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WST!P
Niniejsze opracowanie powsta!o w ramach realizacji projektu „Pomorze 2030
– scenariusze rozwoju i kluczowe technologie” realizowanego przez Instytut
Bada# nad Gospodark& Rynkow&. Projekt ten jest pierwszym przedsi'wzi'ciem
o charakterze foresightu regionalnego realizowanym w województwie pomorskim. Jego za!o$eniem jest uruchomienie szerokiej dyskusji o przysz!o+ci w gronie ró$nych aktorów regionalnych, maj&cej prowadzi, do lepszego zrozumienia
zachodz&cych procesów oraz uruchamiania indywidualnych i zbiorowych dzia!a#, które odpowiada!yby na wyzwania przysz!o+ci i umo$liwia!y kszta!towanie
po$&danej +cie$ki rozwoju Pomorza.
Publikacja sk!ada si' z dwóch cz'+ci. W pierwszej przedstawiono potencjalne
scenariusze rozwoju Pomorza w najbli$szych dwudziestu latach. Naszym celem
by!o nie tyle przedstawienie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju,
ile wskazanie, jak ró$nie mo$e kszta!towa, si' rzeczywisto+, Pomorza w zale$no+ci od przyj'tej strategii oraz uwarunkowa# zewn'trznych, które b'd& na ni&
wp!ywa,. Druga cz'+, publikacji przedstawia najwa$niejsze – zdaniem autorów
– procesy i zjawiska, które w istotny sposób b'd& oddzia!ywa, na przysz!o+,
Pomorza.
Na zawarto+, i tre+, niniejszej publikacji – a zw!aszcza sformu!owane scenariusze – wp!yn'!y liczne dyskusje odbywaj&ce si' podczas spotka# Panelu G!ównego projektu „Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie”,
w którego pracach uczestniczyli: Edwin Bendyk („Polityka”), Miros!aw Bieli#ski
(Energa SA), Tomasz Brodzicki (Uniwersytet Gda#ski), Jan Burnewicz (Uniwersytet Gda#ski), Mariusz Czepczy#ski (Uniwersytet Gda#ski), Zdzis!aw Czucha
(burmistrz Ko+cierzyny), S!awomir D&browski (A&A Biotechnology), Stefan
Dunin-W&sowicz (BPI Polska), Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeci#ski),
Andrzej Dyka (Politechnika Gda#ska), Maciej Dzier$anowski (IBnGR), Dariusz
Filar (Uniwersytet Gda#ski), Bogdan Fota (Fota SA), Henryk Krawczyk (Politechnika Gda#ska), Waldemar Kucharski (Young Digital Planet), Waldemar
Kwa+nik (Instytut Ekoenergii), Piotr Lorens (Politechnika Gda#ska), Cezary
Obracht-Prondzy#ski (Uniwersytet Gda#ski), Iwona Sagan (Uniwersytet Gda#ski), Piotr Skowron (Uniwersytet Gda#ski), Ma!gorzata Stompór (IBnGR),
Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gda#ski), Jan Szomburg (IBnGR), W!odzimierz
Szordykowski (Urz&d Marsza!kowski Województwa Pomorskiego), Grzegorz
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W'grzyn (Uniwersytet Gda#ski) oraz autorzy. Niniejszym chcieliby+my podzi'kowa, wszystkim uczestnikom spotka# za wszelkie inspiracje, komentarze
i uwagi, które wp!yn'!y na ostateczny kszta!t niniejszej publikacji, zastrzegaj&c
jednocze+nie, $e pe!n& odpowiedzialno+, za ostateczn& tre+, ponosz& wy!&cznie
autorzy.
Przedstawione w publikacji wst'pne scenariusze rozwoju Pomorza b'd&
przedmiotem dalszych prac i konsultacji w ramach projektu, a tak$e konfrontacji
z wynikami uzyskanymi w ramach paneli tematycznych. Wszystkie osoby, które
chcia!yby skomentowa, przedstawione scenariusze, zach'camy do kontaktu
z zespo!em realizuj&cym projekt poprzez stron' www.pomorze2030.pl.
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PODSUMOWANIE
Ostatnie dwadzie+cia lat w Polsce i na Pomorzu ukszta!towa!y procesy przechodzenia do gospodarki rynkowej, jej rozwój oraz liberalizacja wielu obszarów
$ycia spo!eczno-gospodarczego. Dzi+ procesy te s& w du$ym stopniu uko#czone
– dobiegaj&ca ko#ca restrukturyzacja przemys!u stoczniowego jest tego potwierdzeniem. Zmienia si' równie$ struktura spo!eczna – dzisiejsze spo!ecze#stwo
w coraz mniejszym stopniu sk!ada si' z pracowników fizycznych, a w coraz
wi'kszym z pracowników wiedzy1, pracowników kreatywnych. Zako#czony
proces restrukturyzacji gospodarki socjalistycznej nie oznacza ko#ca rozwoju, ale
jest pocz&tkiem dalszych przeobra$e# i kszta!towania si' nowej rzeczywisto+ci.
Jednymi z kluczowych wyzwa#, przed którym stoi wspó!czesny +wiat, s& zachodz&ce obecnie zmiany demograficzne. Z jednej strony mamy do czynienia
z gwa!townie rosn&c& liczb& ludno+ci na +wiecie – spowodowan& wysokim przyrostem liczby ludno+ci w krajach rozwijaj&cych si'. Z drugiej za+ obserwujemy
starzenie si' spo!ecze#stw – w szczególno+ci w krajach rozwini'tych (pa#stwa
europejskie, Japonia) oraz niektórych krajach rozwijaj&cych si' (Chiny) – spowodowane wyd!u$aniem si' przeci'tnej d!ugo+ci $ycia oraz spadkiem liczby urodze#. Demografia wp!ynie nie tylko na zmian' globalnego uk!adu si! gospodarczych i politycznych, ale równie$ na struktur' gospodarki oraz produktów
i us!ug, oczekiwanych przez starzej&cych si' konsumentów.
Ostatnie dziesi'ciolecia to niew&tpliwie okres triumfu gospodarki neoliberalnej, liberalizacji handlu oraz wzrostu swobody w przep!ywie kapita!u, a tak$e
osób. Rzeczywisto+, ta, któr& nazywa si' globalizacj&, jest konsekwencj& wprowadzanych porozumie# mi'dzynarodowych znosz&cych bariery w przep!ywie
dóbr, osób i kapita!u (w szczególno+ci na forum )wiatowej Organizacji Handlu,
ale równie$ w ramach rodz&cych si' ugrupowa# gospodarczych, takich jak Unia
Europejska). Globalizacja obecnie zmienia rzeczywisto+,, przyczyniaj&c si' do
niespotykanej w historii zmiany podzia!u pracy w skali globalnej oraz realokacji
potencja!u produkcyjnego pomi'dzy krajami i regionami. Te procesy wp!yn'!y
na zmian' struktury gospodarczej poszczególnych krajów, w tym deindustrializacj' krajów wysoko rozwini'tych.

1

Pracowników, których praca wymaga tworzenia, dystrybucji i wykorzystywania wiedzy, a nie si!y
fizycznej czy umiej'tno+ci manualnych.
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Zachodz&ce procesy demograficzne, globalizacja oraz szybszy rozwój gospodarczy okre+lonych regionów przyczyniaj& si' równie$ do masowych migracji
ludno+ci, zarówno wewn&trz poszczególnych krajów, jak i w uk!adzie mi'dzynarodowym. Jedn& z istotnych konsekwencji tych procesów jest dynamiczny
rozwój du$ych aglomeracji – megamiast, które koncentruj& coraz wi'kszy potencja! gospodarczy i ludno+ciowy oraz staj& si' kluczowymi w'z!ami (hubami)
globalnej gospodarki. W przysz!o+ci mo$na zak!ada,, $e znaczenie takich centrów b'dzie jeszcze ros!o, te miasta za+, które znajd& si' poza sieci& globalnych
powi&za#, b'd& szybko ulega, peryferyzacji.
Zbli$aj&ca si' rewolucja technologiczna b'dzie równie$ w istotny sposób
wp!ywa, na poziom $ycia w nadchodz&cych dziesi'cioleciach. Z jednej strony
prze!om technologiczny, b&d- jego brak, b'dzie decydowa! o tym, czy uda si'
rozwi&za, wyzwania, przed którymi stoi dzi+ +wiat: wyczerpywanie si' surowców energetycznych, zanieczyszczenie +rodowiska i katastrofy naturalne, brak
r&k do pracy czy bezpiecze#stwo $ywno+ciowe. Z drugiej strony je+li nast&pi
oczekiwany prze!om technologiczny, to kraje, przedsi'biorstwa, które b'd&
w nim uczestniczy, (lub b'd& w stanie za nim nad&$y,), uzyskaj& niew&tpliwie
istotn& przewag' konkurencyjn&.
Wspó!cze+nie zachodz& równie$ zmiany spo!eczne, które istotnie wp!yn& na
rzeczywisto+, w przysz!o+ci. Jednym z kluczowych przeobra$e# jest zmiana roli
i znaczenia kobiet. Obecnie obserwuje si' wzrost aktywno+ci zawodowej kobiet
oraz opó-nianie decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka. Zmienia si' równie$
model rodziny – ro+nie liczba zwi&zków pozama!$e#skich, rodziny staj& si' mniej
liczne, a wi'zi mi'dzypokoleniowe istotnie si' rozlu-niaj&. Procesy te – je+li trendy te si' nie zmieni& – b'd& prowadzi, do mniejszego przyrostu naturalnego oraz
dalszego starzenia si' spo!ecze#stwa. B'd& one wywiera!y presj' na finanse publiczne, a w konsekwencji mog& prowadzi, do zaostrzenia si' konfliktów mi'dzypokoleniowych.
Poza wspomnianymi trendami warto równie$ podkre+li, znaczenie zachodz&cych obecnie zmian geopolitycznych. Dwa obserwowane zjawiska b'd& mia!y
kluczowy wp!yw na uwarunkowania, które ukszta!tuj& $ycie w spo!ecze#stwach
w nadchodz&cych dekadach.
Pierwszym z nich jest niew&tpliwie obserwowany obecnie wyra-ny wzrost
znaczenia gospodarek krajów rozwijaj&cych si' (azjatyckich/BRIC2), czego prze-

2

8

Brazylia, Rosja, Indie, Chiny.

POMORZE 2030
Megatrendy i wst%pne scenariusze rozwoju Pomorza
jawem jest chocia$by powstanie grupy G20 i de facto przej'cie przez ni& roli odgrywanej poprzednio przez G8. Czy ten trend jest nieodwracalny, a tym bardziej,
czy kraje rozwini'te zast&pi& dzisiejszych liderów gospodarczych +wiata (Stany
Zjednoczone, Europ'), nie jest jeszcze przes&dzone. Nie jest równie$ przes&dzone, jak szybko zmiany te b'd& nast'powa,, oraz to, które kraje czy regiony ostatecznie uplasuj& si' na pozycji liderów gospodarczych i technologicznych +wiata.
Wydaje si' jednak nieuniknione, $e nadchodz&ce dekady prowadz& do +wiata
bardziej zró$nicowanego, wielobiegunowego – w przeciwie#stwie do +wiata
jednobiegunowego (Pax Americana), który obserwowano w ostatnich dziesi'cioleciach. Nowa rzeczywisto+, wp!ynie nie tylko na relacje gospodarcze na +wiecie,
ale równie$ b'dzie oddzia!ywa, na zmiany kulturowe oraz system warto+ci spo!ecze#stw w przysz!o+ci.
Drug& kwesti& o istotnym znaczeniu dla polskiej, a tym samym pomorskiej
rzeczywisto+ci jest przysz!o+, Unii Europejskiej – jej istnienie b&d- rozpad, solidarno+, mi'dzy pa#stwami b&d- jej brak, wybór priorytetów rozwojowych oraz
kszta!t przyjmowanych regulacji. Obecny kryzys unaoczni!, $e gospodarki europejskie s& bardzo zró$nicowane pod wzgl'dem strukturalnym. Powoduje to, $e
priorytety, regulacje ustalane na szczeblu europejskim w ró$nym stopniu oddzia!uj& na poszczególne gospodarki krajowe i regionalne. To, co dla jednej jest stymulatorem wspieraj&cym rozwój, dla innej mo$e si' okaza, zagro$eniem spychaj&cym na peryferia. Unia Europejska jest niew&tpliwie szans& na rozwój
cywilizacyjny Pomorza, ale w okre+lonych uwarunkowaniach mo$e sta, si' równie$ zagro$eniem. Wysokie zad!u$enie sektora publicznego w wielu krajach starej Europy mo$e równie$ oznacza,, $e strumie# funduszy strukturalnych dla
Polski, w tym równie$ Pomorza, mo$e zosta, znacz&co zmniejszony lub ca!kowicie zatrzymany.
Przytoczone trendy (gospodarcze, spo!eczne, technologiczne) i zachodz&ce
zmiany geopolityczne stworz& now& rzeczywisto+,. W tych ramach Pomorze
musi znale-, pomys! na swoje miejsce w kraju, Europie i na +wiecie. Obecnie
mo$na zaobserwowa,, $e regiony Polski centralnej i po!udniowo-zachodniej
rozwijaj& si' dynamiczniej pod wzgl'dem gospodarczym i naukowym. Cz'+ciowo wynika to z lepszego po!o$enia geograficznego, ale równie$ z lepiej rozwini'tej infrastruktury, w szczególno+ci komunikacyjnej. Planowana budowa kolei
szybkiej pr'dko+ci mo$e potwierdzi, dominacj' j&dra gospodarczego Polski na
tym obszarze, spychaj&c pozosta!e regiony na pozycj' peryferii.
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Unia Europejska
jako szansa

Centrum gospodarcze
przesuwa si! na wschód

Centrum gospodarcze
pozostaje na zachodzie

Unia Europejska
jako zagro"enie
Rys. 1. Uwarunkowania rozwoju Pomorza
#ród$o: Opracowanie IBnGR.

