraca uwagę większość 
badaczy, stanowi konkurencyjność, rozumiana w kontekście europejskim 

20 Roberta Capello, Space Growth and Development [w:] Roberta Capello / Peter Nijkamp 
(red.), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Northampton 2009, s. 33.

21 Chiara Del Bo / Massimo Florio, Infrastructure and Growth in a Spatial Framework: Evi-
dence from the EU Regions, „European Planning Studiesˮ (August 2012), s. 1–32.

22 Jacek Szlachta, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX 
i XXI wieku [w:] Ryszard Bartoszkiewicz (red.), Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju 
regionalnego Polski, Warszawa 1996, s. 16.

23 Andrzej Klasik (red.), Strategia konkurencyjna regionu [w:] idem (red.), Zarządzanie strate-
giczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Katowice 2001, s. 48–51.

24 Tomasz Dorożyński, Rola polityki Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych dysproporcji 
gospodarczych. Wnioski dla Polski, Łódź 2012, s. 9.

25 Bolesław Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2006, s. 61.
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jako zdolność do utrzymania systemu innowacji26, w wymiarze regional-
nym natomiast – jako jej wzrost27. Stąd Michael Storper definiuje kon-
kurencyjność poprzez zdolność gospodarki do przyciągania i utrzymania 
firm ze stabilnym lub wzrastającym udziałem w rynku, przy zachowaniu 
jednocześnie lub wręcz podnoszeniu standardów życia tych, którzy w nim 
uczestniczą28. Podobnie konkurencyjność postrzegają Janne Huovari, Aki 
Kangasharju i Alane Aku. Autorzy ci traktują regionalną konkurencyjność 
jako zdolność regionów do wspierania, przyciągania i wspierania aktyw-
ności gospodarczej w takim stopniu, aby mieszkańcy danego obszaru mo-
gli wykazać się stosunkowo dobrą kondycją ekonomiczną29.

2. Wymiary teoretyczne rozwoju 
społeczno-gospodarczego

Analiza pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego pozwala wskazać, 
iż składa się ono z dwóch elementów wzajemnie powiązanych, i podpo-
wiada zarazem, że istnieje sprzężenie zwrotne dwóch wymiarów rozwo-
ju: społecznego i gospodarczego. Innymi słowy te dwa wymiary postępu 
uznaje za podstawowe dziedziny analiz wśród innych obszarów, takich jak 
chociażby wymiar terytorialny. Wskazuje na to przyjęta przez Grzegorza 
Kołodko30 teza, że celem zastosowania przymiotników społeczny i gospo-
darczy jest zwrócenie uwagi na złożony charakter rozwoju. Jego wielo-
wymiarowość można zatem zidentyfikować, analizując już to ilościowe 
oraz jakościowe zmiany w sferze produkcji i podziału oraz inwestycji 
i konsumpcji, już to poprzez stosowanie technik i technologii produkcji, 
sposoby zarządzania, uprawianie polityki gospodarczej, charakter i jakość 
otoczenia instytucjonalnego gospodarki, preferowaną kulturę oraz wyzna-
wane wartości, stosunki społeczne nawiązywane w związku z przebiegiem 
procesów reprodukcji oraz stan środowiska naturalnego.

26 European Commission, A New Partnership for Cohesion Convergence Competitiveness Co-
operation, Third report on economic and social cohesion, Luxembourg 2004, s. 36–42.

27 David L. Barkley, Evaluations of Regional Competitiveness: Making a Case for Case Stud-
ies, „The Review of Regional Studiesˮ 38 (2008), s. 121–143.

28 Michael Storper, The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, New 
York 1997, s. 20.

29 Janne Huovari / Kangasharju Aki / Alane Aku, Constructing an Index for Regional Com-
petitiveness, Pellervo Economic Research Institute, „Working Paperˮ 44 (2001), Helsinki 
2001, s. 1.

30 Grzegorz Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa 2013, 
s. 265.
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Ujęcie rozwoju w perspektywie społeczno-gospodarczej pozwala 
skupić uwagę na pozytywnych i negatywnych sprzężeniach określanych 
jako „koło rozwoju” (virtuous circle) lub „koło zastoju” (vicious circle)31. 
Nadanie procesowi rozwoju wymiaru społeczno-gospodarczego niesie bo-
wiem ze sobą konsekwencje dostrzeżenia nie tylko aspektów gospodar-
czych (w sensie ekonomicznej efektywności gospodarowania), lecz tak-
że społecznych (w znaczeniu wynikających z gospodarowania skutków 
społecznych, np. wykluczenia społecznego, zatrudnienia itp.). To z kolei 
uprawnia do zadania pytania o (nie)doskonałość mechanizmów rynko-
wych. Jeśli zasadna jest poza wymiarem gospodarczym także dbałość 
o wymiar społeczny, to nie ma wątpliwości, iż kształtowanie rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego wymaga ingerencji władzy w gospodarkę. Interesu-
jące uzasadnienie interwencji w rynek przedstawia Joseph Stiglitz32, który 
postrzega niedoskonałość rynku aż w sześciu wymiarach: 1) niedoskona-
łość konkurencji; 2) zawodność wynikająca z istnienia dóbr publicznych; 
3) zawodność wynikająca z efektów zewnętrznych; 4) brak (niekomplet-
ność) pewnych rynków; 5) niedoskonałość informacji; 6) bezrobocie i inne 
zakłócenia makroekonomiczne.

