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Streszczenie

W artykule przedstawiono metodyk� bada� jako	ci �ycia w spo�ecze�stwie. Prze-
analizowano najpopularniejsze wskaniki jako	ci �ycia oraz kierunki rozwoju nowych 
miar. Przedstawiono najpopularniejszy wskanik HDI i na jego podstawie okre	lono 
miejsce Polski na 	wiecie. Opisano równie� wp�yw procesów restrukturyzacji przedsi�-
biorstw na jako	
 �ycia, które oddzia�uj� na ekonomi� spo�eczn� i zmiany w otaczaj�cym 
nas 	wiecie. W artykule omówiono zasady prowadzenia restrukturyzacji przedsi�biorstw 
w zgodzie z regu�ami zrównowa�onego rozwoju, a tak�e wp�yw tych przemian na wyniki 
bada� jako	
 �ycia spo�ecznego. 

S�owa kluczowe: jako	
 �ycia, wskaniki, mierniki syntetyczne, proces restrukturyzacji, 
zrównowa�ony rozwój

Wprowadzenie

Spo�ecze�stwa rozwijaj�ce si� w dobie globalizacji i szybkiego przep�ywu 
informacji czerpi� wzorce dotycz�ce �ycia z krajów wysokorozwini�tych. Nie-
osi�galno	
 pewnego stylu konsumpcji budzi poczucie alienacji, niepokoju, 
a nawet irytacji, które wp�ywa na ocen� jako	ci �ycia. Nawet je	li rosn� pod-
stawowe wskaniki ekonomiczne (np. PKB), spo�ecze�stwo tego nie odczuwa, 
co podkre	la subiektywno	
 kategorii jako	ci �ycia, poniewa� na te specyficzne 
odczucia sk�adaj� si� mi�dzy innymi wiara we w�asne mo�liwo	ci, gotowo	
 do 
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budowania kariery, posiadanie celu �yciowego, poczucie zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb �yciowych czy brak obaw o sytuacj� materialn� w przysz�o	ci1.

Jako	
 �ycia jest kategori� subiektywn� i dlatego trudn� do zmierzenia, 
cho
 podejmowane s� próby jej kwantyfikacji. W	ród ekonomistów trwaj� prace 
nad skonstruowaniem jednolitego wskanika, obejmuj�cego ró�norodne aspekty 
wp�ywaj�ce na jako	
 �ycia. Jako	
 �ycia jest poj�ciem bardzo z�o�onym. W eko-
nomii podejmuje si� liczne próby odpowiedzi na pytania o dobrobyt spo�eczny. 
Przyk�adowo, ekonomia dobrobytu ocenia, czy dana gospodarka dzia�a dobrze 
przez pryzmat efektywno	ci alokacji zasobów oraz sprawiedliwo	
 podzia�u 
dóbr i us�ug mi�dzy cz�onkami spo�ecze�stwa2. Mierniki i wskaniki jako	ci 
�ycia ukazuj� stan dobrobytu spo�ecznego i ekonomicznego, dlatego powinny 
by
 brane pod uwag� przy kszta�towaniu polityki spo�ecznej i ekonomicznej pa�-
stwa. Mo�na stwierdzi
, �e jako	
 �ycia jest 	ci	le zwi�zana ze zrównowa�onym 
rozwojem, wi�c do charakterystyki jako	ci �ycia nale�y wykorzysta
 wskaniki 
opisuj�ce ekorozwój3. 

Celem artyku�u jest ukazanie metodyki bada� jako	ci �ycia w spo�ecze�stwie 
oraz potrzeby zmian pod tym wzgl�dem. Dodatkowym celem jest przedstawienie 
czynników determinuj�cych wyniki bada� jako	ci �ycia oraz miejsca Polski na 
	wiecie wed�ug miernika HDI. Pozwoli to ukierunkowa
 rozwój na popraw� jako-
	ci �ycia spo�ecze�stwa. 

1. Metodyka badania jako�ci �ycia w spo�ecze
stwie i pozycja Polski 
w �wiecie

Poziom jako	ci �ycia odnosi si� nie tylko do wielko	ci ekonomicznych, 
mówi�cych o wielko	ci produkcji i stanie posiadanego maj�tku, ale równie� 
dotyczy takich elementów, jak bezpiecze�stwo, stan samorealizacji, partycypa-
cja w zarz�dzaniu i mo�liwo	ci wp�ywania na wa�ne wydarzenia narodowe czy 
stan 	rodowiska przyrodniczego, w którym przysz�o nam �y
. Wida
 wi�c, �e na 
jako	
 �ycia wp�ywa wiele ró�norodnych, cz�sto subiektywnych cech. W dotych-

1 K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umi�ski, Jako�
 ycia w miastach, Instytut Bada� nad Gospodar-
k� Rynkow�, Gda�sk 1999.