Obecny kryzys (finansowy, gospodarczy, finansów publicznych) jest zwiastunem nadchodz&cych zmian. )wiat wchodzi w okres globalnych turbulencji.
Nast'puje wzrost nastrojów protekcjonistycznych, które zmieni& charakter obecnej globalizacji. Stan ten mo$e trwa, dekad' lub d!u$ej. )wiat, który si' po nim
wy!oni, b'dzie inny od tego, jaki obserwuje si' dzi+.
Jakie z tego okresu wyjdzie Pomorze? Jako dynamiczny i atrakcyjny region?
Czy przeciwnie – jako peryferium, bez perspektyw, z którego bardziej dynamiczne jednostki b'd& po prostu ucieka,. Zewn'trzne uwarunkowania i trendy niew&tpliwie stworz& regu!y gry, w ramach których Pomorze b'dzie musia!o znale-, w!asn& drog' rozwoju (rys. 1). To, czy uda si' znale-, odpowiedni klucz do
rozwoju, który zapewni dobrobyt w najbli$szych dziesi'cioleciach, zale$y jednak
w du$ym stopniu od tego, jakie b'd& wewn'trzne (regionalne) decyzje i kierunki
inwestowania dost'pnych zasobów.
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Pierwsz& opcj& jest wybór strategii „doganiania Zachodu”, polegaj&cej na
nadrabianiu zaleg!o+ci i koncentracji +rodków na inwestycjach w infrastruktur'
transportow&, budow' stadionów oraz prób' obrony dzisiejszej struktury gospodarczej – vide próba „reaktywacji” budowy statków na Pomorzu.
Drug& opcj& jest strategia „ucieczki do przodu” – inwestycji w te obszary,
które b'd& decydowa!y o przewadze w przysz!o+ci – edukacj', kultur', technologi' i gospodark' wiedzy. Wdro$enie tej strategii wymaga wzi'cia pod uwag'
istniej&cych uwarunkowa# i potencja!u regionu. Równie wa$ne – a mo$e nawet
wa$niejsze – jest znalezienie pomys!u na Pomorze – wizji, która b'dzie atrakcyjna
w przysz!o+ci. Poni$ej przedstawiono kilka propozycji strategii rozwoju.

11

POMORZE 2030
Wst%pne scenariusze rozwoju

WST!PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA

Rys. 2. Wst%pne scenariusze rozwoju Pomorza
#ród$o: Opracowanie IBnGR.

LOTNISKOWIEC AZJI
W nadchodz&cych latach najbardziej dynamicznie rozwijaj&cym si' regionem
+wiata b'dzie Azja. Przedsi'biorstwa azjatyckie dokonuj& ekspansji na pozosta!e
rynki (Stany Zjednoczone, Europ'), szukaj&c partnerów do wspó!pracy i kooperacji. Region pomorski stara si' dopasowa, do tych trendów poprzez ukierunkowanie swojej strategii i dzia!a# na:
. rozwijanie po!&cze# transportowych i komunikacyjnych z Azj&,
. przyci&ganie inwestycji azjatyckich,
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.

nawi&zywanie kontaktów
*)
i kooperacji z przedsi'biorstwami azjatyckimi,
. nawi&zywanie stosunków
partnerskich z administracj&
regionaln& i lokaln& Chin,
. edukacj' i promocj' kultury
i j'zyka chi#skiego (i innych
krajów azjatyckich) na Pomorzu.
W konsekwencji Pomorze – dzi'ki celowej i ukierunkowanej na wspó!prac'
z krajami azjatyckimi postawie opartej na otwartym stosunku do cudzoziemców,
przyjaznym i kompetentnym podej+ciu do inwestorów oraz edukacji nastawionej
na poznanie j'zyka i kultury azjatyckiej – staje si' przyczó!kiem krajów azjatyckich w Europie. Przyci&ga inwestycje zagraniczne krajów azjatyckich, które s&
zainteresowane wej+ciem na rynki krajów europejskich.
Jednym z czynników wi'kszego (w stosunku do krajów Europy Zachodniej)
otwarcia regionu na Azj' jest fakt, $e przedsi'biorstwa azjatyckie nie stanowi&
bezpo+redniej konkurencji dla regionalnych i krajowych przedsi'biorstw – zw!aszcza w dziedzinach bardziej zaawansowanych technologicznie – co ma miejsce
w wypadku krajów Europy Zachodniej, w szczególno+ci Niemiec.
Rozwijane s& nowe po!&czenia transportowe – w szczególno+ci oparte na drodze morskiej – z portami azjatyckimi, które sprawiaj&, $e Trójmiasto staje si' regionalnym hubem logistycznym
dla obszaru Europy )rodkowej
oraz Wschodniej oraz regionu
Morza Ba!tyckiego. Sprzyja
temu rozbudowa l&dowej infrastruktury transportowej w Polsce (autostrady, w tym A1, drogi
ekspresowej S7, modernizacji
po!&cze# kolejowych itp.).
Gospodarka Pomorza rozwija si' dynamicznie. Powstaj&
nowe miejsca pracy zarówno
*) /ród!o ilustracji: http://www.sxc.hu/home – dotyczy ilustracji w cz'+ci Wst'pne scenariusze rozwoju
Pomorza (s. 13–24).
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w us!ugach (logistyce i zwi&zanych z ni& zawodach), jak i w przemy+le – w bran$ach zaawansowanych technologicznie – ale na bazie technologii (inwestycji)
zewn'trznych (azjatyckich).
Wi'kszo+, nowych inwestycji koncentruje si' na obszarze aglomeracji trójmiejskiej lub w jej bezpo+rednim s&siedztwie. Nast'puje wzrost rozwarstwienia
spo!ecznego pomi'dzy obszarem metropolitalnym a pozosta!& cz'+ci& województwa, która stopniowo ulega peryferyzacji. Do regionu nap!ywaj& imigranci zarówno z krajów azjatyckich (w zwi&zku z realizowanymi inwestycjami), jak i z krajów
Europy Wschodniej (z powodów ekonomicznych). Czynniki te powoduj& powstawanie napi', zarówno na tle kulturowym, jak i ekonomicznym – pracownicy
niewykwalifikowani musz& konkurowa, o miejsca pracy z imigrantami.
Zagro#enia dla realizacji tego scenariusza:
. kryzys i zahamowanie ekspansji krajów azjatyckich mog& doprowadzi, do
ograniczenia b&d- zaniechania ekspansji przedsi'biorstw z tych krajów,
w tym do zaniechania podejmowania inwestycji poza granicami w!asnych
krajów,
. kryzys i podupadanie gospodarek krajów europejskich sprawiaj&, $e Europa
przestaje by, atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów z krajów azjatyckich,
którzy ekspansj' kieruj& na rynek wewn'trzny (azjatycki) oraz do Ameryk,
. wzrost protekcjonizmu na +wiecie mo$e doprowadzi, do wprowadzenia
barier, ograniczy, wolny handel oraz przep!yw inwestycji zagranicznych;
mo$e to si' odby, przez wprowadzenie ogranicze# dla ca!ej Unii Europejskiej
lub w wypadku rozpadu Unii Europejskiej przez wprowadzenie tego typu
ogranicze# przez rozwini'te kraje Europy Zachodniej,
. wzrost kosztów surowców energetycznych oraz regulacje zagro$enia dla
+rodowiska mog& ograniczy, przep!yw towarów i us!ug w skali globalnej
i doprowadzi, do wykszta!cenia si' mniejszych, regionalnych systemów
gospodarczych („gospodarka jezior” [1]), co ograniczy znaczenie centrów
transportowo-logistycznych,
. podobna strategia zostaje obrana równie$ przez inne regiony europejskie
– w tym Europy Zachodniej, które z powodu przed!u$aj&cego si' kryzysu
(spowolnienia) gospodarczego oraz rosn&cego zad!u$enia publicznego s&
zmuszone do poszukiwania inwestycji zewn'trznych.
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CENTRUM US&UG
Kryzys gospodarczy mija i w krajach rozwini'tych rozpoczyna si' proces
powolnego wzrostu gospodarczego. Jednocze+nie w dalszym ci&gu przedsi'biorstwa szukaj& mo$liwo+ci obni$enia kosztów swojej dzia!alno+ci i robi& to mi'dzy
innymi przez przenoszenie cz'+ci dzia!alno+ci do krajów o ni$szych kosztach
dzia!alno+ci gospodarczej.
Pomorskie uczelnie, wykorzystuj&c na przyk!ad +rodki z funduszy
strukturalnych, rozwijaj& si' i kszta!c& pracowników na wysokim poziomie. Pomorze, dzi'ki wykwalifikowanym pracownikom, dobrze rozwini'tej infrastrukturze komunikacyjnej oraz wysokiej jako+ci $ycia,
przyci&ga inwestycje us!ugowe (off-shore), które maj& na celu obs!ugiwanie rozwini'tych krajów Europy Zachodniej i Ameryki. Na obszarze Trójmiasta powstaj& centra finansowe, centra obs!ugi klienta itp. Generuj& one stosunkowo
dobrze p!atne, ale ma!o kreatywne miejsca pracy, które w ograniczonym stopniu
rozwijaj& pracowników. Sytuacja ta powoduje, $e najbardziej dynamicznie i kreatywne osoby emigruj& do miast zapewniaj&cych im bardziej atrakcyjne miejsca
pracy.
Inwestycje lokalizowane s& prawie wy!&cznie w aglomeracji trójmiejskiej,
w du$ym stopniu przyczyniaj&c si' do pog!'biania nierówno+ci spo!ecznych
w regionie. Inwestycje te, generuj&c miejsca pracy w aglomeracji, wysysaj& dynamiczne jednostki z ma!ych miast i wsi, przyczyniaj&c si' do depopulacji i podupadania tych obszarów.
Poniewa$ inwestycje tego typu s& s!abo uzale$nione od konkretnej lokalizacji,
powstaje ryzyko, $e po pewnym czasie zostan& one przeniesione do innych krajów/regionów zapewniaj&cych ni$sze koszty przy porównywalnej jako+ci infrastruktury i dost'pie do wykwalifikowanych pracowników.
Zagro#enia dla realizacji tego scenariusza:
. pog!'biaj&cy si' kryzys w krajach rozwini'tych przyczynia si' do wzrostu protekcjonizmu oraz presji (rz&dów) na nieprzenoszenie miejsc pracy za granic',
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kryzys bud$etowy przyczyniaj&cy si' do dewaluacji dolara i euro powoduje,
$e Polska traci konkurencyjno+, cenow&,
ni$sze koszty pracy i infrastruktury na wschodzie (kraje by!ego Zwi&zku Radzieckiego i Azji) powoduj& lokowanie tego typu inwestycji poza Polsk&,
lepsze warunki (infrastruktura, potencja! ludzki) w Polsce centralnej i po!udniowo-zachodniej (Warszawa, Wroc!aw) wp!ywaj& na migracj' pracowników.

JEZIORO BA&TYCKIE
Wzrost kosztów transportu zwi&zany z wyczerpywaniem si' surowców
energetycznych, ograniczeniami wynikaj&cymi z ochrony +rodowiska oraz tendencje do bardziej zrównowa$onego rozwoju gospodarczego sprawiaj&, $e w
miejsce globalnego systemu gospodarczego tworz& si' mniejsze systemy gospodarcze. Systemy te nie s& ca!kowicie zamkni'te, jednak$e s& w wi'kszym stopniu
samowystarczalne i ukierunkowane na kooperacj' regionaln& ni$ obecnie.
Strategia regionu zostaje ukierunkowana na integracj' i szersz& kooperacj'
w ramach Regionu Morza Ba!tyckiego (RMB). Pomorskie przedsi'biorstwa odnajduj& swoje miejsce w !a#cuchach warto+ci z przedsi'biorstwami z innych pa#stw,
g!ównie z krajów skandynawskich (a tak$e, cho, w mniejszym stopniu, z krajów
ba!tyckich i Rosji – Kaliningrad, region Sankt Petersburga), wzajemnie si' uzupe!niaj&c. Kraje skandynawskie, dzi'ki swojemu obecnemu potencja!owi naukowemu
i innowacyjnemu, s& – przynajmniej pocz&tkowo – w wi'kszym stopniu kreatorami
nowych rozwi&za# technologicznych, produktów i us!ug. Przedsi'biorstwa pomorskie cz'+ciej implementuj& technologie i wytwarzaj& na ich podstawie produkty
i us!ugi. Z biegiem czasu
pomorski potencja! przedsi'biorczo+ci zaczyna wygrywa, w regionie Morza
Ba!tyckiego (RMB) i pomorskie przedsi'biorstwa
zaczynaj&
przejmowa,
coraz wi'ksz& cz'+, !a#cucha warto+ci – w tym t'
zwi&zan& z zaawansowanymi technologiami.
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W RMB dynamicznie rozwijaj& si' bran$e zaliczane do nowych technologii,
w tym biotechnologia, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, a tak$e
zwi&zane z ekoenergetyk&. W tych obszarach region RMB zyskuje cenion& na
+wiecie mark' kojarzon& z wysok& jako+ci& i zaawansowaniem technologicznym.
Dzi'ki dobrze kojarz&cej si' marce „made in BSR” (BSR – Balic Sea Region)
gospodarka ca!ego regionu rozwija si' dynamicznie, tak$e w bran$ach zaawansowanych technologicznie, generuj&c atrakcyjne miejsca pracy. Priorytetem jest
równie$ zrównowa$ony rozwój, skutkuj&cy zachowaniem w regionie czystego
+rodowiska oraz wysokiej jako+ci $ycia. Strategia rozwoju zrównowa$onego oraz
oparcie gospodarki w wi'kszym stopniu na zasobach endogenicznych (regionalnych) przyczyniaj& si' do bardziej równomiernie roz!o$onego wzrostu gospodarczego i du$o mniejszego zró$nicowania ekonomicznego spo!ecze#stwa.
Zagro#enia dla realizacji tego scenariusza:
. protekcjonizm, wzrost egoizmów narodowych, zamykanie si' krajów minimalizuj&ce mo$liwo+, +ci+lejszej integracji w RMB,
. kryzys finansów publicznych w krajach rozwini'tych, os!abiaj&cy mo$liwo+ci
podejmowania aktywnych dzia!a# regulacyjnych i prorozwojowych,
. rynkowa eksploatacja zasobów nieuwzgl'dniaj&ca kosztów spo!ecznych
i +rodowiskowych,
. ryzyko drena$u mózgów (emigracji dobrze wykszta!conych, kreatywnych
i dynamicznych jednostek) i w konsekwencji zepchni'cia regionu do roli
podwykonawcy i wytwórcy produktów i us!ug o niskiej warto+ci dodanej,
. odmienne priorytety rozwojowe krajów skandynawskich przek!adaj&ce si'
na brak +ci+lejszej integracji w obszarze Morza Ba!tyckiego.