Zawodność rynku, na którą wskazuje Joseph Stiglitz, można widzieć 
w kategorii dylematu między efektywnością ekonomiczną a sprawiedliwoś-
cią społeczną. To, co z punktu widzenia czystej kalkulacji ekonomicznej 
jest efektywne (np. efektywność kosztowa), może stanowić zaprzeczenie 
sprawiedliwości społecznej. W perspektywie efektywności ekonomicznej 
wszystko sprowadza się zatem do postrzegania towaru jako przedmiotu od-
działywania sił rynkowych podaży i popytu. Jednak nieefektywna alokacja 
miejsc pracy bądź rabunkowa eksploatacja środowiska zmusza do zadania 
pytania, czy można i należy traktować przyrodę oraz istoty ludzkie jako 
towar? I to, dodajmy, towar, którego cenę określa wyłącznie rynek. Drugą 
stronę sygnalizowanego tutaj dylematu stanowi poczucie (nie)sprawiedli-
wości, które dochodzi do głosu w wyniku procesu gospodarowania jedy-
nie według reguł rynkowych. Jeśli zatem wymogiem sprawiedliwości jest 
traktowanie wszystkich jednakowo, to w wyniku gospodarowania dochodzi 
(często) do wyrządzenia krzywdy. Sprowadza się to do postulatu sprawied-
liwej dystrybucji dóbr w wymiarze społecznym, tj. do ustanowienia 1) za-
sad, procedur i kryteriów podziału określonych dóbr; 2) zasad partycypacji 

31 Patrick Minford / Ruthira Naraido, Vicious and Virtuous Circles – The Political Economy of 
Unemployment, „South African Journal of Economicsˮ 78 (2010), s. 1–3.

32 Joseph Eugene Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, przeł. Ryszard Rapacki et al., War-
szawa 2013, s. 7–10.
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jednostek w procesie gospodarowania; oraz określenia 3) charakteru struk-
tury społeczno-ekonomicznej społeczeństwa33.

Przyjmując sprawiedliwość społeczną za punkt wyjścia badania efek-
tów zawodności rynku, należałoby zwrócić uwagę na to, w jakim mo-
mencie owa sprawiedliwość społeczna może zaistnieć i kto ma do niej 
doprowadzić. Chodzi więc o projektowanie sprawiedliwości, która przy-
pisywana jest często widzialnej ingerencji państwa. Projektowana spra-
wiedliwość zdaniem niektórych badaczy34 występuje tam, gdzie odnosi się 
do większości, czyli generuje krzywdę mniejszości czy też niedostatek 
w mniej znaczącym obszarze. Przyjmuje się, że korekta rynku w życiu 
społecznym jest zasadniczo dobra i zgodna z wymogami sprawiedliwości, 
ponieważ uwzględnia jego najważniejsze trudności i przynosi akceptowal-
ne rozwiązanie dla większości problematycznych aspektów funkcjonowa-
nia rynku, nawet jeśli skutkiem ubocznym jest jakaś krzywda mniejszości. 
Oczywiste jest, podobnie jak z pojęciem rozwoju, iż chcielibyśmy żyć 
w krainie, w której występuje pełna harmonia, dostatek oraz gdzie pie-
lęgnuje się wartości kulturowe i moralne. Tyle tylko, czy taka utopia jest 
możliwa i czy jej realizacja nie przyczyniłaby się do kolejnego konfliktu?

Przywołane argumenty nie są jednak punktem odniesienia dla tych 
badaczy, którzy podzielają poglądy liberalizmu gospodarczego. Zgod-
nie z tym duktem rozumowania kapitalizm typu laissez faire poprzez to, 
że podtrzymuje wolność indywidualną, traktowany jest jako gwarant do-
brobytu. Za Friedrichem von Hayekiem można bowiem twierdzić, iż po-
zwala on jednostkom odnosić sukcesy i ponosić porażki zarazem. Wolność 
jest więc możliwością wyboru, ale także brzemieniem35. Wszystko uzależ-
nione jest, według wykładanego w tym ujęciu poglądu, od zdolności jed-
nostki. Zatem kapitalizm wolnorynkowy zapewnia sprawiedliwość spo-
łeczną, gdyż każdy ma szansę na polepszenie dobrobytu36. Mimo że szansa 
taka nie oznacza jednak tych samych efektów, to przedstawiciele neoli-
beralizmu idą w krytyce ingerencji państwa w gospodarkę znacznie da-
lej. Według tego nurtu „martwa ręka” państwa gasi inicjatywę i zniechęca 
do przedsiębiorczości, co może prowadzić do zjawiska znanego w naszej 
części Europy, czyli tzw. wyuczonej bezradności. Państwo postrzegane 

33 Andrzej Antoszewski / Ryszard Herbut (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2003, s. 422.
34 Anna Szklarska, Sprawiedliwość w czasach kryzysu, Kraków 2015, s. 10.
35 Friedrich von Hayek, Konstytucja wolności, przeł. Janusz Stawiński [w:] Leszek Balcero-

wicz (red.), Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Warszawa 2012, s. 227.
36 Andrew Heywood, Politologia, przeł. Barbara Maliszewska et al., Warszawa 2009, s. 57.
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jest tu jako organizacja tworząca kulturę uzależnienia i podkopująca wol-
ność rozumianą jako wolność wyboru na rynku dóbr37.

Ponieważ dowodów na niesprawność państwa jest bez liku, dlatego 
warto się zastanowić, czy ograniczenia wynikające z interwencji państwa 
w rynek są zasadne. Przyjmując perspektywę wadliwości mechanizmów 
rynkowych za słuszną, można bowiem łatwo popaść w okowy myślenia 
doktrynalnego, że to państwo dysponuje wszystkimi niezbędnymi informa-
cjami dotyczącymi natury procesów rynkowych i tym samym, że to właś-
nie państwo jest uprawnione do tego, aby racjonalizować programowanie 
form interwencji. Tymczasem nie jest tajemnicą, że państwo w wielu ob-
szarach wykazuje niezdolność do osiągania zamierzonych celów w sposób 
efektywny. Można przy tym wyróżnić trzy obszary występowania takiej 
niezdolności. Pierwszy to niewydolność alokacyjna wynikająca z niewłaś-
ciwego wykorzystania dóbr publicznych. Mowa tu zwłaszcza o wymiarze 
politycznym, gdyż to właśnie politycy podejmują często takie interwencje, 
jakie mają szanse zwiększyć ich reelekcję. Drugi obszar to obserwowana 
powszechnie niesprawność działania administracji we wdrażaniu założeń 
interwencji. Odnotowuje się tutaj brak odpowiedniej motywacji do efek-
tywnej interwencji. Ostatni, trzeci obszar to czerpanie korzyści bez pono-
szenia nakładów na wytworzenie dóbr publicznych przez beneficjentów 
interwencji38. Mowa o osobach, które korzystają z dobra publicznego lub 
pozytywnych efektów zewnętrznych bez płacenia za nie (tzw. problem pa-
sażera na gapę)39.