2 L. Fr�ckiewicz, A. Fr�ckiewicz-Wronka, Metody pomiaru zjawisk spo	ecznych w skali makro- 
i mikroregionalnej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001, s. 18.

3 E. Zysnarska, Pomiar jako�ci ycia, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Miko�aja Kopernika w To-
runiu, Toru� 2002, s. 9.
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czasowych badaniach (psychologów, socjologów i ekonomistów) jako	ci �ycia 
bierze si� pod uwag� nast�puj�ce czynniki:

– ochron� zdrowia – 98%,
– bezpiecze�stwo �ycia – 88%,
– stan 	rodowiska naturalnego – 84,7%,
– stop� �yciow� mieszka�ców – 82,3%,
– stan transportu i komunikacji miejskiej – 78,4%,
– sytuacj� mieszkaniow� – 71,3%,
– mo�liwo	ci edukacji i kszta�cenia– 67,4%,
– infrastruktur� sportow� – 64%, 
– dost�p do kultury – 56%,
– sie
 handlow� – 33,4%.
Odsetki opisuj�ce hierarchi� wa�no	ci poszczególnych czynników odnosz� 

si� do bada� przeprowadzonych w 2010 roku przez Instytut Bada� nad Gospo-
dark� Rynkow�4.

Na dobrobyt spo�eczny i ekonomiczny oddzia�uje wiele czynników mie-
rzalnych i niemierzalnych, na przyk�ad ilo	
 dóbr trwa�ego u�ytku, d�ugo	
 
�ycia, stan zdrowia czy stan 	rodowiska naturalnego, dlatego trudno stworzy
 
powszechnie uznany i pe�ny wskanik syntetyczny tego zjawiska. Przyk�adowo, 
PKB jest jedynie miar� produkcji, a nie dobrobytu i tak powinien by
 interpre-
towany. W tabeli 1 przedstawiono mierniki i wskaniki, które daj� syntetyczn� 
wielko	
 wyra�on� w pieni�dzu, obrazuj�c� jako	
 �ycia. Miernik dobrobytu 
ekonomicznego (Measure of Economic Welfare – MEW) i miernik krajowego 
dobrobytu netto (Net National Welfare – NNW) powsta�y w wyniku przekszta�-
cenia PNB, a mianowicie przez zmian� wydatków uwzgl�dnianych w produkcie 
narodowym. Wskaniki ekonomicznego aspektu dobrobytu (Index of the Econo-
mic Aspects of Welfare – EAW) i trwa�ego dobrobytu ekonomicznego (Index of 
Sustainable Economic Welfare – ISEW) powsta�y natomiast w ostatnich latach 
ubieg�ego wieku. W koncepcji wskanika trwa�ego dobrobytu ekonomicznego, 
opracowanego przez H.E. Daly’ego i J.B. Cobba Jr., wprowadzono korekt� 
rozk�adu dochodu. Podstaw� liczenia tego wskanika jest wa�ona konsumpcja 
osobista, wa�ona rozk�adem dochodu. Spo�ecze�stwo podzielono na pi�
 grup 

4 www.ibngr.edu.pl/ (22.02.2013).
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Tabela 1. Syntetyczne pieni��ne wskaniki dobrobytu ekonomicznego i spo�ecznego

 Wskanik Podstawa oblicze� Elementy uwzgl�dnione przy obliczeniach
MEW produkt narodowy 

brutto
podzia� PNB na wydatki konsumpcyjne, inwestycyjne 
i instrumentalne
(+) korzy	ci z maj�tku, czasu wolnego, efektów zewn�trznych
(–) nieuniknione straty, wydatki instrumentalne

NNW produkt narodowy 
brutto

(+) konsumpcja rz�dowa
(+) konsumpcja prywatna sensu stricto
(+) us�ugi kapita�u dóbr konsumpcyjnych
(+) warto	
 czasu wolnego
(+) efekty dzia�alno	ci w gospodarstwach domowych
(–) nak�ady na ochron� 	rodowiska
(–) straty z tytu�u zanieczyszczenia 	rodowiska i urbanizacji

EAW indywidualna 
konsumpcja

(+) warto	
 budynków publicznych
(+) warto	
 konsumpcyjnych dóbr trwa�ego u�ytku
(+) warto	
 pracy w gospodarstwie domowym, 
(+) warto	
 czasu wolnego
(+) wydatki na s�u�b� zdrowia
(+) wydatki edukacyjne
(–) wydatki ochronne
(–) koszty zanieczyszczenia 	rodowiska
(–) ubytek zasobów naturalnych