NISZA TECHNOLOGICZNA
Zmiany technologiczne we wspó!czesnym +wiecie post'puj& w tempie geometrycznym. W latach osiemdziesi&tych XX wieku zapocz&tkowano rewolucj'
w technologiach komunikacyjnych i informatycznych, która na prze!omie wieku
doprowadzi!a do rozwoju Internetu. Nie ma w&tpliwo+ci, jak du$e zmiany te
technologie spowodowa!y ju$ dzi+. W przysz!o+ci – je+li nie wyst&pi& nieprzewidywalne czynniki – mo$na si' spodziewa,, $e nast&pi kolejna fala rewolucji,
zwi&zana w szczególno+ci z technologiami bio i nano czy neuro. Je+li ten scenariusz si' sprawdzi, to technologie te b'd& jednym z kluczowych czynników
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decyduj&cych o przewadze konkurencyjnej przedsi'biorstw, a tym samym tempie rozwoju regionów i krajów.
Pomorze ukierunkowuje swoj& strategi' na inwestycjach w wybranych obszarach technologicznych. Czynnikiem sprzyjaj&cym rozwojowi potencja!u technologicznego pomorskiej nauki i gospodarki s& +rodki europejskie (zarówno
w ramach funduszy strukturalnych, jak i programów ramowych Unii Europejskiej). Ich skuteczne wykorzystanie i skoncentrowanie na wybranych niszach
zwi'ksza szans' wykreowania odpowiedniej masy krytycznej i znalezienia si'
w europejskiej czo!ówce danej dziedzinie.
Czynnikiem sprzyjaj&cym rozwojowi wybranych technologii na Pomorzu jest
równie$ po!o$enie w regionie Morza Ba!tyckiego. Kraje skandynawskie nale$&
do liderów w takich technologiach, jak technologie teleinformatyczne (Finlandia,
Szwecja), biotechnologia (Szwecja, Dania) czy technologie zwi&zane z energetyk&
odnawialn& (Dania). Wykorzystanie korzy+ci, jakie daje bliskie s&siedztwo i rozwój bli$szej wspó!pracy z podmiotami b'd&cymi liderami w tych obszarach
technologicznych, zwi'ksza szanse na sukces przedsi'biorstw z Pomorza.
Strategia ta ma szans' na sukces
w przypadku, gdy wybrana zostanie
nisza, w której region ma zarówno
rzeczywisty potencja! naukowy, jak równie$ potencja! gospodarczy – zainteresowany rozwojem i dysponuj&cy mo$liwo+ciami wdro$enia nowych technologii. Dodatkowym sprzyjaj&cym atutem jest wybranie obszaru technologii,
któremu sprzyja!yby pewne naturalne
zasoby obecne w regionie lub te$ istniej&ce przed regionem wyzwania. Potencjalne obszary, w których pomorze
mog!oby poszuka, niszy dla siebie, to:
1) energetyka odnawialna – istniej&cy
potencja! naukowy pomorskich
uczelni oraz instytutów badawczych; ponadto znacz&ce zaplecze
gospodarcze stanowi Grupa Energa.
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W regionie istniej& równie$ inne przedsi'biorstwa wi&$&ce swój rozwój
z technologiami energii odnawialnej – zrzeszonymi mi'dzy innymi
w inicjatywach klastrowych funkcjonuj&cych w regionie, takich jak Ba!tycki
Klaster Ekoenergetyczny [2] czy Nadwi+la#ski Klaster Energii Odnawialnej
[3]; ponadto rozwojowi tej dziedziny sprzyjaj& pewne naturalne zasoby
istniej&ce w regionie – na przyk!ad potencjalne zasoby biomasy czy naturalne
korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej, a tak$e – co w tym
wypadku jest potencjaln& korzy+ci& – ujemny bilans energetyczny regionu,
wskazuj&cy na potencja! rozwoju energetyki w regionie;
2) teleinformatyka – w regionie istnieje wiele firm z obszaru telekomunikacji
i informatyki, w tym równie$ nale$&ce do liderów w swojej dziedzinie, na
przyk!ad Intel Technology Poland, oddzia! firmy Asseco (dawny Prokom
Software), YDP, Atena, DGT [4]; w regionie jest obecna tak$e Politechnika
Gda#ska, która wraz z przedsi'biorstwami rozwija wspó!prac' w ramach
Pomorskiego Klastra ICT/ETI [5];
3) biotechnologia morska/ochrona +rodowiska – siln& stron& jest potencja!
naukowy Pomorza w tych obszarach, a tak$e lokalizacja takich firm jak
Polpharma, kilka +rednich firm chemicznych i kosmetycznych oraz wielu
mniejszych podmiotów.
Na podstawie rozwoju nowych technologii dynamicznie rozwija si' nowa,
wybrana dziedzina gospodarki. Pomorze przyci&ga zagraniczne inwestycje w tym
obszarze – mi'dzy innymi powstaj& tu oddzia!y licz&cych si' koncernów mi'dzynarodowych. Pomorskie przedsi'biorstwa sprzedaj& swoje produkty najpierw w innych regionach kraju, a nast'pnie wchodz& na rynki europejskie
i w dalszej kolejno+ci +wiatowe. Istniej&ce i nowo powstaj&ce w tym obszarze
przedsi'biorstwa tworz& nowe wysokiej jako+ci miejsca pracy dla dobrze wyedukowanych absolwentów pomorskich uczelni. Zaanga$owane w dan& dziedzin' jednostki naukowe staj& si' licz&cymi si' liderami w Europie, przyci&gaj&
+rodki na badania (zarówno publiczne, jak i komercyjne), s& atrakcyjnym partnerem w mi'dzynarodowych konsorcjach i sieciach badawczych oraz partnerem
dla podmiotów gospodarczych w kraju i za granic&. Instytucje naukowe, dzi'ki
coraz +ci+lejszej wspó!pracy z przedsi'biorstwami, dostosowuj& swoje programy
kszta!cenia do potrzeb rynku, wypuszczaj&c coraz lepiej przygotowanych do
pracy absolwentów.
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Zagro#enia dla realizacji tego scenariusza:
. szybszy rozwój innych o+rodków naukowych (w kraju i za granic&) spowoduje odp!yw najbardziej dynamicznych osób z pomorskich jednostek naukowych i w konsekwencji dalsz& marginalizacj' regionalnego sektora B+R,
. ograniczenia potencja!u gospodarczego regionu zwi&zane z dominacj& ma!ych i +rednich przedsi'biorstw, dysponuj&cych ograniczonym potencja!em
(finansowym, ludzkim) do prowadzenia bada# naukowych i wdra$ania najnowocze+niejszych technologii,
. utrata podmiotowo+ci przez kluczowe pomorskie przedsi'biorstwa, mi'dzy
innymi w wyniku procesów prywatyzacyjnych najwi'kszych przedsi'biorstw, ograniczaj& nak!ady na rozwój technologii,
. ryzyko „utopienia” znacznych +rodków (b!'dny wybór priorytetów, przegrana w konkurencji z innymi o+rodkami), które mog!yby zosta, przeznaczone na inwestycje w inne dziedziny; ryzyko jest du$e, szczególnie gdy
znaczna cz'+, +rodków pochodzi ze +rodków publicznych (bud$etów samorz&dów, funduszy strukturalnych itp.),
. problemy z zad!u$eniem sektora publicznego, zarówno w Europie Zachodniej
(p!atnicy netto do bud$etu Unii Europejskiej), jak i w kraju, mog& spowodowa, brak +rodków na inwestycje w sektorze publicznym, a w konsekwencji
brak +rodków finansowych na rozwój infrastruktury badawczej oraz badania
w regionie.

REZYDENCJA POMORZE
Kryzys gospodarczy ko#czy si' i +wiat wkracza w epok' wzrostu gospodarczego – powolnego w krajach rozwini'tych (Europa Zachodnia i Ameryka)
i szybkiego w krajach rozwijaj&cych si' (BRIC). Polska przyci&ga nowe inwestycje
zarówno typu off-shore (g!ównie z Europy Zachodniej), jak i produkcyjne z krajów
azjatyckich chc&cych wej+, ze swoimi produktami i us!ugami na rynek europejski. Powoduje to szybki wzrost gospodarczy w kraju i wzrost zamo$no+ci spo!ecze#stwa. Ze wzgl'du na lepsz& infrastruktur' (sie, szybkich po!&cze# kolejowych, wi'ksz& liczb' autostrad i dróg ekspresowych oraz g'stsz& sie, po!&cze#
lotniczych) oraz wy$szy poziom kszta!cenia na poziomie wy$szym (wykorzystanie funduszy strukturalnych dost'pnych dla uczelni w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku) inwestycje te koncentruj& si' g!ównie w Polsce centralnej i po!udniowo-zachodniej (Warszawa, "ód-, Pozna#, Wroc!aw, Katowice).
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Pomorze dzi'ki mniejszemu nap!ywowi inwestycji oraz inwestycjom w ochron' +rodowiska dysponuje jednak czystym i naturalnym
+rodowiskiem. Pomorze dzi'ki inwestycjom
poczynionym w pierwszych dekadach obecnego
wieku ma tak$e dobrze rozwini't& infrastruktur'
kultury (Centrum Solidarno+ci, Muzeum II wojny +wiatowej itp.), turystyki i sportu (stadion,
hale sportowo-widowiskowe). Ponadto poczynione na pocz&tku XXI wieku inwestycje w rozwój infrastruktury komunikacyjnej powoduj&, $e
region pomorski cechuje si' zarówno dobr& dost'pno+ci& zewn'trzn& zapewniaj&c& !atw& komunikacj' ze +wiatem, jak równie$ sprawnym
systemem komunikacji wewn&trzregionalnej.
Powy$sze czynniki sprawiaj&, $e Pomorze
staje si' atrakcyjnym miejscem do $ycia i sp'dzania wolnego czasu. Dzi'ki temu
przyci&ga osoby z klasy +rednieji wy$szej, zarówno z kraju, jak i z zagranicy
(szczególnie z krajów Europy Zachodniej – Niemcy, Skandynawia). W+ród nich
spor& grup' stanowi& reemigranci, którzy kiedy+ wyemigrowali z Polski, a na
staro+, – dysponuj&c sporym kapita!em – wracaj& do kraju. Cz'+, spo+ród nap!ywaj&cych na Pomorze osób osiedla si' na sta!e (zw!aszcza te w wieku emerytalnym; z powodu starzenia si' spo!ecze#stwa takich osób jest coraz wi'cej), cz'+,
wci&$ jeszcze aktywna zawodowo sp'dza w regionie po kilka tygodni lub miesi'cy w roku.
Przybywaj&ce osoby dysponuj&ce odpowiednimi +rodkami finansowymi
stymuluj& powstawanie infrastruktury us!ugowej (rekreacyjnej, kulturowej itp.),
a tak$e us!ug medycznych dla starzej&cej si' populacji. W konsekwencji w regionie tworz& si' nowe miejsca pracy – zarówno wymagaj&ce prostych kwalifikacji,
jak i kreatywne miejsca pracy (np. w instytucjach kultury) oraz wiedzoch!onne
– w zaawansowanych us!ugach medycznych dla ludno+ci.
Ze wzgl'du na charakter rozwoju regionu nie nast'puje bardzo silna koncentracja $ycia i dzia!alno+ci gospodarczej w aglomeracji, co pozwala na bardziej równomierny rozwój regionu w przestrzeni. Mog& jednak$e powstawa, enklawy (obszary) du$o lepiej rozwini'te (niekoniecznie w obszarze aglomeracji) przeznaczone
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dla ludzi dysponuj&cych du$ymi +rodkami finansowymi. Ponadto konsekwencj&
mo$e by, równie$ podzia! spo!ecze#stwa na dwie klasy – grupy korzystaj&cej
z dost'pnej oferty i wysokiej jako+ci $ycia oraz grupy obs!uguj&cej t' pierwsz&.
Zagro#enia dla realizacji tego scenariusza:
. kryzys gospodarczy w krajach rozwini'tych i w Polsce, który przyczynia si'
do relatywnego zubo$enia klasy +redniej,
. rozpad Unii Europejskiej przek!adaj&cy si' na ograniczenia w przep!ywie
osób pomi'dzy krajami,
. realizacja na Pomorzu inwestycji (elektrowni w'glowych, eksploatacja z!ó$
gazu !upkowego itp.), które nadszarpuj& wizerunek czystego, ekologicznego,
o wysokiej jako+ci $ycia regionu.