Obserwacja działań publicznych pozwala stwierdzić występowanie 
zjawisk, które wykazują liczne niedoskonałości w modelu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Tego typu niedoskonałości funkcjonowania pań-
stwa są także udziałem państw azjatyckich. Sygnalizowana zawodność 
odnosi się do uznanych za jedne z najtrudniejszych problemów, jakich 
dostarczają zmiany klimatyczne, demograficzne, problemy rozwojowe, 
nierówności społeczne, marginalizacja niektórych grup społeczno-eko-
nomicznych czy wreszcie zagrożenia wynikające ze stosowania różnych 
technologii. Ich specyfika polega z jednej strony na tym, iż wymagają one 
nie tylko działania instytucji państwowych, lecz także pozapaństwowych; 

37 Ibidem, s. 62.
38 Brian Dollery / Joe Wallis, Niesprawność rynku, niesprawność rządu, przywództwo i polity-

ka publiczna [w:] Jerzy Hausner / Bob Jessop / Stanisław Mazur (red.), Governance. Wybór 
tekstów klasycznych, Warszawa 2016, s. 212–213.

39 Joanna Siwińska, Sektor publiczny w gospodarce [w:] Marek Bednarski / Jerzy Wilkin 
(red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa 2008, s. 107.
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z drugiej zaś – na złożoności dającej się przedstawić jako wielość pro-
cesów (np. społeczno-gospodarczo-środowiskowych), które występują 
w dzisiejszej cywilizacji40.

Podsumowując szkicowo jedynie zarysowane główne wątki toczącej 
się od wielu lat dyskusji wokół roli państwa w gospodarce i (nie)zawod-
ności rynku, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, w poli-
tyce rozwoju społeczno-gospodarczego uzasadnione jest najpierw stawia-
nie na mechanizmy wolnorynkowe, gdyż to one stymulują w najwyższym 
stopniu ów postęp. Rynek, jeśli nawet prezentuje się jako niedoskonały, 
to przyczynia się mimo to do wzrostu efektywności działania podmiotów 
gospodarczych bądź jednostek. Po drugie, nieodzowna staje się ingerencja 
państwa, czy też szerzej – władzy publicznej41, a to dlatego, że znaczenie 
przywołanej zawodności rynku może mieć w skrajnym przypadku charak-
ter antywzrostowy, np. wzrost skali wykluczenia społecznego powodują-
cy presję na redystrybucję wypracowanego PKB. Po trzecie, podobnie jak 
„niewidzialna ręka rynku” generuje nierównowagi strukturalne czy dys-
proporcje, tak i państwo ze swoją „martwą ręką” nie charakteryzuje się 
bynajmniej harmonijną dystrybucją zasobów. Rozwój społeczno-gospo-
darczy wymaga więc polityki, która zawierać będzie oba te elementy – za-
równo mechanizmy rynkowe, jak i interwencję państwa.

Przyjmując założenie, iż polityka rozwoju społeczno-gospodarczego 
stanowi przedmiot interwencji w mechanizmy rynkowe, należy podjąć 
próbę analizy ich zakresu oraz charakteru. (Nie)zasadność takiego dzia-
łania prowadzi w pierwszym rzędzie do sformułowania argumentów 
wskazujących na charakter niedoskonałości mechanizmów rynkowych. 
Przykładowo, Karl Polanyi42 zwraca uwagę, że rynek jako samodostoso-
wujący się mechanizm stanowi utopię. W swojej krytyce mechanizmów 
rynkowych twierdzi bowiem wręcz, iż rynek samoistnie nie mógłby funk-
cjonować, ponieważ doprowadziłoby to do zniszczenia społeczeństwa 
i sprowadziłoby ludzkość do stanu dzikości. Wykazuje z odwołaniem się 
do doświadczeń historycznych, że wbrew popularnej doktrynie, bogacenie 
się jednostek nie podnosi zamożności całego społeczeństwa. Idea wolnego 
rynku jest natomiast według tego ujęcia wykorzystywana instrumentalnie, 

40 Andrzej Zybała, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb 
modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa 2013, s. 24–25.

41 Na politykę rozwoju społeczno-gospodarczego, a w szczególności na jej rezultaty wpływ 
mają także aktorzy ulokowani poza strukturami państwa. Dla przykładu można wymienić 
samorządy terytorialne czy organizacje pozarządowe.

42 Karl Polanyi, Wielka transformacja, przeł. Maria Zawadzka, Warszawa 2010, s. VIII, XIV, 
165.
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gdyż biznes posługuje się nią wybiórczo. Domaga się bowiem interwencji 
państwa dopiero wtedy, gdy wymaga tego jego własna potrzeba.