ISEW indywidualna 
konsumpcja 
wa�ona wspó�-
czynnikiem 
nierówno	ci 
spo�ecznej

(+) wzrost kapita�u netto
(+) bilans inwestycji za granic� i zagranicznych w kraju
(–) ochrona zdrowia i edukacja
(–) wydatki zwi�zane z dojazdami
(–) koszty urbanizacji
(–) wydatki zwi�zane z wypadkami drogowymi
(–) zanieczyszczenie 	rodowiska
(–) wydatki na konsumpcyjne dobra trwa�ego u�ytku
(–) ubytek zasobów naturalnych
(–) straty wynikaj�ce z d�ugookresowych zmian w 	rodowisku   
      (np. efekt cieplarniany)
(+/–) ró�nica kapita�u netto
(+/–) zmiana pozycji mi�dzynarodowej

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie S. Gil, J. �leszy�ski, Wska�nik trwa	ego dobrobytu eko-
nomicznego (ISEW), „Ekonomista” 2006, nr 1, www.ibngr.edu.pl/ (22.02.2013).

dochodowych, a dla ka�dej z nich wyznaczono wagi w wyniku wylicze� tak zwa-
nej konsumpcji indywidualnej5.

Nierówno	ci spo�eczne dostrze�ono przy konstruowaniu wskanika trwa�ego 
dobrobytu ekonomicznego (ISEW). Wiadomo bowiem, �e im wi�ksze rozwar-

5 T. Borys, Wska�niki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i �rodowisko, Bia�ystok 1999, 
s. 54.
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stwienie dochodów, tym mniejsza warto	
 tego wskanika. Ponadto powszechnie 
wiadomo, �e „jako	
 �ycia pogarsza si� dla wi�kszo	ci ludzi, je	li podzia� docho-
dów staje si� niesprawiedliwy – nawet, je	li jednocze	nie wzrasta wydajno	
 
gospodarcza”6.

Do niepieni��nych wskaników dobrobytu spo�ecznego i ekonomicznego 
zalicza si� tak zwany wskanik genewski, w którym brane s� pod uwag� katego-
rie jako	ciowe: wy�ywienia, mieszkania, zdrowia, wykszta�cenia, rekreacji czy 
zabezpiecze� spo�ecznych. 

Jednym z popularniejszych i stosunkowo prostym wskanikiem, ��cz�cym 
miary pieni��ne i niepieni��ne, jest HDI (Human Development Index). Umiesz-
czenie kraju na li	cie pod wzgl�dem rozwoju spo�ecznego w ramach Raportu 
o rozwoju ludzko	ci (Human Development Report) opracowywanego przez ONZ 
od 1990 roku, w jednej trzeciej zale�y od PKB per capita7. Pozosta�e dwa ele-
menty brane pod uwag� dotycz� oszacowania d�ugo	ci �ycia w chwili narodzin 
(	miertelno	
 noworodków, �ycie na granicy ubóstwa) oraz osi�gni�cia w dzie-
dzinie edukacji (analfabetyzm, procent osób o wykszta�ceniu podstawowym, 
	rednim i wy�szym). Jest to podstawowy zakres informacji dla HDI, który oblicza 
si� nast�puj�co:

Ii = (Xi – min Xi) / (max Xi – min Xi),
gdzie:

I  –  indeks, 
X  –  warto	
 indeksu,
i  –  komponent indeksu (zdrowie, PNB lub edukacja). 

Na podstawie trendów charakteryzuj�cych wielko	
 HDI i miejsce w ran-
kingu 	wiatowym mo�na okre	li
 systemy ekonomiczne i polityczne, a tak�e 
modele polityki spo�ecznej oraz wewn�trzne ró�nice i dysproporcje kryj�ce si� za 
syntetycznymi wskanikami. Zgodnie z raportem z 2012 roku Polska na podsta-
wie tego wskanika zajmuje 39 pozycj� na 	wiecie.