RODZIMA PRZEDSI!BIORCZO$'
)wiat po kryzysie finansowym oraz nast'puj&cym po nim kryzysie finansów publicznych
w krajach rozwini'tych wchodzi w okres turbulencji, który charakteryzuje si':
. niskim tempem wzrostu gospodarczego,
. wzrostem protekcjonizmu skutkuj&cego
spadkiem handlu mi'dzynarodowego oraz
bezpo+rednich inwestycji zagranicznych,
. pojawiaj&cymi si' kryzysami mi'dzy innymi spowodowanymi ograniczeniami
i fluktuacjami cen na rynku surowców energetycznych.
Na Pomorze przesta! p!yn&, strumie# bezpo+rednich inwestycji zagranicznych. Nowe inwestycje pojawiaj& si' sporadycznie, a niektórzy starzy inwestorzy
obecni ju$ w regionie, likwiduj& lub ograniczaj& dzia!alno+,. Ponadto w wyniku
narastaj&cego kryzysu finansów publicznych w krajach Europy Zachodniej zostaje zahamowany nap!yw do regionu +rodków z funduszy strukturalnych.
Pomorskie firmy o kapitale krajowym, które przetrwa!y spowolnienie gospodarcze (mi'dzy innymi dzi'ki temu, $e w ograniczonym stopniu finansowa!y swoj& dzia!alno+, z kredytów i dysponowa!y zakumulowanymi wcze+niej w!asnymi
+rodkami finansowymi), znów zaczynaj& si' rozwija, i prowadz& ekspansj' na
rynek krajowy oraz (w ograniczonym zakresie) mi'dzynarodowy.
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Ponadto dzi'ki wcze+niejszym inwestycjom w rozwój uczelni (potencja!u naukowego) oraz wybudowaniu odpowiedniej infrastruktury otoczenia (parki i
inkubatory technologiczne), a tak$e zmianie my+lenia o przedsi'biorczo+ci i
dzi'ki wprowadzeniu odm!odzonej kadry naukowej w aglomeracji trójmiejskiej
zaczynaj& powstawa, nowe ma!e firmy technologiczne produkuj&ce wyroby lub
+wiadcz&ce us!ugi w du$ej mierze na rynek regionalny i krajowy. Rozwijaj& si'
one w szczególno+ci w takich obszarach, jak energetyka odnawialna, biotechnologia medyczna czy ochrona +rodowiska oraz informatyka.
Region pomorski odnotowuje +rednie tempo wzrostu gospodarczego (na
poziomie 2–3% rocznie). Nast'puje dalsza stopniowa koncentracja ludno+ci
w aglomeracji trójmiejskiej (szczególnie w dziedzinach zwi&zanych z nowymi
technologiami) oraz powolny wzrost nierówno+ci spo!ecznych, jednak jest on
du$o mniejszy ni$ w wypadku scenariuszy rozwoju opartych na kapitale zewn'trznym. Ograniczone tempo wzrostu gospodarczego oraz bardziej zrównowa$ony rozwój – oparty w wi'kszym stopniu na wykorzystaniu zasobów regionu – powoduj&, $e region zachowuje stosunkowo czyste +rodowisko, co
przek!ada si' na wy$sz& jako+, $ycia mieszka#ców.
Zagro#enia dla realizacji tego scenariusza:
. brak +rodków finansowych (komercyjnych i publicznych) w regionie na rozwój przedsi'biorstw,
. brak +rodków na rozwój, co w konsekwencji powoduje podupadanie pomorskich uczelni i innych jednostek badawczych,
. kryzys gospodarczy w krajach rozwini'tych prowadz&cy do powstania silnych tendencji protekcjonistycznych w du$ym stopniu mo$e ograniczy, mo$liwo+, ekspansji pomorskich przedsi'biorstw poza rynek krajowy.

ZAPOMNIANE PERYFERIUM
Zewn'trzne uwarunkowania dla rozwoju tego scenariusza s& podobne jak
w przypadku rodzimej przedsi'biorczo+ci. )wiat po kryzysie finansowym oraz
nast'puj&cym po nim kryzysie finansów publicznych w krajach rozwini'tych
wchodzi w okres turbulencji charakteryzuj&cy si':
. niskim tempem wzrostu gospodarczego,
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.

.

.

wzrostem protekcjonizmu
skutkuj&cego spadkiem
handlu mi'dzynarodowego oraz bezpo+rednich inwestycji zagranicznych,
pojawiaj&cymi si' kryzysami mi'dzy innymi spowodowanymi ograniczeniami i fluktuacjami cen
na rynku surowców energetycznych,
kryzysem finansów publicznych w krajach rozwini'tych.

Na Pomorze przesta! p!yn&, strumie# bezpo+rednich inwestycji zagranicznych, a obecni ju$ inwestorzy si' wycofuj&. Ponadto w wyniku narastaj&cego
kryzysu finansów publicznych w krajach Europy Zachodniej zostaje zahamowany nap!yw do regionu +rodków z funduszy strukturalnych.
Cz'+, przedsi'biorstw rodzimych upad!a w wyniku kryzysu gospodarczego.
Te, które przetrwa!y, w wi'kszo+ci musia!y ograniczy, zakres dzia!alno+ci i znajduj& si' w s!abej kondycji finansowej. Odci'te od finansowania komercyjnego
(banków zagranicznych) oraz publicznego (z funduszy strukturalnych) nie maj&
+rodków na rozwój.
Brak +rodków na inwestycje w aparatur' oraz nowe prace badawcze powoduje systematyczne podupadanie pomorskich jednostek naukowych. M!odzi
obiecuj&cy naukowcy wyje$d$aj& do bardziej dynamicznych o+rodków. Konsekwencj& jest obni$anie poziomu bada# i kszta!cenia, a w rezultacie jako+ci absolwentów pomorskich uczelni.
W regionie wyst'puje wysokie bezrobocie. Nowe miejsca pracy powstaj&
bardzo powoli. Nast'puje spadek realnych wynagrodze# zarówno w sektorze
przedsi'biorstw, jak i bud$etowym. Nast'puje wzrost nierówno+ci spo!ecznych,
w szczególno+ci pomi'dzy osobami zatrudnionymi a bezrobotnymi.
Najbardziej dynamiczne jednostki (ludzie m!odzi, wykszta!ceni) wyje$d$aj&
w poszukiwaniu lepszych warunków $ycia do innych o+rodków – Warszawy lub
za granic'. Region, a zw!aszcza aglomeracja, ulegaj& depopulacji – niektóre dzielnice si' wyludniaj&.
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Zapomniane peryferium – „brudne inwestycje”
Jedn& z opcji, która mo$e wyst&pi, w wypadku urzeczywistnienia si' tego
scenariusza, jest lokalizacja w regionie „brudnych inwestycji”. W wyniku kryzysu gospodarczego, du$ego bezrobocia i problemów (niepokojów) spo!ecznych
region jest zmuszony przyjmowa, jakiekolwiek inwestycje, które poprawi!yby
sytuacj' ekonomiczn& mieszka#ców. W regionie lokalizuj& si' wi'c inwestycje
oparte na „brudnych technologiach”, generuj&ce wysokie koszty zewn'trzne –
zanieczyszczenie +rodowiska, choroby ludno+ci (pracowników), du$& uci&$liwo+, (ha!as). Miejsca pracy tworzone przez te przedsi'biorstwa s& ma!o atrakcyjne zarówno pod wzgl'dem wynagrodzenia, jak i mo$liwo+ci rozwoju.
W wyniku wzrostu emisji zanieczyszcze# i odpadów degraduje si' +rodowisko naturalne i w konsekwencji nast'puje obni$enie jako+ci $ycia w regionie.

(RÓD&A
[1] Dunin-W&sowicz S., Pomorze 2030 – szkic o nowej to%samo&ci Pomorza, materia! niepublikowany, Gda#sk 2009.
[2] www.bkee.pl; Klaster ekoenergetyczny zosta! wybrany przez Samorz&d Województwa Pomorskiego jako jeden z kluczowych klastrów regionu.
[3] www.klasteroze.pl.
[4] Dzier$anowski M. i in., Analiza Potencja!u Klastra ICT w województwie pomorskim,
IBnGR, Gda#sk 2008.
[5] www.pomorski-klaster-ict.pl.
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MEGATRENDY
Poni$ej zaprezentowano przegl&d obecnie obserwowanych zjawisk i trendów
w skali +wiatowej (rys. 3), które wywieraj& kluczowy wp!yw na kszta!towanie si'
kierunku rozwoju wspó!czesnego +wiata i regionu Pomorza.

Rys. 3. Megatrendy
#ród$o: Opracowanie IBnGR.
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I. ZMIANY DEMOGRAFICZNE
Mówi&c o globalnych trendach demograficznych, nale$y wskaza,, $e wraz
z up!ywem czasu: 1) wzrasta globalna populacja; 2) wyd!u$a si' ludzkie $ycie
oraz 3) zwi'ksza si' intensywno+, +wiatowych migracji. Cho, globalne trendy
demograficzne dotycz& tych samych czynników, kierunki i si!' tych zmian cechuje bardzo du$e zró$nicowanie w wymiarze terytorialnym. W czasie gdy jedne
regiony prze$ywaj& ilo+ciowy rozkwit w zakresie liczby nowych urodze#,
w innych obserwowalny jest systematyczny spadek liczby noworodków. Podobnie jedne regiony cechuje silny nap!yw migrantów, w innych nast'puje zwi'kszaj&cy si' odp!yw ludno+ci. Niewa$ne, jakie s& te zmiany, ich wyst'powania nie
mo$na zbagatelizowa,, poniewa$ poci&gaj& one za sob& znacz&ce konsekwencje
na p!aszczy-nie spo!eczno-gospodarczej poszczególnych krajów.

WZROST POPULACJI GLOBALNEJ
W dziejach ludzko+ci nast&pi!y dwie eksplozje demograficzne, które za ka$dym
razem przyczyni!y si' do gwa!towanego wzrostu liczby ludno+ci na +wiecie [1].

Pierwsza eksplozja demograficzna
Pierwsza z nich przypad!a na okres sprzed 10 000 lat w momencie przej+cia
cz!owieka od w'drownego trybu $ycia do osiad!ego. Ludzie zacz'li wówczas
budowa, sza!asy i lepianki, zak!ada, wioski, trudni, si' rolnictwem i hodowl&.
Cho, wci&$ $ycie ludzi pierwotnych by!o ci'$k& walk& o przetrwanie, w porównaniu z uprzednimi ci&g!ymi w'drówkami sta!o si' bardziej ustabilizowane i tym
samym bardziej sprzyjaj&ce przetrwaniu oraz reprodukcji. Szacuje si', $e w okresie od 10 000 roku p.n.e. do pocz&tku naszej ery globalna populacja wzros!a
z 1 do 150 mln osób.

Druga eksplozja demograficzna
Kolejny rozwój demograficzny rozpocz&! si' na pocz&tku XVIII wieku. Panowa! wtedy ogólny brak higieny, ludzko+, trawi!y choroby, +redni wiek nie prze-
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kracza! 30 lat. Jak okre+li! T. Hobbes, $ycie zdecydowanej wi'kszo+ci osób
w tamtych czasach by!o brudne, brutalne i krótkie [2]. Rewolucja przemys!owa,
która wówczas si' pojawi!a, przynios!a ze sob& rozwój nowych technologii
przemys!owych, rolniczych, zmiany w stylu $ycia, lepsz& opiek' medyczn&
i popraw' warunków sanitarnych [3]. Wszystko to doprowadzi!o do gwa!townych wzrostów wska-ników urodzin przy jednoczesnym spadku liczby zgonów.
Szacuje si', $e w okresie 1800–2000 liczba ludno+ci wzros!a z 1,1 mld do 6,1 mld
osób.

Obecny przyrost globalnej populacji
Eksplozja demograficzna zapocz&tkowana w okresie rewolucji technologicznej trwa do dzisiaj. )wiatowa populacja nadal co roku notuje kolejne wzrosty,
cho, ich dynamika jest coraz s!absza. Wspó!cze+nie o eksplozji demograficznej
mo$na mówi, ju$ jedynie w wypadku krajów rozwijaj&cych si'. W krajach wysoko rozwini'tych (Europa, Ameryka Pó!nocna, Australia i Japonia) trend dynamicznie wzrastaj&cej liczby ludno+ci os!ab! ju$ w po!owie XIX wieku. Szacuje si',
$e na 95% obecnego wzrostu globalnej populacji wp!ywaj& przyrosty liczby ludno+ci zanotowane w krajach rozwijaj&cych si'. Pozosta!e 5% generowane jest
przez Stany Zjednoczone. Populacja pozosta!ych pa#stw utrzymuje si' na zbli$onym poziomie lub si' obni$a [4].

Przysz"o#): wzrost czy spadek populacji?
Przewiduje si', $e do 2050 roku nasz& planet' b'dzie zamieszkiwa, oko!o
9–10 mld osób [4]. Wskazuje si' jednak, $e w d!u$szej perspektywie nie b'dzie
mo$na utrzyma, tempa wzrostu populacji globalnej. W pewnym momencie musi
pojawi, si' bariera w postaci braku wy$ywienia, surowców naturalnych i warunków $ycia (miejsca) [1].
W prognozach wskazuje si', $e liczba ludno+ci w skali globalnej do 2050 roku
b'dzie ros!a, mimo $e w krajach rozwini'tych pozostanie bez wi'kszych zmian.
Udzia! Europy w globalnej liczbie ludno+ci b'dzie z biegiem czasu spada!.
W 1950 roku zanotowano 22%, a w 2050 roku ma wynie+, oko!o 8% (rys. 4).
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1950

2000

2050

Ameryka
!aci!ska
i Karaiby

Ameryka
Pó"nocna

13
31
51

Europa

172
319
448

167
521
729

Azja

547
727
691

Afryka

1 403

227
819

1 998

3 698

5 231

I

Oceania

Rys. 4. Populacja globalna w latach 1950–2050 (w tys. osób) – wariant umiarkowany
#ród$o: United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database.

STARZENIE SI! SPO&ECZE*STWA
Zjawisko starzenia si' spo!ecze#stwa obejmuje przede wszystkim kraje wysoko rozwini'te. W strukturze demograficznej tych krajów wraz z up!ywem kolejnych lat zmniejsza si' odsetek osób w wieku produkcyjnym, a stale ro+nie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Na kszta!towanie si' zjawiska starzenia si'
spo!ecze#stwa wp!ywaj& dwa g!ówne czynniki: wyd!u$enie si' przewidywanej
d!ugo+ci $ycia oraz spadaj&ca liczba urodze#.

Wyd"u+enie si% przewidywanej d"ugo#ci +ycia
Ludzie $yj& coraz d!u$ej. W XX wieku +rednia d!ugo+, $ycia cz!owieka podwoi!a si' z 30 do 60 lat, g!ównie na skutek rewolucji technologicznej, jaka dokona!a si' w dziedzinie opieki zdrowotnej (rys. 5) [5]. Oprócz pojawienia si' wielu
nowoczesnych metod leczenia, zwi'kszy! si' dost'p do lekarstw, zmieni!y si'
równie$ krajowe systemy opieki zdrowotnej.
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Rys. 5. Spodziewana d$ugo&' (ycia wed$ug regionów w latach 1950, 2005 – wariant umiarkowany
#ród$o: United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database.

Trend wyd!u$ania si' $ycia jest obserwowany na ca!ym +wiecie. Regionami
+wiata, w których wyst'puje najd!u$szy czas trwania $ycia, s& od kilkudziesi'ciu
lat niezmiennie: Australia, Ameryka Pó!nocna i Europa. Pa#stwa te dysponuj&
najbardziej zaawansowanymi i ogólnodost'pnymi technologiami medycznymi,
a tak$e najbardziej rozbudowanymi systemami opieki medycznej i socjalnej. Najkrótszy przeci'tny czas prze$ycia notuje si' w Afryce, mimo $e z biegiem lat czas
ten systematycznie si' wyd!u$a. Chocia$ technologie medyczne staj& si' w tych
regionach coraz bardziej dost'pne, wci&$ trudno sobie poradzi, z rozszerzaj&cymi si' tam pandemiami (AIDS, malaria), a tak$e nisk& jako+ci& +wiadczonej opieki zdrowotnej.