W ten sposób można dowieść, że właściwie nigdy nie istniał prawdzi-
wie samoregulujący się system rynkowy. Dzisiejsze kraje wysoko rozwi-
nięte zawdzięczają swoją pozycję rządom, które odegrały aktywną rolę 
w interwencji rynkowej. Mowa tutaj dla przykładu nie tylko o ochronie 
własnego przemysłu za pomocą ceł (polityka celna), promocji nowych 
technologii (polityka innowacyjna)43, lecz także o subsydiowaniu rolnic-
twa (polityka rolna)44. Polanyi w swoich rozważaniach nad zakresem 
interwencji państwa zwraca zarazem uwagę na trzy rynki: ziemi, pracy 
i pieniądza45. Zakładając, że rynek ma z założenia regulować się sam, wła-
dze muszą starać się podtrzymywać ciągłość produkcji, stosując różne roz-
wiązania w celu ochrony rolników przed skutkami niepewności zbiorów 
i zmiennością cen. Na obszarach wiejskich władze kierują się więc przy 
użytkowaniu ziemi regulacjami środowiskowymi oraz dotyczącymi go-
spodarowania gruntami. W przypadku pracy państwo musi się natomiast 
kierować zmieniającym się popytem na pracę i utrzymywać wsparcie dla 
bezrobotnych wtedy, gdy jest na nią mniejsze zapotrzebowanie. W odnie-
sieniu zaś do pieniądza państwo odpowiada za dostosowywanie podaży 
pieniądza i kredytu w taki sposób, aby z jednej strony uniknąć zagrożenia 
związanego z inflacją, a z drugiej – z deflacją46.

Tak skonstruowane rynki – jako szczególny obszar interwencjonizmu 
państwowego – skierowują wywód przywołanego tutaj autora na państwo, 
które w istocie rzeczy znajduje się wewnątrz tych rynków. Nie jest zatem 
możliwe oddzielenie państwa od gospodarki, a co za tym idzie – od społe-
czeństwa, jako że państwo należy traktować jako twór społeczny. Z dużym 
uproszczeniem można więc stwierdzić, iż rozwój staje się także wytworem 
społecznym, w szczególności zaś zmianą społeczną, wypadkową działań 
aktorów społecznych. To natomiast uzasadnia aktywną rolę państwa w kie-
rowaniu rynkami, a ze względu na konieczność udziału państwa w gospo-
darce wymaga w dalszej kolejności podejmowania decyzji o charakterze 

43 Elżbieta Sztorc, Polityka innowacyjna oraz koncepcja inteligentnej specjalizacji [w:] Ma-
rek Świstak / Jan W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan 
i perspektywy, Kraków 2015, s. 99–107.

44 Marek Świstak, Wspólna Polityka Rolna [w:] Marek Świstak / Jan W. Tkaczyński (red.), 
Wybrane polityki publiczne…, op.cit., s. 127–164; Stanisław Szumski, Wspólna Polityka 
Rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 68.

45 Polanyi określa te obszary mianem towarów fikcyjnych, ponieważ nie zostały one pier-
wotnie wytworzone w celu sprzedaży, więcej: Karl Polanyi, Wielka transformacja, op.cit., 
s. 83–94.

46 Ibidem, s. XXVIII, 297–299.
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politycznym47. Ponieważ jednak politycy nie są w stanie na bieżąco ana-
lizować tego, co jest przedmiotem funkcjonowania rynku, to niezbędnym 
instrumentem staje się w tym zakresie zbudowanie systemu instytucjonal-
nego o charakterze regulacyjnym i nadzorczym.

3. (Nie)planowany rozwój: w kierunku modelu rozwoju 
społeczno-gospodarczego

Historia gospodarcza świata to, w wielkim uproszczeniu, nie tylko histo-
ria powstawania i upadku instytucji, lecz także ich kształtowania i mody-
fikacji. Z tej perspektywy rozwój jest złożonym procesem kulturowym, 
różnym od stabilnego systemu równoważących i samoregulujących się 
mechanizmów rynkowych48. Jeśli jednak przyjąć, iż rozwój społeczno-
-gospodarczy jest tym konceptem, wokół którego następuje pozycjonowa-
nie się jednostek i grup społecznych, to za Niallem Fergusonem49 można 
stwierdzić, że niezbędna w takim wypadku instytucjonalizacja rozumiana 
jest jako powstawanie struktury umożliwiającej w jej ramach organizowa-
nie się w grupy jednostek. Uprawniony zarazem jest wniosek, iż mamy 
do czynienia z różnymi modelami rozwoju społeczno-gospodarczego, 
podo bnie zresztą jak z różnymi instytucjami, w ramach których funkcjo-
nujemy. Instytucje bowiem posiadają swoje granice – od fizycznych po-
cząwszy, a na rządzących nimi regułach skończywszy. Badanie rozwoju 
społeczno-gospodarczego powinno zatem uwzględniać także jego aspekt 
instytucjonalny, bez wątpienia odmienny organizacyjnie w zależności 
od szerokości geograficznej.

Nie ma wątpliwości, iż podobnie jak rynek wykazuje niedoskonałości 
i ograniczenia, tak nie są ich pozbawione również instytucje. Stąd wypada 
od razu wprowadzić rozróżnienie na instytucje tworzące przestrzeń działań 
politycznych i społecznych oraz przestrzeń rynku. W pierwszym wypadku 
mamy do czynienia z określonym obszarem działań zmierzających przy-
kładowo do ochrony praw człowieka i wolności obywatelskich. W dru-
gim natomiast zakres działania jest znacznie skromniejszy, zwłaszcza jeśli 
mowa o gospodarkach wolnorynkowych. Mniejsza skala oddziaływania 

47 Ibidem, s. XXIX.
48 James Street, The Institutionalist Theory of Economic-Development, „Journal of Economic 

Issuesˮ 21 (1987), s. 1886.
49 Niall Ferguson, Wielka degeneracja. Jak psują się instytucje i umierają gospodarki, przeł. 

Wojciech Tyszka, Kraków 2012, s. 22.
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na rynek oznacza w takim przypadku dla podmiotów gospodarczych nie-
wątpliwie większą wolność w zakresie gospodarowania. Instytucje regu-
lują jedynie niektóre obszary, co przekłada się na tworzenie przestrzeni 
wolności, w której jednostki mają możliwość zarówno wyboru, jak i od-
grywania wielu ról: obywatela, przedsiębiorcy, pracobiorcy czy polityka.