Chc�c dok�adniej analizowa
 sytuacj� jako	ci �ycia w danym pa�stwie, 
nale�y natomiast wzi�
 pod uwag� rozbudowany zestaw wskaników, który zosta� 
zaproponowany przez Komisj� ds. Trwa�ego Rozwoju Narodów Zjednoczonych 

6 B. Kaczy�ska, Pomiar i monitoring w polityce spo	ecznej, „Polityka Spo�eczna” 2001, nr 5–6, 
s. 73. 

7 http://hdr.undp.org/en/humandev (5.03.2013).
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(Agenda 21 z 1992 r.). W dokumencie tym sformu�owano dzia�ania na rzecz 
zrównowa�onego i równomiernego rozwoju oraz potrzeb� analizowania zestawu 
130 wskaników. Instrumentarium to pozwala bada
 jako	
 �ycia w czterech 
dziedzinach: spo�ecznej, ekonomicznej, ekologicznej i instytucjonalnej. Mierniki 
te s� nast�puj�ce: 

Tabela 2. Ranking pa�stw wed�ug wskanika HDI w 2012 roku

Pozycja wed�ug wskanika HDI Pa�stwo
1 Norwegia
2 Australia
3 Kanada
4 Szwecja
5 USA
6 Belgia
7 Holandia
8 Japonia
… …
13 Francja
14 Wielka Brytania
15 Dania
16 Niemcy
17 W�ochy
… …
27 Czechy
… …
36 Hiszpania
37 W�gry
38 Urugwaj
39 Polska
40 Chile
… …
69 Brazylia
70 Ukraina
71 Kazachstan
… …
159 Burkina Faso
160 Niger

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie Human Development Report 2012, http://hdr.undp.org/
en/humandev/ (5.03.2013).
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a) spo�eczne wskaniki trwa�ego rozwoju: zwalczanie ubóstwa, stabilno	
 
demografii, promocja edukacji i 	wiadomo	ci spo�ecznej, ochrona i pro-
mocja zdrowia, promocja trwa�ego osadnictwa;

b) ekonomiczne wskaniki trwa�ego rozwoju: wskaniki produkcji typu 
PKB, wspó�praca mi�dzynarodowa, zmiany modelu konsumpcji, zasoby 
i mechanizmy finansowe, transfer ekotechnologii;

c) 	rodowiskowe wskaniki trwa�ego rozwoju: ochrona jako	ci i dost�pno-
	ci zasobów powierzchni ziemi, ochrona atmosfery, zapobieganie wyle-
sieniom i suszom, promocja zrównowa�onego rozwoju wsi i rolnictwa, 
ochrona bioró�norodno	ci, biotechnologie, bezpieczne dla 	rodowiska 
post�powanie z odpadami;

d) instytucjonalne wskaniki trwa�ego rozwoju: integracja problematyki 	ro-
dowiska i rozwoju w procesie podejmowania decyzji, rola g�ównych grup 
spo�ecznych, nauka dla trwa�ego rozwoju, mi�dzynarodowe mechanizmy 
prawne.

Wskanik jako	ci �ycia (Quality of Life Index), opracowany w 2005 roku dla 
odzwierciedlenia poziomu �ycia i satysfakcji �yciowej w poszczególnych krajach, 
jest oparty na metodologii, która ��czy rezultaty ankietowania subiektywnej satys-
fakcji �yciowej z obiektywnymi czynnikami jako	ci �ycia w ró�nych pa�stwach. 
Parametry jako	ci �ycia oraz mierniki u�yte do przedstawienia tych parametrów 
s� nast�puj�ce8:

– sytuacja materialna – PKB na osob� w USD, uwzgl�dniaj�c parytet si�y 
nabywczej,

– zdrowie – oczekiwana d�ugo	
 �ycia, w latach,
– stabilno	
 polityczna i bezpiecze�stwo – ocena jako	ciowa, 
– �ycie rodzinne – wskanik rozwodów (na 1000 mieszka�ców), wyra�ony 

w skali od 1 (najni�szy wskanik rozwodów) do 5 (najwy�szy),
– �ycie wspólnotowe – zmienna ta ma warto	
 1 albo 0,
– klimat i geografia – dla rozró�nienia mi�dzy klimatem gor�cym i zim-

nym, 
– bezpiecze�stwo zatrudnienia – stopa bezrobocia, w procentach, 
– wolno	
 polityczna – przeci�tne wskaniki wolno	ci w skali od 1 (ca�ko-

wicie wolny) do 7 (bez wolno	ci), 
– równo	
 p�ci – proporcje przeci�tnych zarobków m��czyzn i kobiet. 