Spadaj,ca liczba urodzeGlobalnie spada liczba nowych urodze#. Przyrosty w tym zakresie odnotowuj& jedynie kraje rozwijaj&ce si' (w tym pa#stwa Afryki oraz Ameryki "aci#skiej). W pozosta!ych regionach +wiata liczba noworodków co roku spada lub
utrzymuje si' na zbli$onym poziomie.
Wraz ze wzrostem poziomu rozwoju kraju spada liczba urodze#. W krajach
mniej rozwini'tych potomstwo jest wci&$ postrzegane jako mo$liwo+, pozyskania dodatkowych r&k do pracy, pomocy i wsparcia dla gospodarstwa domowego.
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W pa#stwach wysoko rozwini'tych potencjalni rodzice postrzegaj& liczne potomstwo raczej jako konieczno+, znacznych wydatków, jakie musia!yby zosta, poniesione na jego wychowanie (w tym przede wszystkim na dostarczenie edukacji) [6].
Innym istotnym czynnikiem niekorzystnie wp!ywaj&cym na zwi'kszanie
liczby urodze# w krajach wysoko rozwini'tych jest równie$ zmiana stylu $ycia.
Dotyczy to w szczególno+ci kobiet, dla których coraz wa$niejsza jest realizacja
kariery ni$ prowadzenie gospodarstwa domowego i wychowywanie dzieci. Zaj'te swoim $yciem zawodowym w mo$liwie najpó-niejszym wieku decyduj& si'
na urodzenie pierwszego dziecka.

Wzrastaj,cy odsetek osób starszych w strukturze spo"ecze-stwa
Wyd!u$aj&cy si' przewidywany czas $ycia i spadaj&ca liczba urodze# przyczyniaj& si' do zwi'kszania udzia!u osób starszych w strukturze globalnej populacji. Wed!ug danych United Nations w 2000 roku co 10 osoba na +wiecie mia!a
wi'cej ni$ 65 lat (10%). Wed!ug prognoz do 2050 roku odsetek ten zwi'kszy si'
do 22%. Mi'dzy rokiem 2040 a 2050 udzia! osób w wieku poprodukcyjnym (powy$ej 65 lat) ma przekroczy, odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (0–14
lat).

MIGRACJE
Post'puj&ce procesy globalizacji, wi'ksza mobilno+, i zwi'kszaj&ce si' nierówno+ci w poziomie $ycia w ró$nych krajach przyczyni!y si' do zintensyfikowania ruchów migracyjnych w skali globalnej. Ludzie wyje$d$aj& za granic'
w nadziei na wy$sze zarobki, lepsz& prac', edukacj', opiek' zdrowotn&, a tak$e
aby unikn&, wojen i politycznych represji. Maj&c do dyspozycji coraz nowsze,
szybsze i ta#sze +rodki transportu, wyjazd do innego pa#stwa (na sta!e czy na jaki+
czas) nie wydaje si' ju$ krokiem tak radykalnym i nieodwracalnym jak kiedy+.

Krótka historia migracji
W historii pierwsze masowe migracje pojawi!y si' w czasie kolonizacji Ameryki Pó!nocnej. Na nowy kontynent wyje$d$ali zarówno kolonizatorzy (g!ównie
Anglicy, Francuzi i Hiszpanie), jak i przymusowo zsy!ani do pracy niewolnicy.
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Szacuje si', $e w mi'dzy XV a XIX wiekiem na nowy kontynent zes!ano pod
przymusem !&cznie 11–12 mln Afrykanów do niewolniczej pracy [7]. Nawet po
upadku systemu kolonialnego w Ameryce Pó!nocnej fale migracji na zachód nie
zako#czy!y si'. Od 1900 roku rocznie do Nowego )wiata wyje$d$a!o oko!o 1 mln
Europejczyków poszukuj&cych lepszych warunków $ycia [7]. Z up!ywem czasu
ceny wyjazdów zagranicznych spada!y, a migracje stawa!y si' popularne. Co
wi'cej, kierunki tych wyjazdów stawa!y si' coraz bardziej zró$nicowane – coraz
wi'cej miejsc by!o dost'pnych dzi'ki dynamicznie rozwijaj&cej si' technologii.
Trend ten panuje równie$ obecnie.

Coraz wi%cej ludzi migruje
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14,2

12,7
9,8

9,5

1,3

1,6
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1,2

7,9

6,9
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1,4

1,9

2,5

2,1

Afryka
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Ameryka
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Oceania

Rys. 6. Udzia$ migrantów w strukturze populacji regionów w latach 1990–2010*
* migrant – osoba mieszkaj!ca obecnie w kraju innym ni( kraj, w którym si% urodzi$a
#ród$o: United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database.
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Z roku na rok ro+nie liczba migrantów, którzy pozostaj& za granic& d!u$ej ni$
rok (rys. 6). W 1965 roku ich liczb' szacowano na 75 mln (2,5% globalnej populacji). W 2005 roku ich liczba wzros!a do 191 mln (3% globalnej populacji) [8]. )wiatowi migranci mogliby wspólnie utworzy, pi&te co do liczby ludno+ci pa#stwo
na +wiecie.
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Dlaczego ludzie migruj,?
Przyczyny migracji s& ró$ne (tab. 1). Mi'dzynarodowe migracje odbywaj& si'
zarówno w wyniku decyzji podj'tych z woli migrantów, jak i pod wp!ywem
zewn'trznego przymusu.
Tabela 1. G$ówne przyczyny migracji
Typ migracji
Migracje
z powodów
ekonomicznych

Czynniki wypychaj,ce
Bezrobocie, niepe$ne
zatrudnienie, niskie
p$ace

Powi,zania

Werbowanie, akcja Zielona Karta,
konkurs na miejsca pracy, wydzia$y
personalne mi%dzynarodowych konMigracje
Katastrofy ekologiczne, cernów, mass media, werbowanie
przez przedsi%biorstwa transportowe,
pozaekonomiczne g$ód, prze&ladowania
z powodów politycznych organizacje nielegalnie przerzucaj!ce
ludzi przez granic%, powi!zania rodzinlub religijnych, wojny
ne i s!siedzkie, organizacje migrantów,
organizacje humanitarne

Czynniki przyci,gaj,ce
Zapotrzebowanie
na pracowników, wysokie
p$ace
)!czenie rodzin,
ma$(e"stwa

#ród$o: M. Kowalski, Problemy demograficzne, [w:] W. Baturo, Katastrofy i zagro!enia we wspó"czesnym #wiece, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008.

Wi'kszo+, migrantów wyje$d$a z w!asnej woli, w poszukiwaniu lepszego
$ycia w krajach o wy$szej stopie $yciowej. Wskazuje si', $e oko!o 3/4 migrantów
wyjecha!o do krajów o wy$szym poziomie rozwoju ni$ kraje rodzime. Wed!ug
bada# migranci z krajów o niskim poziomie rozwoju wraz z decyzj& o wyje-dzie
do krajów rozwini'tych uzyskuj& szans' na zdobycie przeci'tnie 15-krotnego
wzrostu kwoty swoich zarobków.
Wskazuje si', $e oko!o 14 mln osób (7% +wiatowych migrantów) to uchod-cy
[7], którzy osiedlaj& si' najcz'+ciej w pobli$u granic swojego rodzimego kraju, by
powróci, do poprzedniego miejsca zamieszkania, gdy minie ju$ zagro$enie. Du$o wi'ksz& grup' oko!o 26 mln migrantów stanowi& osoby internowane (przymusowo przesiedlone), które musia!y opu+ci, miejsce dotychczasowego zamieszkania z ró$nych powodów, na przyk!ad kl'sk $ywio!owych, konfliktów
zbrojnych itp.
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Dwa g"ówne kierunki ruchów migracyjnych
Mo$na wyró$ni, dwa g!ówne kierunki ruchów migracyjnych (rys. 7). Po
pierwsze s& to migracje z rozwijaj&cych si' krajów wschodnich ku rozwini'tym
krajom zachodnim [9] (kraje Europy Wschodniej oraz Azji w kierunku Europy
Zachodniej i Ameryki Pó!nocnej). Po drugie s& to ruchy migracyjne na linii
pó!noc–po!udnie (z krajów afryka#skich w kierunku krajów Europy i Ameryki
Pó!nocnej oraz z krajów Ameryki "aci#skiej w kierunku pa#stw Ameryki Pó!nocnej).

Rys. 7. Kierunki i skala mi%dzynarodowych migracji
#ród$o: United Nations Development Programme, Human Development Report 2009; Overcoming barriers: Human mobility and
development 2009.

Ukszta!towanie si' tych g!ównych kierunków migracji doprowadzi!o do powstania wyra-nego podzia!u na pa#stwa imigracyjne oraz pa#stwa emigracyjne.
Do krajów imigracyjnych nale$& g!ównie kraje wysoko rozwini'te. Cho, imigranci wyje$d$aj&cy do pa#stw wysoko rozwini'tych nie reprezentuj& najbiedniejszej
cz'+ci spo!ecze#stwa w!asnego kraju, to jednak ogromne ró$nice w zamo$no+ci
s& jednym z najbardziej istotnych powodów ich migracji [10].
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KONSEKWENCJE DLA $WIATA I POMORZA
Wzrost liczby ludno#ci, zasobów naturalnych „wyczerpuj, si%”
Wraz ze wzrostem globalnej populacji b'dzie si' zwi'ksza, skala problemu
dost'pno+ci zasobów oraz zachowania globalnej ekologicznej równowagi. Wzrastaj&ca liczba ludno+ci wp!ynie zarówno na ograniczanie dost'pu do wody pitnej,
$ywno+ci, jak i kurczenie si' zasobów innych surowców, na przyk!ad energetycznych. Wyczerpywanie si' zasobów naturalnych mo$e si' sta, w konsekwencji
punktem zapalnym powstania mi'dzynarodowych konfliktów (wojna o zasoby).
Coraz intensywniejsza ingerencja cz!owieka w +rodowisko naturalne b'dzie
coraz bardziej zaburza, jego równowag': zwi'kszy si' ilo+, zanieczyszcze#
powietrza, gleby, wody, zintensyfikuje si' równie$ poziom ha!asu. Naruszenie
ekologicznej równowagi spowoduje równie$ zmniejszenie bioró$norodno+ci
(wymarcie wielu gatunków ro+lin i zwierz&t).

Rozwijanie si% „srebrnej gospodarki”
Starzenie si' spo!ecze#stwa wp!ynie na zmniejszanie liczby m!odych ludzi na
rynku pracy. Firmy opieraj&ce swoj& strategi' na zatrudnianiu osób, które niedawno uko#czy!y szko!' wy$sz&, mog& straci, na swoim potencjale innowacyjnym i zdolno+ci do rozwoju. Ze wzgl'du na ograniczenie mo$liwo+ci zatrudnienia m!odych ludzi wzro+nie znaczenie szkole# i kszta!cenia ustawicznego dla
pracowników ju$ zatrudnionych (w tym tych o du$ym sta$u). Kraje ze starzej&c&
si' populacj& czeka rozwój „srebrnej gospodarki” nastawionej na wykorzystywanie kapita!u intelektualnego seniorów.
Zmiany demograficzne obserwowane na Pomorzu b!d" wymaga# wprowadzenia pewnych dostosowa$ dla osób starszych
Aspekt ten dotyczy równie$ Pomorza. Cho, zjawisko starzenia si' spo!ecze#stwa nie zachodzi w regionie i w Polsce w tempie tak drastycznym, jak dzieje si'
to w wysoko rozwini'tych krajach Europy Zachodniej, zmiany demograficzne
b'd& wymaga, wprowadzenia pewnych dostosowa# w regionalnej gospodarce.
B'd& one dotyczy, przede wszystkim rozbudowy infrastruktury przeznaczonej
dla osób starszych. Do takich inwestycji mo$na zaliczy, mi'dzy innymi rozbu-
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dow' systemu opieki spo!ecznej (np. wybudowanie nowych domów spokojnej
staro+ci), powstanie nowych instytucji +wiadcz&cych us!ugi edukacyjne dla osób
starszych (np. uniwersytety trzeciego wieku), a tak$e poszerzanie oferty biznesu
dla osób starszych (np. nowe formy rozrywki, wypoczynku).