Na obecnym etapie rozwoju gospodarki światowej nie można jednak, 
definiując modele lokalne, pominąć w przedmiotowej analizie tendencji 
związanych ze wzrostem zależności między współczesnymi społeczeń-
stwami i gospodarkami narodowymi, odzwierciedlającymi w stopniu, 
wprawdzie różnym, ale jednak – postępującą globalizację i integrację 
regionalną. Dlatego instytucje mogą stanowić bodźce do pozytywnego 
działania, ale też do niego zniechęcać. W pierwszym przypadku instytucje 
mogą przykładowo wspierać tworzenie nowych metod produkcji, w dru-
gim zaś przyczynić się niekompetentnym działaniem do zniechęcenia 
i pasywności. Stąd nie do przecenienia jest spostrzeżenie Fergusona, któ-
ry wskazuje na podstawie obserwacji zachodzenia takiego procesu m.in. 
w krajach azjatyckich, iż niewłaściwie funkcjonujące instytucje nie są ak-
ceptowane przez tamtejsze społeczeństwa i stąd, o ile to potrzebne, podda-
wane modyfikacji50.

Zrozumieniu roli instytucji w rozwoju społeczno-gospodarczym musi 
zatem towarzyszyć refleksja nad celem ich funkcjonowania. Skoro rynek 
zawodzi, to zadaniem instytucji jest przeprowadzanie jego optymalizu-
jącej korekty. Powołując się na Grzegorza Kołodko, można stwierdzić, 
iż optymalne instytucje to te, które maksymalizują funkcję celu. Mowa 
tu zatem o najlepszym zaspokojeniu ludzkich potrzeb na drodze ekono-
micznie, społecznie i ekologicznie zrównoważonego rozwoju. Osiągnię-
cie wymienionego celu możliwe jest dzięki ustaleniu odpowiednich zasad, 
reguł gry ekonomicznej i związanych z nimi interakcji natury politycznej. 
W szczególności chodzi tu o trzy elementy. Jako pierwszy należy wymie-
nić procedury i reguły postępowania usankcjonowane przez prawo oraz 
obyczaje. Drugim elementem jest funkcjonalne prawo i regulacje wpro-
wadzone w celu ochrony uczestników rynku. Trzecim wreszcie elementem 
są organizacje i administracja oraz polityczne struktury służące potrzebom 
poszczególnych uczestników rynku51.

Skoro ustalono, że jednym z elementów polityki rozwoju społeczno-
-gospodarczego są instytucje, to konieczne jest zidentyfikowanie tych ich 

50 Ibidem, s. 32–33.
51 Grzegorz Kołodko, Dokąd zmierza świat…, op.cit., s. 292–294.
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aspektów, które sprzyjają tak określonej polityce52. Daron Acemoglu i Ja-
mes Robinson53 podnoszą, że stanowią je konkretne regulacje odnoszące 
się do stosunków gospodarczych. Trudno się z taką oceną nie zgodzić. 
I zarazem trudno odmówić tym autorom racji, gdy twierdzą, że wyłącznie 
instytucje otwarte, w odróżnieniu od zamkniętych, sprzyjają rozwojowi. 
Wśród pierwszorzędnych cech instytucji otwartych wymienić bowiem na-
leży odzwierciedlanie takich elementów, jak: inkluzyjność, zaufanie czy 
pluralizm (przekonań, wartości kulturowych, komunikacji społecznej). 
Pojawienie się instytucji otwartych nie jest jednak procesem pozbawio-
nym trudności, gdyż są one rezultatem konfliktu. Uczestniczą w nim z jed-
nej strony warstwy uprzywilejowane opierające się zmianom politycznym, 
z drugiej zaś ci, którzy chcą ograniczyć ich władzę w zakresie ekonomicz-
nym i politycznym. Takie instytucje, według przywołanych autorów, poja-
wiają się zatem w krytycznych momentach i zarazem przy wzroście zna-
czenia oponentów politycznych dotychczasowych elit.

Tak postrzegane instytucje wypełniają swoje zadania w kontekście 
procesów gospodarowania w trzech wymiarach. Po pierwsze, utrudniają 
uzurpacyjne działania władzy politycznej przez implementację rządów 
prawa. Po drugie, wspierają inkluzyjny wzrost, eliminując najbardziej ra-
żące przejawy niezrównoważenia (np. walka z monopolami czy też troska 
o przestrzeganie równych zasad prowadzenia działalności gospodarczej). 
Po trzecie, instytucje otwarte dbają o pluralistyczną komunikację społecz-
ną przez umożliwianie środkom masowego przekazu wolne funkcjono-
wanie. Tymczasem instytucje zamknięte to takie podmioty, które nie są 
w stanie stymulować pozytywnych zachowań gospodarczych, a zatem nie 
są w stanie – przykładowo – zachęcać do oszczędzania, inwestowania, 
wprowadzania innowacji. Instytucje zamknięte wspierają głównie tych, 
którzy korzystają z wykluczenia, tj. z własnej uprzywilejowanej pozycji54.

Analizując warunki działalności instytucji w obszarze rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego, należy zwrócić także uwagę na kryteria oceny ich 
efektywności55. Cóż bowiem z tego, że instytucje publiczne prezentują 
niezliczone zamierzenia bardziej lub mniej oględnych działań, jeśli nie 
można ich skonfrontować z dotychczasowymi osiągnięciami. Nie zmienia 

52 Anthony Philip Thirlwall / Penélope Pacheco-López, Economics of Development: Theory 
and Evidence, London 2011, s. 243–256.

53 Daron Acemoglu / James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity 
and Poverty, New York 2012, s. 346–351.