8 www.eiu.com/public (8.03.2013).
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W d�ugim okresie jako	
 pracy zatrudnionych ludzi determinuje poziom 
jako	ci �ycia, a jako	
 �ycia w formie sprz��enia zwrotnego oddzia�uje na jako	
 
pracy. Obowi�zkiem pa�stwa jest wi�c stworzy
 takie warunki, aby ros�a jako	
 
pracy. Wówczas wzro	nie jako	
 produktów i podniesie si� jako	
 �ycia, która 
z kolei stworzy warunki do wzrostu jako	ci pracy. Dobrym pomys�em jest kon-
cepcja stworzenia i doprowadzenia do realizacji kompleksowego programu zabez-
pieczenia jako	ci pracy, a przez to i jako	ci �ycia w kraju9. Zadanie te spe�nia�by 
program restrukturyzacji przedsi�biorstw na zasadach zrównowa�onego rozwoju. 
Jednak „decydenci ci�gle jeszcze nie zdaj� sobie sprawy, i� podstawowym i naj-
wa�niejszym czynnikiem wyj	cia z kryzysu jest podniesienie w pierwszej kolej-
no	ci jako	ci pracy, a nast�pnie produktów i �ycia10. 

Wszystkie wskaniki poziomu jako	ci �ycia spo�ecze�stwa (rozwoju spo-
�eczno-gospodarczego) w zale�no	ci od stopnia agregacji mo�na podzieli
 na trzy 
grupy11:

a) syntetyczne, najbardziej ogólnie charakteryzuj�ce rozwój spo�eczno-
-gospodarczy (np. PKB, dochód narodowy na mieszka�ca, HDI);

b) szczegó�owe, obrazuj�ce wybrane dziedziny rozwoju spo�eczno-gospo-
darczego (np. stopa inwestycji, liczba odbiorników TV na 100 gospo-
darstw domowych);

c) symptomatyczne, charakteryzuj�ce jedynie wybrane dziedziny (np. liczba 
komputerów na 100 gospodarstw domowych).

Badaj�c i oceniaj�c rozwój spo�eczny, z jednej strony chce si� dokona
 jak 
najbardziej wnikliwego, wszechstronnego i wieloaspektowego opisu rozwoju 
spo�ecznego, z drugiej za	 strony opracowa
 jeden wyrazisty wskanik. W przy-
padku pierwszego rozwi�zania wy�ania si�, co najmniej kilka wa�nych przeszkód: 
niedost�pno	
 wielu danych, nieprzejrzysto	
 (rozmycie) obrazu z�o�onego 
z setek wskaników, znaczny koszt prowadzonych bada� oraz lekcewa�enie tych 
wskaników przez ekonomistów i polityków zapatrzonych w sukces gospodarczy 
mierzony wzrostem PKB. Pomiary jednowskanikowe maj� zarówno wady, jak 
i zalety, podobnie jak wskaniki wzrostu gospodarczego (np. PKB), poniewa� 

9 M. Woniak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kra-
ków 2004, s. 118.

10 S. Gil, J. �leszy�ski, Wska�nik trwa	ego dobrobytu ekonomicznego (ISEW), „Ekonomista” 
2006, nr 1.

11 J. Endicott, J. Nee, W. Harrison, R. Blumenthal, Quality of life enjoyment and satisfaction 
questionnaire: A new measure, „Journal of Psychology” 1993, Vol. 29 (2), s. 321–326.
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w trakcie bada� gubi� wiele wa�nych spraw. Przez to uniemo�liwiaj� wyci�gni�-
cie wielu istotnych wniosków i decydenci nie b�d� wiedzieli, które obszary �ycia 
wymagaj� zmian. 

Tabela 3. Typowe (najcz�	ciej wyst�puj�ce) warto	ci okre	laj�ce jako	
 �ycia

Grupa warto	ci Warto	ci, mierniki, wskaniki
Warto	ci 
psychologiczno-moralne

– pogl�dy filozoficzne na �ycie, w tym wyznanie
– wrodzone cechy psychiczne, nabyte cechy charakterologiczne
– aktualna hierarchia warto	ci moralnych i ich rola w �yciu osoby
– sprawno	
 psychofizyczna
– aktualna hierarchia warto	ci intelektualnych i etycznych oraz ich 

rola w �yciu osoby, zadowolenie z pracy
Warto	ci 
spo�eczno-kulturowe

– pochodzenie spo�eczne, wykszta�cenie, poziom inteligencji
– znajomo	
 j�zyków obcych, cechy nabyte, umiej�tno	ci i zdolno-

	ci, miejsce urodzenia, miejsca zamieszkania
– kontakt z kultur�, umiej�tno	
 wspó��ycia mi�dzyludzkiego
– umiej�tno	
 wspó�dzia�ania z innymi, stosunek do fauny i flory
– 	rodowisko ludzkie, w którym przebywa osoba, kr�gi przyjació� 

znajomych i zwi�zki rodzinne, doznania spo�eczno-kulturalne
Warto	ci 
techniczno-ekonomiczne

– poziom zamo�no	ci mierzony stanem posiadanych zasobów 
(np. domy, mieszkania, samochody, dzie�a sztuki, stan konta, 
z�oto, papiery warto	ciowe) dzi	 i w przesz�o	ci

– poziom dochodów realnych uzyskiwanych z pracy i posiadanego 
kapita�u, darowizny, prezenty, nagrody, kwoty wygrane, podatki, 
poziom jako	ci nabytych wyrobów i us�ug

– ceny dóbr i us�ug, dost�p do dóbr i us�ug, koszty jako	ci
– koszty eksploatacji dóbr, system gwarancji i r�kojmi
– system kredytowy i poziom odsetek, wynalazki, innowacje

�ród�o:  opracowanie w�asne na podstawie http://www.eiu.com/public/ (8.03.2013).