Powstawanie nowych systemów emerytalnych
W dobie post'puj&cych procesów starzenia si' spo!ecze#stw systemy emerytalne wielu pa#stw staj& si' coraz mniej wydolne. Nie uwzgl'dniaj& one post'puj&cych zmian spo!eczno-ekonomicznych, do których – oprócz oczywistego zwi'kszania si' odsetka osób w wieku powy$ej 65 lat – dochodz& takie zjawiska, jak
rozwój nowych form zatrudnienia (np. praca na cz'+, etatu) czy wzrost aktywno+ci zawodowej kobiet.
Kluczowym zadaniem systemów emerytalnych b'dzie utrzymanie wysokiego poziomu wska-nika zatrudnienia, czyli zapewnienie seniorom takich warunków $ycia, w których b'd& sk!onni do kontynuowania pracy zawodowej, a tak$e
ci&g!ego rozwoju swoich umiej'tno+ci. Jednym ze sposób osi&gni'cia tego celu
jest system stopniowego przechodzenia na emerytur' (phased retirement) [11].
Polega on na stopniowym wycofywaniu osób starszych z pracy na pe!nym etacie,
na przyk!ad redukcji liczby godzin pracy, przeniesienie seniorów na stanowisko
o mniejszym poziomie stresu, zatrudnianie seniorów w roli konsultantów czy
doradców. Dzia!ania te pozwol& na opó-nienie decyzji o przej+ciu na emerytur'.
Nale%y spodziewa# si! znacz"cych zmian w krajowym systemie emerytalnym
W Polsce uruchomiony przesz!o dwadzie+cia lat temu system emerytalny
równie$ staje si' niewydolny w obliczu zmieniaj&cej si' krajowej sytuacji spo!eczno-gospodarczej. Obecnie trwaj& dyskusje nad wprowadzeniem istotnych
zmian w tym systemie. Nale$y do nich mi'dzy innymi wyd!u$enie wieku emerytalnego, który jest obecnie jednym z najni$szych zanotowanych w Europie. Mówi
si' równie$ o „sp!aszczaniu” systemu emerytalnego – mia!oby to polega, na zach'caniu ubezpieczonych (pracuj&cych) do przejmowania odpowiedzialno+ci za
finansowanie ich w!asnych przysz!ych +wiadcze#.
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Granice otwarte, ale g"ównie dla wykszta"conych imigrantów
Wraz z kurcz&cymi si' populacjami krajów wysoko rozwini'tych (g!ównie
zachodnia Europa, Japonia, Stany Zjednoczone) zwi'ksza, si' b'dzie otwarto+,
tych pa#stw na przyjmowanie obcokrajowców, którzy mog& stanowi, jedyne
antidotum mog&ce utrzyma, na odpowiednim poziomie ich starzej&ce si' gospodarki. Cho, obecnie polityki imigracyjne tych pa#stw s& nastawione na pozyskiwanie g!ównie osób o okre+lonych kwalifikacjach, z biegiem czasu i nasilaniem
si' negatywnych skutków trendów demograficznych warunki otwierania granic
dla imigrantów mog& zosta, z!agodzone.
Intensyfikacja ruchów migracyjnych mo$e mie, szczególnie negatywne skutki dla krajów rozwijaj&cych si', których mieszka#cy coraz intensywniej b'd&
emigrowa, do krajów o wy$szej stopie $yciowej (w tym równie$ osoby wysoko
wykwalifikowane), co mo$e grozi, wyst&pieniem zjawiska drena$u mózgów.
Zjawisko to przyczyni si' do pog!'biania si' ró$nic w poziomie rozwoju gospodarek ca!ego +wiata i mo$e nasila, procesy peryferyzacji krajów biedniejszych.
Pomorzanie migruj" „za chlebem”
Wed!ug raportu PBS DGA [12], w ostatnich 3 latach oraz w ostatnim kwartale
2008 roku granice Polski opu+ci!o 4% mieszka#ców Pomorza. Najpopularniejszym kierunkiem migracji by!a Wielka Brytania, a w nieco mniejszym stopniu –
Holandia, Norwegia, Niemcy i Irlandia.
Pomorzanie wyje$d$aj&, przede wszystkim szukaj&c wi'kszych zarobków.
Wed!ug deklaracji ankietowanych +rednie pensje uzyskiwane za granic& by!y
3-krotnie wy$sze ni$ w Polsce. Si!a tego czynnika jest bardzo du$a. Pomorzanie
godz& si' na prac' poni$ej swoich kwalifikacji (ponad po!owa ankietowanych),
poniewa$ nawet pracuj&c na takich stanowiskach, mog& lepiej zarobi, ni$ w Polsce na poziomie swojego wykszta!cenia.
Nale$y si' spodziewa,, $e wraz z wprowadzaniem kolejnych udogodnie#
w politykach proimigracyjnych skala wyjazdów z województwa pomorskiego
b'dzie ulega, intensyfikacji, szczególnie w+ród osób wykszta!conych.
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II. GLOBALIZACJA
Globalizacja jest bardzo z!o$onym procesem. Dotyczy ona przede wszystkim
globalnej integracji i rosn&cej wspó!zale$no+ci pomi'dzy podmiotami na ca!ym
+wiecie w ró$nych wymiarach: gospodarczym, kulturowym, informacyjnym itd.
Okre+lenie przyczyn oraz skutków globalizacji jest niezwykle trudne ze wzgl'du
na to, $e jej zakres i zasi'g jest ogromny i bardzo zró$nicowany. Cho, o zintensyfikowaniu procesów globalizacyjnych mówi si' dopiero od niedawna, to ich
wp!yw na spo!ecze#stwo wida, ju$ od po!owy XIX wieku. Przy czym w ka$dej
chwili wywiera!y one i wywieraj& ogromny wp!yw na niemal ka$d& sfer' ludzkiego $ycia.
W literaturze [1] mo$na si' spotka, z dwoma etapami rozwoju globalizacji:
od I po!owy XIX wieku do I wojny +wiatowej, drugi etap to okres po II wojnie
+wiatowej. Oba te okresy charakteryzowa!y si' zmianami w trzech aspektach:
. handlu,
. przep!ywu kapita!u, a w szczególno+ci w postaci zagranicznych inwestycji
bezpo+rednich,
. industrializacji oraz zmian w zakresie dochodów spo!ecze#stwa (dywergencja/konwergencja).

Pierwsza fala globalizacji
Punktem wyj+cia do wyst&pienia pierwszej fali globalizacji by!o wynalezienie
nap'du parowego oraz rozwój transportu kolejowego. W po!owie XIX wieku
pojawi!y si' nowe ga!'zie przemys!u i metody produkcji. Zacz'!a si' druga rewolucja przemys!owa. W ga!'ziach przemys!u $elaznego, chemicznego, produktów
elektrycznych, a tak$e w produkcji towarów z wykorzystaniem silników spalinowych Niemcy i Stany Zjednoczone prze+cign'!y Wielk& Brytani'. Pod koniec
lat sze+,dziesi&tych XIX wieku mieszka#cy wi'kszo+ci g!ównych miast na +wiecie komunikowali si' za pomoc& telegrafu, co zrewolucjonizowa!o komunikacj',
a tak$e wp!yn'!o na handel i inwestycje. Jak wida,, pod koniec XVII wieku
wszystkie kraje zaczyna!y ze zbli$onego poziomu rozwoju cywilizacyjnego (rys.
8). Post'p technologiczny, rozwój przemys!u oraz wynalazki sta!y si' -ród!em
powstania ró$nic pomi'dzy krajami w zakresie uprzemys!owienia, które z czasem pog!'bia!y si'.
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Rys. 8. Poziom industrializacji per capita w latach 1750–1913 w wybranych krajach &wiata
#ród$o: Opracowanie w$asne na podstawie: R.E. Baldwin, P. Martin, Two waves of globalization: superficial similarities, fundamental differences, 1999.

Druga fala globalizacji
Punktem wyj+cia do drugiej fali globalizacji jest du$e zró$nicowanie w zakresie uprzemys!owienia krajów na +wiecie. Podczas gdy rosn&cy dobrobyt na +wiecie podczas pierwszej fali globalizacji by! wynikiem uprzemys!owienia, druga
fala globalizacji przynios!a odmian'. W krajach uprzemys!owionych na przestrzeni lat spada!o zatrudnienie w przemy+le przy jednoczesnej konwergencji
dobrobytu. Sektorem, który w szczególno+ci nabra! tempa rozwoju od pocz&tku
lat osiemdziesi&tych XX wieku, jest sektor us!ug. w!a+nie rozwój tego sektora
i jego rosn&ce znaczenie zarówno w handlu mi'dzynarodowym, jak i w przep!ywie zagranicznych inwestycji bezpo+rednich to zjawiska równoleg!e do deindustrializacji.
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ROZWÓJ HANDLU ZAGRANICZNEGO
Od ko#ca lat czterdziestych XX wieku na ca!ym +wiecie systematycznie
wzrasta wolumen handlu (rys. 9). Szczególnie dynamicznie rosn&cy od lat
osiemdziesi&tych ubieg!ego wieku trend ten jest wynikiem liberalizacji rynku
i usuwania barier handlowych, wielostronnych porozumie#, liberalizacji rynku
finansowego, obni$aj&cych si' kosztów transportu i komunikacji. Od ko#ca XIX
wieku szczególne znaczenie dla rozwoju transportu i obni$enia kosztów mia!y
inwestycje w infrastruktur' oraz innowacje technologiczne. Na przyk!ad w latach
1830–1910 udzia! kosztów transportu w kosztach produkcji materia!ów bawe!nianych spad! z 9,5% do 2%. Po II wojnie +wiatowej tendencja w zakresie spadków kosztów transportu morskiego, kolejowego oraz powietrznego znacz&co
mala!a do lat osiemdziesi&tych XX wieku.
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Rys. 9. Eksport towarów na &wiecie w mld dolarów w latach 1948–2008
#ród$o: Opracowanie w$asne na podstawie danych WTO: www.wto.org.

Po II wojnie +wiatowej nast'powa!a dalsza liberalizacja handlu mi'dzynarodowego. Okres pierwszej fali globalizacji, czyli lata oko!o 1875–1914, charakteryzowa! si' bardzo wysokimi barierami (poza Wielk& Brytani& i krajami Beneluksu). Od podpisania porozumienia General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
w 1947 roku kraje rozwini'te d&$y!y do coraz wi'kszej liberalizacji handlu. Na
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przestrzeni lat wida, trend, który wskazuje na utrzymanie protekcji w dwóch
kategoriach: produktów przemys!owych przez kraje rozwijaj&ce si' oraz produktów rolniczych w krajach rozwini'tych.

WZROST INTENSYWNO$CI PROCESÓW PRZEP&YWU KAPITA&U
W zakresie przep!ywów kapita!u, zw!aszcza podczas pierwszej fali globalizacji, wskazuje si' na du$e przep!ywy kapita!owe w zwi&zku z wysokim stopniem
integracji rynku (tab. 2). Istotne znaczenie dla tego trendu mia!o powi&zanie waluty ze z!otem. Sta!y kurs wymiany walut zapewnia! stabilne warunki inwestowania, co przyczyni!o si' do intensywnego poszukiwania tych krajów, w których
op!acalno+, inwestycji jest najwy$sza. Dla wi'kszo+ci krajów, poza Stanami Zjednoczonymi, Niemcami i Japoni&, dane dotycz&ce lat 1989–1996 s& ni$sze ni$
w okresie przed I wojn& +wiatow&. W latach dwudziestych i trzydziestych XX
wieku nast&pi! spadek przep!ywów kapita!owych w wi'kszo+ci krajów, które
szczególnie dynamicznie zacz'!y si' rozwija, w latach osiemdziesi&tych ubieg!ego wieku.
Zagraniczne inwestycje bezpo+rednie rozwija!y si' bardzo dynamicznie
zw!aszcza od zako#czenia II wojny +wiatowej do 2000 roku. Tu$ po II wojnie
+wiatowej wi&za!o si' to z realizowanym Planem Marshalla odbudowy Europy
oraz z powsta!ej w 1948 roku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Do
lat osiemdziesi&tych ubieg!ego wieku obserwowano na +wiecie fluktuacje przep!ywów kapita!u w formie Bezpo+rednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ). Wi&za!o si' to z wprowadzeniem unii celnej na terenie EWG, a tak$e z kryzysem
paliwowym w latach siedemdziesi&tych. Przek!ada!o si' to na krótkookresowe
spadki wolumenu dokonywanych BIZ oraz ich wzrost w zale$no+ci od stopnia
protekcjonizmu w poszczególnych krajach. Mimo to wolumen ca!kowity przep!ywaj&cych BIZ wzrasta!.
Wielko+, dokonywanych inwestycji od pocz&tku lat osiemdziesi&tych XX
wieku systematycznie wzrasta. W latach 1990–2006 wielko+, nap!ywaj&cych bezpo+rednich inwestycji zagranicznych wzros!a prawie 7-krotnie (rys. 10). Wa$nym
momentem dla BIZ by! rok 2000. Pomi'dzy rokiem 1980 i 2000 wolumen BIZ
wzrós! z 55 mld dolarów do 1,4 tryliona dolarów. W kolejnych kilku latach mo$na obserwowa, znaczny spadek, który swój zenit osi&gn&! 2003. Po tym roku
wolumen BIZ zacz&! ponownie wzrasta,, by w 2007 roku osi&gn&, warto+,
1,7 tryliona dolarów. O$ywienie zosta!o przerwane przez kryzysowy rok 2008.
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W tym roku za!ama!a si' gie!da ameryka#ska, na której dot-comy traci!y na warto+ci. Firmy sektora informatycznego z jednej strony dynamicznie si' rozwija!y
+ledzone przez inwestorów, a z drugiej strony przy spekulacji w ci&gu 24 godzin
nie by!y w stanie wybroni, swojej pozycji i znika!y z $ycia gospodarczego.
Tabela 2. Przep$ywy kapita$u od 1870 roku jako procent PKB
Stany
Wielka
ArgenZjednoAustralia Kanada Francja Niemcy W"ochy Japonia
Brytania
tyna
czone
1870–1889