54 Ibidem, s. 373–374.
55 Andrzej Zybała, Państwo i społeczeństwo w działaniu…, op.cit., s. 25.
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to słuszności założenia, iż w procesie kształtowania polityki niezbędne jest 
nie tylko określenie celów, sformułowanie zadań, lecz także sposobów po-
miaru ich osiągania. Bezużyteczność celów staje się oczywista, gdy nie 
są one poddane określonemu pomiarowi. Doświadczenia międzynarodowe 
pokazują, iż tego rodzaju pomiary muszą być stosowane nie tylko po to, 
aby wypełnić obowiązkowe wymogi sprawozdawcze, ale również w celu 
wychwycenia problemów, a wreszcie pozyskania w ten sposób informacji 
zwrotnych, które odnoszą się do wydajności stosowanych rozwiązań56.

Powyżej zasygnalizowano już, że określone posunięcia władzy doko-
nywane są w warunkach niepewności. Tak jest wówczas, gdy nie wszystkie 
informacje o specyfice danej sytuacji są dostępne. To pozwala hipotetycz-
nie rozpatrywać w tym miejscu dwie ewentualności w kontekście kultury 
gospodarczej i politycznej państw. Pierwsza odnosi się do ustanowienia 
zgodności z rzeczywistością ukierunkowania ideologicznego władzy typo-
wej dla systemów autorytarnych, przykładowo na drodze upaństwowienia 
środków produkcji. Wówczas drobiazgowe rozprawianie o specyfice prob-
lemu schodzi na dalszy plan z punktu widzenia dokonywanych posunięć. 
Druga ewentualność to koncepcja częściej identyfikowana w systemach 
demokratycznych, polegająca z jednej strony na właściwym rozpoznaniu 
specyfiki problemu za pośrednictwem diagnozy, z drugiej natomiast pro-
wadząca do rozpoznania preferencji obywateli dzięki konsultacjom bądź 
sondażom. Niezależnie od wymienionych ewentualności funkcjonowanie 
tak określonej władzy uzależnione jest także od zobowiązań międzynaro-
dowych wynikających – przykładowo – z prawa międzynarodowego czy 
też prawa Unii Europejskiej57.

Nie ma wątpliwości, że jakość działań instytucji uzależniona jest 
od ich potencjału. Składają się na nią zasoby, które muszą zostać udo-
stępnione w określonym zakresie i odpowiednim czasie. Jedynie dla przy-
kładu można wskazać na takie zasoby, jak finansowe czy organizacyjne. 
Ostatni zasób można rozumieć jako potencjał ludzki (np. kompetencje) 
czy techniczny (np. wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę). Poten-
cjał instytucji to także jednak konieczność rozwijania krytycznej refleksji 
i adaptacji, a często także wyprzedzania dynamicznie zmieniających się 

56 Shelley H. Metzenbaum, Performance Management Recommendations for New Administra-
tion, Washington 2009, s. 6.

57 Giandomenico Majone, From the Positive to the Regulatory State: Causes and Conse-
quences of Changes in the Mode of Governance, „Journal of Public Policyˮ 17 (May 1997), 
s. 139–167.
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warunków otoczenia (responsywność)58. Ograniczone zasoby instytucjo-
nalne stanowią podstawowe wyzwania, które określają wprawdzie zakres 
podejmowa nych działań, ale i wyznaczają zarazem niezbędne warunki 
do wykonywania przez instytucje swoich zadań, polegających na analizo-
waniu, regulowaniu i zarządzaniu59.

Aczkolwiek systemy instytucjonalne prezentowane są często jako 
instrument korekty i planowania rozwoju, to należy jednak zapytać, czy 
na pewno jesteśmy w stanie zaplanować rozwój? Przystępując do procesu 
programowania, musimy bowiem pamiętać, że jest ono konieczne, gdyż 
jego efekty mogą być uciążliwe społecznie. Zatem jeśli pokusić się o za-
planowanie rozwoju rozumianego jako wprowadzenie oczekiwanej zmia-
ny społecznej, to należałoby w pierwszej kolejności określić jego wizję. 
Słuszna jest bowiem przestroga Jerzego Hausnera, iż podejmowanie dzia-
łań rozwojowych pozwala co prawda na ich programowanie, ale to wcale 
nie jest równoznaczne z faktem, że rozwój przebiega czy musi przebie-
gać według oczekiwań planisty. To zrozumiałe, ponieważ rozwój stano-
wi wypadkową nie tylko naszych zamierzeń planistycznych, ale i działań 
innych podmiotów; wreszcie warunków, które można poddać kontroli, ale 
też okoliczności, na które nie mamy wpływu lub których nie potrafimy 
przewidzieć60.

Do przewidywalności analizowanego rozwoju odnosi się cytowany 
już tutaj Joseph Schumpeter, który twierdzi, że mimo „niewytłumaczal-
ności” rozwoju, potrafimy jednak opisać jego mechanizmy oraz czynniki 
zmiany. Pozwala to na tworzenie scenariuszy rozwoju i przewidywanie 
konsekwencji ich wystąpienia. Mimo to nie jesteśmy w stanie zapanować 
nad trzema czynnikami charakteryzującymi rozwój, tj. nad brakiem deter-
minacji, nowością i przeskokiem. Nawet przy założeniu, które wprowadza 
Schumpeter, iż pojawienie się nowości jako takiej zawsze rodzi „niedeter-
minację”, i tak nie potrafimy wyjaśnić natury przeskoku (nieciągłości roz-
woju). Naturalnie, można skokowy charakter rozwoju wyjaśniać za pomo-
cą oddziaływania czynników zewnętrznych, jednak wytłumaczenie takie 
nie może być traktowane jako kompletne61. Rozwój musimy zatem wi-
dzieć jako wypadkową wielu zmiennych, których układ ma charakter 

58 Kaifeng Yang, Responsiveness in Network Governance: Revisiting a Fundamental Con-
cept: Symposium Introduction, „Public Performance & Management Reviewˮ 31(2007), 
s. 131–143.