Wiadomo, �e wszystkie mierniki maj� zalety i wady. Obecnie najpopular-
niejszym miernikiem jest HDI, mimo �e opiera si� jedynie na trzech czynnikach 
(wielu uproszczeniach). Jednak ze wzgl�du na fakt, �e stosunkowo �atwo i szybko 
mo�na go obliczy
, jest on najcz�	ciej stosowany, natomiast wskanik jako	ci �ycia 
(Quality of Life Index), dostarczaj�cy istotnych informacji w ró�nych dziedzinach 
�ycia, niestety, wymaga wielu, cz�sto trudnych oblicze�. Ekonomi	ci nadal pra-
cuj� nad znalezieniem bardziej optymalnego wskanika lub zestawu wskaników 
do pomiaru jako	ci �ycia. Przyk�adow� koncepcj� jest zestaw trzech wskaników 
podzielonych ze wzgl�du na grupy warto	ci przedstawione w tabeli 3. 
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2. Zrównowa�ony rozwój jako czynnik determinuj�cy 
wyniki bada
 jako�ci �ycia 

W ramach Unii Europejskiej prowadzone s� prace na rzecz szerszego zaan-
ga�owania w planowanie podstaw rozwoju zrównowa�onego. W raporcie ko�-
cowym grupy roboczej ekspertów zdefiniowano kluczowe zagadnienia zwi�zane 
z procesami restrukturyzacji przedsi�biorstw w relacji do rozwoju zrównowa�o-
nego. Podstawowym aspektem jest wykorzystanie istniej�cych zasobów do ogra-
niczenia konieczno	ci zagospodarowywania nowych obszarów, czyli regeneracja, 
rewitalizacja terenów ju� wykorzystanych. Ziemia jest dobrem podstawowym, 
którego zasób jest sko�czony. Tereny raz zagospodarowane niezwykle rzadko 
s� ponownie przekszta�cane w obszary przyrodnicze, a przecie� ziemia jest pod-
stawowym 	rodkiem produkcji rolniczej, natura za	 g�ównym elementem jako	ci 
	rodowiska zamieszkania. 

Kwestia dobrych procesów restrukturyzacji przedsi�biorstw w ramach zrów-
nowa�onego rozwoju zamyka si� w obr�bie racjonalnego wykorzystania zasobów 
oraz sprzyjaniu wizji d�ugoterminowej, nie patrz�c wy��cznie na obecny zysk 
ekonomiczny, ale raczej na efektywno	
 ekonomiczn�, która b�dzie przyjazna 
	rodowisku naturalnemu. Ci�g�o	
 w równomiernym i stabilnym rozwoju prze-
strzeni oraz wielofunkcyjne zagospodarowanie o odpowiedniej do charakteru 
miejsca intensywno	ci maj� sprzyja
 nie tylko efektywno	ci ekonomicznej, ale 
równie� rozwojowi spo�ecznemu danego regionu, a wi�c wszystkim tym czynni-
kom, które maj� wp�yw na jako	
 �ycia ogólnego. Pozwoli to na unikanie w przy-
sz�o	ci du�ych waha� w gospodarce, od bardzo szybkiego wzrostu, g�ównie dzi�ki 
wykorzystaniu nowych technologii, ale cz�sto równie� takich, które powoduj� 
degradacj� 	rodowiska i nadmierne wykorzystanie zasobów, ��cznie z nieodwra-
calnymi skutkami, do zapa	ci i kryzysów wywo�ywanych przez t� krótkowzrocz-
no	
. Podstawow� zasad� w procesach restrukturyzacji przedsi�biorstw jest 
analiza zalet i wad wprowadzanych zmian nie tylko pod wzgl�dem efektywno	ci 
ekonomicznej, lecz równie� wp�ywu na ca�y region i spo�ecze�stwo. Na stra�y 
tak poj�tego rozwoju zrównowa�onego powinny sta
 zasady i normy prawne 
reguluj�ce ten stan rzeczy, aby proces ten by� oparty na zasadach d���cych do 
zrównowa�onego rozwoju. Dzi�ki tym zasadom osi�gnie si� now� (lepsz�) jako	
 