4,6

0,7

18,7

8,2

7,0

2,4

1,7

1,2

0,6

1890–1913

4,6

1,0

6,2

4,1

7,0

1,3

1,5

1,8

2,4

1919–1926

2,7

1,7

4,9

4,2

2,5

2,8

2,4

4,2

2,1

1927–1931

1,9

0,7

3,7

5,9

2,7

1,4

2,0

1,5

0,6

1932–1939

1,1

0,4

1,6

1,7

2,6

1,0

0,6

0,7

1,0

1947–1959

1,2

0,6

2,3

3,4

2,3

1,5

2,0

1,4

1,3

1960–1973

0,8

0,5

1,0

2,3

1,2

0,6

1,0

2,1

1,0

1974–1989

1,5

1,4

1,9

3,6

1,7

0,8

2,1

1,3

1,8

1990–1996

2,6

1,2

2,0

4,5

4,0

0,7

2,7

1,6

2,1

#ród$o: R.E. Baldwin, P. Martin, Two waves of globalization: superficial similarities, fundamental differences, 1999.
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Rys. 10. Wielko&' dokonywanych zagranicznych inwestycji bezpo&rednich na &wiecie
w latach 1970–2008 w mln dolarów
#ród$o: Statystyki United Nations Conference on Trade and Development.
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ROZWÓJ OFFSHORINGU
W kontek+cie bezpo+rednich inwestycji zagranicznych oraz dzia!aj&cych na
+wiecie korporacji transnarodowych trzeba wspomnie, o zmianach globalnych,
które wp!ywaj& na podzia! pracy. Zarówno korporacje, jak i +rednie przedsi'biorstwa coraz cz'+ciej przenosz& elementy !a#cucha warto+ci do krajów o ni$szych
kosztach, zw!aszcza w zakresie p!ac. W sektorze przetwórstwa przemys!owego
trend ten jest widoczny od lat osiemdziesi&tych XX wieku. Obecnie zauwa$a si'
to samo zjawisko w sektorze us!ugowym. Ze wzgl'du na to, $e dzia!aj&ce korporacje s& ju$ bardzo silnie zdecentralizowane, mówi si' o nowym podziale pracy.
Decentralizacja oraz globalizacja produkcji przemys!owej, nazywane procesem offshoringu (offshoring i outsourcing), stanowi& wyzwanie dla firm, które
musz& sprosta, nowym wymaganiom konkurencyjnym zwi&zanym z obni$aniem kosztów. Wa$ne jest równie$ to, $e w procesie tym szczególne znaczenie
maj& okre+lone regiony geograficzne, które oferuj& wysok& produktywno+,
i wydajno+, przy niskich kosztach pracy. G!ówne kraje, które przyczyniaj& si' do
tego procesu i z których inicjatywy nast'puje ten proces, to Stany Zjednoczone,
Europa, Japonia, czyli kraje Triady. Natomiast krajami, które stanowi& obiekty
procesu offshoringu, s& g!ównie Indie, Chiny, Rosja. Równie du$ym zainteresowaniem ciesz& si' kraje Europy Wschodniej ze wzgl'du na standardy kszta!cenia,
wydajno+, oraz niskie koszty. Równolegle sprzyjaj& temu coraz ni$sze koszty
transportu i komunikacji.
Proces offshoringu, czyli przenoszenia produkcji do innych krajów, odbywa
si' w takich bran$ach, jak odzie$owa, w!ókienna, komputerowa, produkcji $elaza
i stali oraz przemys! drzewny. Coraz bardziej dynamicznie rozwija si' w elektronice, produkcji motoryzacyjnej, dostawach energii, meblarstwie, elektronice konsumpcyjnej, jubilerstwie i wytwórstwie zabawek. Proces ten zaczyna si' dopiero
w takich bran$ach, jak produkcja innych pojazdów, przemys! drukarski, produkcja plastiku, szk!a i porcelany oraz przetwórstwo papierowe i produkcja maszyn.
W takich bran$ach, jak przetwórstwo metalu, kontrola i badanie technologii, in$ynieria precyzyjna, przemys! farmaceutyczny i chemiczny oraz $ywno+,, proces
ten post'puje bardzo powoli. Obecnie to zjawisko jest szczególnie widoczny
w zakresie oprogramowania, telekomunikacji, us!ug badawczych i analitycznych,
przetwarzaniu danych, ksi'gowo+ci i finansach, rachunkowo+ci, projektowaniu
systemów komputerowych i call center.
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W przysz!o+ci przewiduje si' coraz dynamiczniejszy proces offshoringu, który ma obni$a, koszty w przemy+le o 20–40%, a w przypadku us!ug – nawet
o 60%. G!ównym -ród!em tych oszcz'dno+ci s& ró$nice w p!acach. Na przyk!ad
programi+ci w Europie Wschodniej i Azji Po!udniowo-Wschodniej zarabiaj&
6–10% tego co programi+ci ameryka#scy. Równie wa$nym elementem s& wcze+niej wspomniane koszty transportu i komunikacji, które w wypadku us!ug nie
stanowi& $adnej przeszkody, poniewa$ ten rodzaj pracy jest przesy!any i przekazywany za pomoc& sieci internetowej lub wykonywany telefonicznie. W zakresie
offshoringu mówi si' ju$ nawet o skupiskach wyst'puj&cych na +wiecie, na przyk!ad w Irlandii call center, a w Indiach us!ugi technologii informacyjnej. W literaturze mo$na si' spotka, z okre+laniem migracji pracy, a nie pracowników. Zjawisko to polega równoleg!ym zwalnianiu pracowników i zatrudnianiu kolejnych
w ta#szych krajach. Dotyczy ono w szczególno+ci Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które poszukuj& nowych pracowników w krajach, gdzie ojczystym
j'zykiem jest angielski, na przyk!ad Indie, Po!udniowa Afryka. Podzia! pracy
zwi&zany z wysoko wykwalifikowan& kadr& jest nazywany drug& fal&.

ROZWÓJ KORPORACJI TRANSNARODOWYCH
Korporacje transnarodowe prowadz& swoj& dzia!alno+, na ca!ym +wiecie,
opieraj&c si' na zasadzie 3 przewag: lokalizacyjnej, w!asno+ciowej, internalizacji.
Korporacje transnarodowe rozwijaj& si' równolegle do bezpo+rednich inwestycji
zagranicznych. Wraz z za!amaniami globalnymi ma to swoje odbicie w ich dzia!alno+ci. W niedawno przeprowadzonych przez United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) badaniach „World Investment Prospects Survey
2009–2011” stwierdzono, $e obecna sytuacja istotnie wp!ywa na realizowane
i planowane dzia!ania. Rok 2009 to okres najbardziej obci&$ony ci'ciami dotycz&cymi inwestycji. W badaniach ankietowych jednak wykazuje si', $e obawa ta
b'dzie si' zmniejsza!a ju$ na pocz&tku 2010 roku. Korporacje transnarodowe
planuj& zmieni, model wchodzenia na rynek z przej', i fuzji oraz BIZ na outsourcing oraz licencj'/franczyz'. Mo$na zauwa$y, zmieniaj&ce si' podej+cie korporacji w porównaniu z latami 2006–2008.
Obecnie na +wiecie znajduje si' 82 000 korporacji transnarodowych z 810 000
oddzia!ami zagranicznymi. Eksport zagranicznych oddzia!ów stanowi oko!o 1/3
eksportu produktami i us!ugami na +wiecie, a zatrudnienie wzros!o do 77 mln
ludzi – 40-krotnie od 1982 roku. W ci&gu ostatnich 15 lat korporacje przesz!y pro-
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ces internalizacji. Zdecydowanie zwi'kszy!a si' liczba korporacji dzia!aj&cych
w sektorze us!ug. Kryzys odczuwalny jest w postaci deinwestycji, zmniejszonych
przychodów oraz zwolnie#.

KONSEKWENCJE DLA $WIATA I POMORZA
Dalszy rozwój handlu zagranicznego
Handel mi'dzynarodowy, mimo okresowego spadku, w d!ugim okresie nadrobi straty. Jednocze+nie b'd& zyskiwa!y znaczenie porozumienia regionalne na
przyk!ad w ramach Unii Europejskiej czy Pó!nocnoameryka#skiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA, North American Free Trade Agreement). Na przyk!ad dla Unii
Europejskiej handel wewn'trzny pomi'dzy cz!onkami UE stanowi ponad po!ow'
handlu. Mimo $e kraje Triady b'd& traci!y udzia! w +wiatowych obrotach handlowych, utrzymaj& swoj& istotn& pozycj'. Znaczenie b'd& zyskiwa!y azjatyckie
tygrysy, a tak$e kraje Centralnej i Wschodniej Europy. Procesem, który b'dzie
towarzyszy! odbudowuj&cej si' globalizacji, b'dzie regionalizacja handlu mi'dzynarodowego.
Ekspansja handlu zagranicznego równie% w Polsce
W Polsce ju$ od pocz&tku lat dziewi',dziesi&tych XX wieku obserwowano
wzrost wolumenu handlu zagranicznego. Czynnikiem sprzyjaj&cym temu procesowi by!a systematyczna liberalizacja rynku i jego otwieranie, zwi'kszenie wiarygodno+ci Polski jako cz!onka Unii Europejskiej, a tak$e rosn&ca stabilno+, gospodarcza. W 2008 roku utrzyma! si' rosn&cy trend w handlu zagranicznym. Rok
2009 stanowi okres prze!omowy, w którym wolumen handlu zarówno w zakresie
eksportu, jak i importu zmniejsza si'. W wypadku Polski (i Pomorza) mo$na si'
jednak spodziewa, wzrostu wolumenu – trendy wskazuj& na zwi'kszone obroty
handlowe mi'dzy innymi w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Na korzy+,
Polski dzia!a równie$ przynale$no+, do Unii Europejskiej. Bior&c pod uwag'
szczególnie istotne przep!ywy pomi'dzy cz!onkami Unii Europejskiej, stanowi to
zabezpieczenie handlu zagranicznego. Oko!o 75% handlu zagranicznego Polski
jest realizowane z krajami cz!onkowskimi.
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Dalsza intensyfikacja procesów przep"ywu kapita"u
Nale$y si' spodziewa,, $e nie zostanie zak!ócony trend intensyfikacji mi'dzynarodowego przep!ywu kapita!u.
Atuty Polski i Pomorza dla inwestycji zagranicznych
W odniesieniu do Polski warto podkre+li, te elementy, które b'd& wp!ywa!y
na przenoszenie produkcji i us!ug do Polski, w tym do województwa pomorskiego. Polska znajduje si' nadal w+ród krajów, które posiadaj& zasoby ludzkie oraz
konkurencyjne warunki prowadzenia dzia!alno+ci zwi&zane z kosztami p!acowymi, a tak$e zach'tami dla inwestorów. Warto jednak pami'ta,, $e pojawiaj&
si' kraje, które s& jeszcze bardziej konkurencyjne p!acowo. Ponadto wskazuje si',
$e w du$ej cz'+ci przy tego typu inwestycjach decyduje j'zyk ojczysty, który
zapewni w firmie pe!n& p!ynno+, komunikacji.
Wyzwania dla Pomorza w kontek&cie zwi!kszania atrakcyjno&ci inwestycyjnej
Województwo pomorskie w odniesieniu do atrakcyjno+ci inwestycyjnej oceniane jest co najmniej przeci'tnie. Od lat nie wykorzystuje si' potencja!u województwa ani te$ nie podejmuje istotnych inwestycji, które mog& wp!yn&, na
polepszenie tego wizerunku. Województwo pomorskie staje si' peryferiami nie
tylko na tle Europy, ale nawet Polski. Najwi'cej inwestycji podejmowanych jest
na po!udniu Polski. Przyczyni si' to z czasem do wyjazdu na po!udnie m!odych
wykszta!conych ludzi. Perspektywa ta wcale nie jest tak odleg!a. Nawet w zakresie liczby firm z udzia!em kapita!u zagranicznego na przestrzeni lat 2005–2007
kilka województw wyprzedza województwo pomorskie: dolno+l&skie, +l&skie,
wielkopolskie, a tu$ za nim plasuj& si' zachodniopomorskie i ma!opolskie, które
w ka$dym momencie mog& je prze+cign&,.
Wzrost sektora us'ug szans" dla Polski i Pomorza
W Polsce du$a cz'+, inwestycji zagranicznych i funkcjonuj&cych korporacji
transnarodowych dokonywana jest w przetwórstwie przemys!owym. Z roku na
rok obserwuje si' coraz wi'ksze znaczenie sektora us!ug w dzia!alno+ci firm
mi'dzynarodowych. Dotyczy to zw!aszcza bran$y nieruchomo+ci sektora finansowego. Jednocze+nie obserwuje si' przenoszenie centrów obs!ugi w zakresie
finansów do Polski. W województwie pomorskim jedn& z najbardziej rozpoznawalnych firm mi'dzynarodowych, które w ostatnim czasie przenios!y tam dzia-
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!alno+,, jest Thomson Reuters. Jednak w porównaniu z po!udniowymi województwami widoczna jest s!absza pozycja konkurencyjna.

Globalna wioska
Dynamicznie rozwijaj&ce si' technologie, w szczególno+ci z dziedziny informatyki, przyczyni& si' do niemal ca!kowitego obalenia znaczenia barier przestrzennych i czasowych, pozwalaj&c na ca!kowicie swobodny przep!yw informacji pomi'dzy lud-mi na ca!ym +wiecie. MacLuhan [2], twórca poj'cia globalnej wioski,
zauwa$y! ten trend ju$ na pocz&tku lat sze+,dziesi&tych XX wieku. Ju$ wtedy spostrze$ono pierwsze objawy powstawania globalnej wioski. Jednak prawdziwa
rewolucja w tej kwestii zasz!a dzi'ki w powstaniu Internetu, który w istotny sposób przyczyni! si' do zwi'kszenia mo$liwo+ci komunikacji mi'dzyludzkiej.

„Patchwork kulturowy”, czyli rosn,ce zró+nicowanie rasowe
Ju$ obecnie, szczególnie w krajach wysoko rozwini'tych (typowo imigracyjnych), mo$na zauwa$y, na ulicach prawdziw& „krzy$ówk' kulturow&”. Ze
wzgl'du na fakt, $e wyjazd w poszukiwaniu lepiej p!atnej pracy do krajów
o wy$szej stopie $yciowej nie jest decyzj& nieodwracaln& i ludzie czuj& si' du$o
swobodniej, podró$uj&c po +wiecie, znaczenie barier w zakresie migracji spada.
Skutkiem tego jest rosn&ce zró$nicowanie rasowe. Zjawisko to dotyczy jednak
przede wszystkim krajów wysoko rozwini'tych (Niemcy, Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania, kraje skandynawskie), przyjmuj&cych emigrantów.

Konsumpcjonizm i zanik to+samo#ci kulturowej
Wzrost znaczenia korporacji mi'dzynarodowych, a tak$e zwi&zana z nim intensyfikacja ich dzia!a# marketingowych przyczyniaj& si' do przyjmowania
przez spo!ecze#stwa na ca!ym +wiecie pewnych podobnych zachowa#, preferecji
i postaw. W tym kontek+cie mo$na mówi, na przyk!ad o makdonaldyzacji spo!ecze#stwa, zwi&zanej z upowszechnianiem si' barów szybkiej obs!ugi w Stanach
Zjednoczonych oraz na ca!ym +wiecie. Tego typu zjawiska przyczyniaj& si' do
rozwoju spo!ecze#stwa globalnego. Jedn& z g!ównych konsekwencji tego trendu
jest niszczenie to$samo+ci kulturowej [3]. Ludzie na ca!ym +wiecie staj& si' do
siebie kulturowo bardzo podobni, mimo $e urodzili si' i wychowali w zupe!nie
innych rejonach globu.
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Spo"ecze-stwo ryzyka
Wraz z post'puj&cymi procesami globalizacji zmniejsza si' poziom bezpiecze#stwa spo!ecze#stwa. Pa#stwom coraz trudniej utrzyma, narodowe bezpiecze#stwo ze wzgl'du na wzrastaj&c& intensywno+, przep!ywu ludzi, kapita!u,
informacji itd. Z tego powodu ludzie musz& si' nauczy, sami o nie troszczy,.
Znaczenie takich dzia!a# z up!ywem czasu b'dzie rosn&,.