59 OECD, Making Reform Happen, Lessons from OECD Countries, Paris 2010, s. 212.
60 Jerzy Hausner, Rozwój społeczno-gospodarczy [w:] Anna Karwińska / Jerzy Hausner / Jacek 

Purchla (red.), Kultura a rozwój, Warszawa 2013, s. 24.
61 Joseph A. Schumpeter, Development, op.cit., s. 115, 117.
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losowy. W rezultacie prowadzi to do stwierdzenia, że w analizach rozwoju 
następuje zbytnie skupienie uwagi na elementach niezmiennych i na po-
szukiwaniu równowagi, a traci się tym samym z pola widzenia zmiany 
o charakterze skokowym, nieciągłym62.

Bez wątpienia trudność w określeniu prawidłowości rozwoju nie po-
lega na niedostatku danych empirycznych, lecz na zrozumieniu analizo-
wanego zjawiska według logiki adaptacji rozwoju. Czy zatem jesteśmy 
w stanie zapanować nad mechanizmami, które składają się na rozwój 
społeczno-gospodarczy? Praktyka gospodarcza wskazuje, że jest to bardzo 
trudne. Jerzy Hausner uważa, iż modele gospodarcze są raczej odkrywane, 
aniżeli planowane63. Pisząc, że wynikają one z refleksji, uczenia się, ale 
także z imitowania cudzych rozwiązań, dochodzi do wniosku, iż nie ma 
możliwości narzucenia modelu rozwoju przez jeden nadrzędny podmiot. 
Mimo to współczesne państwa, chcąc zapanować nad zawodnością rynku, 
opracowują oraz wdrażają co rusz określone koncepcje rozwoju gospo-
darki. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że państwo ma w tym zakresie 
nieograniczoną czy chociażby dużą swobodę. Tak nie jest, gdyż działa ono 
w określonym kontekście funkcjonalnym, instytucjonalnym i kulturowym. 
Wszystko to tworzy zatem konkretne możliwości, ale stanowi także zna-
czące ograniczenia.

Na uwadze trzeba mieć również fakt, że proces formułowania pla-
nu rozwoju przebiega odmiennie w krajach demokratycznych, a inaczej 
w państwach rządzonych autorytarnie. W państwach demokratycznych, 
jak wskazuje Grzegorz Kołodko, warunki planowania ustala polityka kom-
promisu między tym, co jest możliwe, a tym, co konieczne. Może bowiem 
zaistnieć sytuacja, w której mimo racjonalności ekonomicznej dane za-
mierzenie nie zostanie zrealizowane ze względu na polityczną obstrukcję. 
Próba oddziaływania na model rozwoju wymaga zatem nie tylko inwencji, 
wiedzy, lecz także sprzyjających okoliczności politycznych. Jako że de-
mokracja czerpie swoją legitymację władzy z mandatu obywateli, to fun-
damentalne staje się rozumienie przez nich konieczności przeprowadzenia 
określonych działań/reform. Tymczasem w sytuacji niskiego poziomu za-
ufania społecznego do władzy realizacja reform jest bardzo trudna. Jeśli 
przy tym uwzględnić aktywność opozycji i mediów, to zrozumiałe jest, 
iż zakres możliwych rozwiązań pojawiających się na agendzie politycz-
nej znacznie się kurczy. W konsekwencji wyborcy dopuszczają do władzy 

62 Ibidem, s. 118.
63 Jerzy Hausner, Rozwój społeczno-gospodarczy, op.cit., s. 28.
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polityków chcących realizować programy, które – o ironio – nie są dla 
obywateli korzystne64.

Programowanie i wdrażanie nowych koncepcji gospodarczych przed-
stawia się jedynie z pozoru inaczej w państwach autorytarnych. Co prawda 
występuje w nich, w porównaniu z państwami demokratycznymi, większe 
pole manewru w nakreślaniu i wdrażaniu nowych modeli gospodarczych. 
Tyle tylko, że swoboda działania gospodarczego w autokracji musi rów-
nież, choć w mniejszym stopniu niż w demokracji, korespondować z ocze-
kiwaniami społecznymi. Dowodzą tego przykłady krajów takich właśnie, 
jak Chiny, gdzie realizowane zmiany gospodarcze idą w parze z wysokim 
poparciem społecznym, co stanowi niewątpliwie rezultat udanej polityki 
ekonomicznej władz. Nie sposób jednak doceniać autokrację, nawet jeśli 
występuje ona w przebraniu tzw. światłego autorytaryzmu65, tj. władzy, 
która posiada wiedzę i kompetencję w zakresie zarządzania gospodar-
czego, opartą w dużej mierze na rachunku ekonomicznym. Nawet jeśli 
bowiem założyć, że władza w takim kraju jest uzbrojona w tego rodzaju 
know how zarządzania gospodarczego, to i tak w sytuacji braku punktu od-
niesienia, który w demokracji zapewniają opozycja, opinia publiczna czy 
też media, łatwiej jest o wybranie błędnej strategii ekonomicznej z oczy-
wistymi skutkami.

Niezależnie jednak od ustroju politycznego trzeba pamiętać, że pla-
nowanie obarczone jest istotnymi ograniczeniami, o czym informują nas 
doświadczenia wyniesione z prób rozwiązywania złożonych problemów 
społeczno-gospodarczych66. Ich złożoność, co warto podkreślić, nie zmie-
nia się ze względu na charakter ustroju (demokratyczny czy autorytarny) 
w danym kraju. Kształtowanie modelu dokonuje się bowiem najczęś-
ciej w warunkach ograniczonej świadomości i musi być z tego powodu 
obarczone niepewnością. Nie tylko dlatego, że jest wynikiem, jak już 
wskazano, postępowania i oddziaływania wielu różnych aktorów o zróż-
nicowanych interesach, lecz także dlatego, że aktorzy ci mają zróżnico-
waną wiedzę pozyskiwaną w wyniku bezpośrednich relacji i trudno trans-
ferowalną, jak również dlatego, że prowadzą działalność o zróżnicowanej 
skali przestrzennej i czasowej67.