�ycia, która w oczywisty sposób nap�dza rozwój. Ekonomi	ci od lat opracowuj� 
wskaniki, które pomog� okre	li
 i zobiektywizowa
 dla celów porównawczych 
poziom �ycia, czyli poziom zaspokojenia potrzeb za pomoc� dóbr materialnych 
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i us�ug w jednostce czasu. Badania obejmuj� zarówno wskaniki syntetyczne jak 
i symptomatyczne, dotycz�ce mi�dzy innymi warunków indywidualnych wybo-
rów zachowa� konsumpcyjnych, warunków pracy, warunków ekologicznych, roz-
miarów czasu wolnego i sposobów ich zagospodarowania czy organizacji �ycia 
spo�ecznego. W wymiarze lokalizacji poziom �ycia wi��e si� natomiast z12:

– jako	ci� i standardem mieszkania,
– jako	ci� 	rodowiska zamieszkania,
– dost�pno	ci� i ró�norodno	ci� miejsc pracy (rodzaj, dywersyfikacja 

zarobków),
– poda�� elementów infrastruktury spo�ecznej i us�ug, na przyk�ad sklep, 

szko�a, szpital,
– dost�pno	ci� us�ug kultury i miejsc rekreacji.
Zwi�zek mi�dzy poziomem �ycia a zrównowa�onym rozwojem jest wi�c 

czytelny, dlatego procesy restrukturyzacji przedsi�biorstw prowadzone zgodnie 
z zasadami zrównowa�onego rozwoju w d�u�szej perspektywie b�d� niew�tpli-
wie pozytywnie wp�ywa
 na tak szeroko rozumian� jako	
 �ycia. Znaczenie ma 
obecno	
 i dost�pno	
 odpowiednich elementów w sferze funkcjonalno-prze-
strzennej �ycia oraz gwarancja zrównowa�onego rozwoju tych czynników. Przy-
bli�enie koncepcji zrównowa�onego rozwoju, a jednocze	nie pomoc instytucji 
regionalnych w podejmowaniu wspólnych dzia�a� na rzecz �agodzenia skutków 
restrukturyzacji, rozwoju regionu i poprawy sytuacji na rynkach pracy, to prio-
rytetowe zadania. Wymuszana twardymi zasadami rachunku ekonomicznego, 
restrukturyzacja przedsi�biorstw powoduje istotne zmiany na rynku pracy, dla-
tego niezb�dne s� dzia�ania wykorzystuj�ce dost�pne narz�dzia i fundusze do 
wspierania rozwoju regionalnego i procesów restrukturyzacyjnych, które b�d� 
zgodne z zasadami zrównowa�onego rozwoju i pozytywnie wp�yn� na najwa�-
niejsze sfery �ycia (m.in. na prac�, mo�liwo	ci rozwoju, bezpiecze�stwo pa�-
stwowe i przyrodnicze, stabilny i zdrowy wzrost). Dla osi�gni�cia najlepszych 
rezultatów oraz komplementarno	ci prowadzonych dzia�a� niezwykle wa�na jest 
wspó�praca mi�dzy przedsi�biorstwem jako podstawowym podmiotem w gospo-
darce rynkowej a jego otoczeniem, zaw�aszcza z pa�stwem i instytucjami, które 
powinny odgrywa
 rol� regulatorów prowadz�cych do zrównowa�onego rozwoju 
spo�ecze�stwa, a przez to i jako	ci �ycia. 

12 K. Portney, Taking sustainable cities seriously: Economic development, the environment, and 
quality of life in American cities, Urban Policy and Research, Vol. 21, Issue 3, Cambridge Press, 
2003, s. 302.
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Koncepcja zrównowa�onego rozwoju opiera si� w istocie rzeczy na trzech 
filarach, a mianowicie efektywno	ci ekonomicznej, ale uwzgl�dniaj�cej ponosze-
nie kosztów spo�ecznych i 	rodowiskowych, trosce o 	rodowisko oraz równowa-
dze spo�ecznej uwzgl�dniaj�cej dzia�ania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy 
i podnoszenia jako	ci �ycia. Jedn� z wa�nych zasad zrównowa�onego rozwoju, 
podkre	lan� w kontek	cie wspierania procesów restrukturyzacyjnych, jest zasada 
wspó�uczestnictwa, która wi��e si� z zaanga�owaniem wszystkich uczestników 
�ycia spo�eczno-gospodarczego w regionie. Wa�n� konkluzj� jest natomiast pod-
kre	lenie znaczenia synergii prowadzonych dzia�a� na rzecz restrukturyzacji i ich 
wp�ywu na otoczenie restrukturyzowanych przedsi�biorstw. W przeprowadzaniu 
wszelkich dzia�a� restrukturyzacyjnych niezwykle wa�na jest tak�e szybko	
 ich 
podejmowania, a tak�e d�ugofalowa perspektywa ich planowania. Konieczne jest 
równie� dopasowywanie dzia�a� do kontekstu, w jakim dany proces restruktury-
zacyjny jest podejmowany, co wi��e si� z potrzeb� zaanga�owania szerokiego 
grona instytucji lokalnych i regionalnych oraz samego przedsi�biorstwa. 