64 Grzegorz Kołodko, Wędrujący świat, op.cit., s. 298–304.
65 Ibidem, s. 304.
66 Zaid Hassan, The Social Labs Revolution. A New Approach to Solving Our Most Complex 

Challenges, San Francisco 2014, s. 17–29.
67 Jerzy Hausner, Rozwój społeczno-gospodarczy, op.cit., s. 29.
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Kształtowanie modelu przedmiotowego rozwoju, choć bardzo trudne 
i często krytykowane za protekcjonizm w skali kraju, nie budzi już takich 
wątpliwości na poziomie regionalnym, a to dlatego, że wskazuje się na za-
sadność wspierania w poszczególnych państwach tych regionów, które są 
zapóźnione w rozwoju. Modele takie są znane i praktykowane w różnych 
szerokościach geograficznych, nie tylko w Europie, lecz także w Azji. Tego 
rodzaju transfery pomocowe, które determinują wyniki gospodarcze dane-
go regionu, uzasadnia się potrzebą budowania wewnętrznego potencjału 
konkurencyjnego. Celem zatem jest pobudzenie produktywności wspie-
ranej za pośrednictwem inwestycji publicznych (często szczebla central-
nego), i to zarówno na drodze tworzenia fizycznej infrastruktury rozwo-
jowej, jak i społecznej68. Nie można jednak zapomnieć, że jest to również 
przykład ingerencji w rynek, ponieważ podmioty, które otrzymują pomoc, 
lokują swoją aktywność tam, gdzie występuje możliwość uzyskania sub-
sydiowania swojego działania.

Autarkia gospodarcza w dzisiejszych czasach jest ograniczona do bar-
dzo niewielu państw naszego globu. I jeśli już występuje, to jest ona ra-
czej wynikiem międzynarodowego embarga, aniżeli wykreśloną przez ta-
kie państwo własną i niezależną od otoczenia zewnętrznego drogą rozwoju. 
Myliłby się jednak postronny obserwator, sądząc, że w świecie ekonomii 
zachodzi jej odwrotność, czyli otwarcie się na świat pozostałych państw. Ten 
paradoks działania politycznego dobrze widać na przykładzie polityki roz-
woju społeczno-gospodarczego, gdy w skali makro można mówić o ograni-
czonym wymiarze racjonalności ekonomicznej w odniesieniu do określonej 
realizacji inwestycji. Wynika ona bowiem ze swoistej logiki politycznej, 
a nie z czystej kalkulacji ekonomicznej. Tymczasem logika ta, jak wskazu-
je Grzegorz Kołodko, jest wypadkową czołowej ideologii, partykularnych 
interesów dominującej w danym momencie partii bądź grupy. Stąd w po-
lityce rozwoju społeczno-gospodarczego występują często czynniki znie-
kształcające, którymi są według tego autora krótkowzroczność, chciwość 
bądź ignorancja69.

Wreszcie należy pamiętać, że istnieje jeszcze jedna trudność w zakresie 
ustalenia możliwości oddziaływania na kształt planowania rozwoju społecz-
no-gospodarczego rozumianego jako przyjęcie określonej koncepcji dzia-
łań. Jeśli nawet założymy poprawność postępowania podczas planowania 

68 Simona Piattoni / Laura Polverari, Handbook on Cohesion Policy in the EU, Cheltenham–
Northampton 2016, s. 51.

69 Grzegorz Kołodko, Wędrujący świat, op.cit., s. 85.
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składającego się w pierwszej kolejności ze zdefiniowania problemu (jak 
jest), następnie jego oceny (jak ważna jest dana kwestia), a na końcu wska-
zania rozwiązania (jak należy postąpić), to wątpliwość budzi już na wstę-
pie poprawność definiowania problemu publicznego w zakresie rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Próba taka musi spalić na panewce, ponieważ 
nie można zdefiniować problemu, nie znając jego uwarunkowań. To, jakich 
informacji potrzeba do zrozumienia problemu, zależy od przyjętej koncep-
cji jego rozwiązania. Jest tak, gdyż nie ma możliwości opisania problemu 
w taki sposób, aby zawierał wszystkie wyobrażalne scenariusze jego roz-
wiązania. Wpływa na to mechanizm, według którego proces rozwiązywania 
problemu jest tożsamy z procesem rozumienia jego istoty70.

W tym wszystkim nie sposób milczeniem zbyć spostrzeżenie, iż kształ-
towanie modelu rozwoju nie prowadzi do przypadkowych bądź dowolnych 
efektów. Nie jest ono zatem w pełni przewidywalne, ale nie jest także cał-
kiem nieprzewidywalne. Ponieważ dokonuje się w określonych warunkach 
instytucjonalnych, świadome tego podmioty są w stanie wskazać, co w za-
kresie rozwoju gospodarczego jest możliwe i prawdopodobne. Nie zmienia 
to postaci rzeczy, że nie mogą one jednak przewidzieć rezultatów. Chęć 
korygowania niesprawności rynku uprawnia wobec tego tutaj twierdzenie, 
iż władza publiczna może i powinna wpływać na formowanie modelu roz-
woju, ale że powinno to następować w wyniku partnerskiego wypracowy-
wania i wdrażania strategii rozwoju na poziomie międzynarodowym, kra-
jowym, regionalnym lub lokalnym71. Warto przy tym bowiem pamiętać, 
że „wpływać” nie oznacza „narzucać” czy „kreować”, zwłaszcza jeśli mowa 
o klasycznej gospodarce wolnorynkowej. Bez względu na charakter gospo-
darki przyjdzie jednak podsumowująco odnotować, że nawet najlepiej do-
pracowana strategia, nie przesądzając o skali rozwoju, umożliwia w jakiejś 
mierze na pewno jego ukierunkowanie72.
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