Podsumowanie

W artykule dokonano analizy metodyki wykonywania bada� jako	ci �ycia 
w spo�ecze�stwie. W jej wyniku wskazano na potrzeby zmian i dalszego rozwoju 
mierników takiej oceny, poniewa� rozbudowane instrumentarium wymaga skom-
plikowanego zbierania i przetwarzania informacji, co grozi rozmyciem warto	ci 
bada� i powstaniem zam�tu. Nale�y zatem d��y
 do wypracowania porównywal-
nego systemu wskaników, które usatysfakcjonuj� swoj� obiektywno	ci� ró�ne 
grupy spo�eczne i b�d� przydatne w procesach decyzyjnych wp�ywaj�cych na 
przemiany w gospodarkach 	wiata. 

W artykule przedstawiono najpopularniejsze wskaniki jako	ci �ycia oraz 
kierunek rozwoju nowych miar, a tak�e konkluzje dotycz�ce czynników, które 
determinuj� wyniki bada� jako	ci �ycia. Potwierdzaj� to wyniki bada� jako	ci 
�ycia na 	wiecie wed�ug miernika HDI, z których wynikaj� wysokie pozycje 
pa�stw rozwijaj�cych si� zgodnie z zasadami zrównowa�onego rozwoju (np. 
kraje skandynawskie). Wnioski te pozwol� pa�stwom 	wiata, w tym Polsce, któ-
rej miejsce w rankingu spada w porównaniu z poprzednimi latami, na ukierunko-
wanie rozwoju na wzrost jako	ci �ycia spo�ecze�stwa. 
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Omówiono równie� procesy restrukturyzacji przedsi�biorstw, które wp�y-
waj� na ekonomi� spo�eczn� i zmiany w otaczaj�cym nas 	wiecie, na jako	
 �ycia. 
Zrównowa�ony rozwój ma pozytywny wp�yw na jako	
 �ycia spo�ecze�stw lokal-
nych i ca�ych narodów. Istotnym warunkiem kszta�towania pozycji konkurencyjnej 
firmy na rynku s� procesy restrukturyzacji, które dostosowuj� przedsi�biorstwo 
do zmieniaj�cych si� mo�liwo	ci i warunków otoczenia, co wp�ywa na efektyw-
no	
 funkcjonowania. Jedn� z przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego s� nie-
ustaj�ce zmiany i procesy dostosowawcze do nowej technologii jedynie w celu 
podnoszenia efektywno	ci ekonomicznej. Nie uwzgl�dnianie przyrodniczych 
i spo�ecznych aspektów takich zmian w d�ugim okresie przynosi odwrotny (nie-
po��dany) skutek, nie tylko dla samej firmy, ale równie� dla ca�ych spo�eczno	ci 
i narodów. Trzeba zatem zauwa�y
, �e przemiany restrukturyzacyjne musz� by
 
kontrolowane i regulowane przez odpowiednie instytucje i organy pa�stwowe, 
co wydaje si� niezb�dne w zrównowa�onym rozwoju. Uchroni to nie tylko przed 
drastycznymi falami kryzysów, ale równie� pozwoli na utrzymanie stabilnego 
rozwoju jako	ci �ycia spo�ecznego. 
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THE METHODOLOGY OF STUDY THE QUALITY OF LIFE IN SOCIETY 
AND PLACE POLISH IN THE WORLD

Summary

The article presents the research methodology of quality of life in society. In the 
article analysis the most common indicators of quality of life and the directions of the 
development of new measures. Shows the most popular indicator HDI and on the basis 
of an analysis of Polish places in the world. Also describes the impact of restructuring 
processes on the quality of life that affect the social economy and changes in the world 
around us. The article contains the principles of corporate restructuring in accordance with 
the rules of balanced development, and the impact of these changes on the results of the 
quality of social life.

Keywords: quality of life, indicators, synthetic meters, restructuring process, balanced 
development