(RÓD&A
[1] Baldwin R. E., Martin P., Two waves of globalization: superficial similarities, fundamental
differences, NBER Working Paper, No. 6904, Cambridge 1999.
[2] MacLuhan M., The Gutenberg Galaxy, University of Toronto Press, Toronto 1962.
[3] Walczak-Duraj K. D., Podstawy wspó!czesnej socjologii, Omega-Praksis, Pabianice
2006.
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III. PRZESUWANIE SI! CENTRUM GOSPODARCZEGO
$WIATA
W obszarze gospodarki zachodz& zmiany pomi'dzy najwi'kszymi graczami
na arenie mi'dzynarodowej. Nadal najwi'ksz& pot'g& gospodarcz& s& Stany
Zjednoczone, ale obecnie obserwuje si' proces doganiania „gospodarczego giganta” przez niektóre kraje. Znacz&ce wzrosty PKB odnotowywane w tych krajach
mog& +wiadczy, o tym, $e w przysz!o+ci centrum gospodarcze +wiata przesunie
si' w ich kierunku. Zjawisko jest to szczególnie widoczne w+ród krajów BRIC,
czyli Brazylii, Rosji, Indii i Chin. W+ród tych krajów z jednej strony wyst'puje
kraj o korzeniach cywilizacyjnych bliskich Zachodowi – Brazylia, a z drugiej strony nale$y do nich Rosja o autorytarnym stylu w!adzy i dominuj&cej cywilizacji
prawos!awnej. Nast'pnie Indie, które nale$& do cywilizacji hinduistycznej, oraz
Chiny, czyli cywilizacja chi#ska.

WZROST ZNACZENIA KRAJÓW BRIC
Dowodem na zmieniaj&cy si' uk!ad si! gospodarczych jest dynamicznie rosn&cy PKB wybranych krajów na +wiecie od pocz&tku lat osiemdziesi&tych XX
wieku. Niezaprzeczalnie swojej pozycji w tym zakresie broni& Stany Zjednoczone. Jednak$e kraje Azji, a w szczególno+ci Chiny, dynamicznie nadganiaj& przepa+,. To w!a+nie ta gospodarka spo+ród krajów BRIC rozwija si' najbardziej dynamicznie. Chiny w!a+ciwie rozdar!y kraje Triady, znajduj&c si' w 2008 roku na 3
miejscu pod wzgl'dem wielko+ci PKB (rys. 11). Warto równie$ zwróci, szczególn& uwag' na Brazyli', Rosj' oraz Indie.
Dane dotycz&ce samego wzrostu gospodarczego nie do ko#ca odzwierciedlaj& jednak potencja!, jakim dysponuj& kraje rozwijaj&ce si', w tym kraje BRIC. Bior&c pod uwag' rok 2008, wed!ug którego uporz&dkowano kraje, najdynamiczniej
PKB rocznie wzrasta!o w Chinach. Mimo $e poziom ten by! ni$szy w 2007 roku,
Chiny nadal utrzyma!y swoj& dynamik'. Rok 2007 zdecydowanie wskazuje na
przewag' Indii, a w 2008 roku zbli$ony wzrost PKB odnotowa!y Indie i Rosja.
Kolejne miejsca w odniesieniu do 2008 roku zajmuj& Argentyna, Brazylia i Filipiny. Dopiero po Filipinach pojawiaj& si' Stany Zjednoczone, Wielka Brytania,
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Francja i Japonia. Przewaga w obszarze wzrostu rocznego PKB w konsekwencji
b'dzie mia!a realne prze!o$enie na zbli$anie si' poziomem rozwoju krajów nienale$&cych do cywilizacji zachodniej.

Rys. 11. Wielko&' PKB w mld dolarów (ceny bie(!ce)
#ród$o: www.worldbank.org.

World Bank prognozuje, $e najwi'kszy wzrost warto+ci PKB do 2030 roku
odnotuje si' w krajach rozwijaj&cych si' (rys. 12). Najbardziej gwa!townie maj&
wzrosn&, gospodarki Europy Wschodniej, Kaukazu i Centralnej Azji (EECCA,
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia), Chin, Indii oraz Europy Centralnej
(CEU, Central Europe). Najwi'kszy wzrost w 2030 roku w stosunku do roku 2005
ma by, odnotowany przez gospodark' Chin (ponad 200%). Wzrost warto+ci PKB
per capita w krajach Europy Zachodniej (WEU, Western Europe) ma rosn&, wolniej
(64%) od krajów CEU (141%) oraz EECCA (182%). Pomimo prognozowanego
wzrostu do 2030 roku kraje Europy Zachodniej w dalszym ci&gu b'd& utrzymywa!y przewag' warto+ci PKB w stosunku do pozosta!ych krajów europejskich.
Stany Zjednoczone nadal maj& by, najbogatszym krajem +wiata. Mimo dynamicznego wzrostu gospodarki Chin oraz Indii (169%) w 2030 roku w dalszym
ci&gu ich PKB nie osi&gnie wi'kszej warto+ci od +redniej +wiatowej.
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Rys. 12. Prognozowany wzrost procentowy PKB per capita (2005–2030)
#ród$o: OECD Environment Outlook, OECD, 2007.

Wzrost poziomu bogactwa na +wiecie ma si' skoncentrowa, w metropoliach
chi#skich oraz indyjskich. Pozosta!e kraje, obecnie na wysokim poziomie PKB
(powy$ej +redniej na +wiecie), b'd& si' nadal bogaci, w zrównowa$ony sposób.
W d!u$szym okresie rozwój w tempie gospodarki Chin czy Indii lub te$ krajów
Europy Wschodniej mo$e prowadzi, do wzrostu dobrobytu na poziomie krajów
Organizacji Wspó!pracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic
Cooperation and Development – OECD).

Rys. 13. Kiedy PKB krajów BRIC przewy(szy G6?
#ród$o: R. Purushothaman, D. Wilson, Dreaming with BRICs: the path to 2050, „Global Economics Paper” 2003, no. 99.
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Goldman Sachs w raporcie Dreaming with BRICs: the path to 2050 przewiduje,
$e Brazylia, Rosja, Indie i Chiny stan& si' jednymi z g!ównych si! gospodarczych
na +wiecie (rys. 13). Prognoza oparta jest na badaniach wzrostu PKB, przychodów per capita oraz transferów kapita!u w gospodarkach. Przy za!o$eniu spe!nienia przez te kraje okre+lonych warunków (utrzymania stabilnej polityki i rozwoju
instytucji wspieraj&cych wzrost) w 2040 roku gospodarka krajów BRIC wyra$ona
w dolarach b'dzie wi'ksza ni$ krajów G6 [1].

ROSN.CE NIERÓWNO$CI POMI!DZY O$RODKAMI WZROSTU
GOSPODARCZEGO
Z up!ywem czasu coraz bardziej widoczne s& dysproporcje pomi'dzy +wiatowymi gospodarkami pod wzgl'dem dobrobytu, a tak$e innych aspektów
zwi&zanych z poziomem rozwoju (w tym udzia!u w wymianie mi'dzynarodowej, udzia!u w mi'dzynarodowym przep!ywie kapita!u itd.). Cho, kraje BRIC
zdaj& si' dogania, kraje wysoko rozwini'te, cz'+, gospodarek +wiatowych wci&$
pozostaje w tyle. Przede wszystkim dotyczy to biednych krajów Afryki i Azji.

KONSEKWENCJE DLA $WIATA I POMORZA
Chiny najwi%ksz, gospodark, #wiatow,
Przewiduje si', $e je$eli Chiny utrzymaj& swój wzrost gospodarczy na dotychczasowym poziomie, s& w stanie w ci&gu najbli$szych 15 lat sta, si' najsilniejsz& gospodark& +wiatow&. W publikacjach takich organizacji, jak Mi'dzynarodowy Fundusz Walutowy, )wiatowa Organizacja Handlu czy UNCTAD,
mo$na si' spotka, nawet ze stwierdzeniem, $e to nie producenci azjatyccy b'd&
musieli produkowa,, uwzgl'dniaj&c gusta ameryka#skie czy europejskie, ale to
w!a+nie klienci z tych krajów b'd& musieli przyzwyczai, si' do produkcji chi#skiej czy korea#skiej. Post'p globalizacji b'dzie si' nadal utrzymywa!, tylko jego
punkt ci'$ko+ci przeniesie si' z krajów rozwini'tych na kraje rozwijaj&ce si'.
B'dzie to wynik potencja!u, jaki nios& ze sob& te rynki w postaci wielko+ci rynku,
niskich p!ac przy jednoczesnym stosunkowo dobrym poziomie wykszta!cenia
spo!ecze#stwa itp.

53

POMORZE 2030 – MEGATRENDY
Przesuwanie si% centrum gospodarczego #wiata

III

Rozwój kontaktów pomi%dzy Europ, i Stanami Zjednoczonymi a krajami BRIC
To w!a+nie z Chinami i Indiami najwi'ksi importerzy – Stany Zjednoczone
i Unia Europejska – mog& intensyfikowa, wymian' handlow&. Ten trend, zwi&zany ze sta!ym dop!ywem kapita!u, mo$e skutkowa, tym, $e gospodarka chi#ska
zacznie wywiera, znacz&cy wp!yw na podzia! pracy na +wiecie. Korzy+ci rozwoju rynku chi#skiego, a tak$e hinduskiego b'd& czerpa, w szczególno+ci: Ameryka
"aci#ska oraz Europa Wschodnia [2]. W przysz!o+ci b'd& one stanowi!y element
osi, wokó! której odbywaj& si' interakcje globalne. Zarówno Indie, jak i Chiny s&
strategicznymi partnerami Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Podejmuj& dzia!ania na rzecz zwi'kszenia dost'pno+ci swoich rynków przez te
kraje. Przyk!adowo dla Indii Unia Europejska jest najwa$niejszym partnerem
handlowym.
Pomorze i Polska powinny otworzy# si! na kontakty z krajami BRIC
W interesie Polski nale$y utrzymywanie kontaktów rynkami azjatyckimi i relacji gospodarczych z innymi krajami BRIC. Polska jest atrakcyjnym rynkiem
europejskim, który z jednej strony potwierdzi! ju$ swoj& stabilno+,, a z drugiej
strony, nale$&c do Unii Europejskiej, oferuje korzystne warunki prowadzenia
dzia!alno+ci gospodarczej. Zmiany te trzeba bra, pod uwag' w pracach nad d!ugookresowymi strategiami wobec zagranicznych inwestycji bezpo+rednich oraz
handlu zagranicznego. Mimo $e g!ównymi partnerami handlowymi Polski s&
kraje Unii Europejskiej, spo+ród innych krajów du$e znaczenie maj& rynki azjatyckie. Systematycznie umacniaj& swoj& pozycj' w zakresie eksportu i importu
z Polski [3].

Koniec westernizacji
Na ekspansj' Zachodu nie ma ju$ miejsca w XXI wieku. Podej+cie, które narzuca!o jedyne w!a+ciwe rozwi&zanie, jakim jest pewien uniwersalizm oparty na
demokracji i liberalizmie, zosta!o odrzucone. Wraz ze wzmocnieniem nie tylko
gospodarczym, ale równie$ demograficznym inne cywilizacje s& w stanie oprze,
si' próbie narzucenia warto+ci Zachodu. Inne cywilizacje coraz bardziej dynamicznie anga$uj& si' w sprawy mi'dzynarodowe i to nie tylko jako podmioty
tych zjawisk, tak$e jako aktywni uczestnicy. Obecnie obserwuje si' szczególny
rozwój kulturalny i gospodarczy cywilizacji, zw!aszcza chi#skiej oraz latynoameryka#skiej [4].
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Napi%cia mi%dzynarodowe
Rosn&ce dysproporcje pomi'dzy o+rodkami wzrostu gospodarczego, dotychczasowymi liderami a o+rodkami popytu i poda$y na energie oraz produkty
rolnicze spot'guj& okre+lone napi'cia, które mog& by, szczególnie zauwa$alne
w 2025 roku [5]. Ró$nice kulturowe oraz terytorialna polaryzacja mog& odegra,
znacz&c& rol' w wypadku braku zwi'kszenia spójno+ci spo!ecznej, ekonomicznej
i politycznej. Napi'cia mi'dzynarodowe mog& dotyczy, ró$nic politycznych
(praw cz!owieka), zarz&dzania dobrami globalnymi, sposobu rz&dzenia (demokracja) oraz zwalczania totalitaryzmu i populizmu.

Wykluczenie z handlu mi%dzynarodowego krajów biednych
Wykluczone z handlu mi'dzynarodowego mog& zosta, kraje, które ju$ obecnie znajduj& si' poza strukturami handlowymi – 56 krajów liczy mniej ni$ 0,01%
+wiatowego handlu, a 1/3 z nich $yje w ubóstwie. Niepokoj&ca sytuacja g!ównie
dotyczy krajów afryka#skich, gdzie je+li nie zajd& zmiany w ci&gu 20 lat, 38%
mieszka#ców Afryki mo$e znale-, si' w stanie skrajnego ubóstwa.

Uwi%zienie w biedzie
Szybki rozwój gospodarczy z powodu wymiany handlowej jest równie$ niebezpieczny dla biednych krajów (azjatyckich i afryka#skich), poniewa$ w d!u$szej
perspektywie mo$e powodowa, uwi'zienie w biedzie. Dotyczy to w szczególno+ci
osób, które nie nad&$y!y za nadchodz&cymi przemianami [6]. Rozwi&zanie problemu biedy jest trudniejsze w wypadku niskiego poziomu edukacji oraz niskiego poziomu rozwoju gospodarczego terenów wiejskich. W wypadku pa#stwa
o niskim przychodzie PKB kluczow& rol' odgrywaj& zasoby naturalne, jego kapita! naturalny jest wi'kszy ni$ kapita! wyprodukowany w tych krajach [7].

55

POMORZE 2030 – MEGATRENDY
Przesuwanie si% centrum gospodarczego #wiata

III

(RÓD&A
[1] Purushothaman R., Wilson D., Dreaming with BRICs: the path to 2050, „Global Economics Paper” 2003, no. 99.
[2] Materia!y -ród!owe Z-punkt: http://live.trenddatenbank.de.
[3] Ministerstwo Gospodarki, Polska 2009. Raport o stanie handlu zagranicznego, Warszawa 2010.
[4] Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kszta!t !adu &wiatowego, Wydawnictwo
Muza, Warszawa 2007.
[5] European Commission, The World In 2025 Rasing Asia and socio-ecological transition,
Luxemburg 2009.
[6] World Trade Organization, World Trade Report 2008. Trade in a Globalizing World,
Genewa 2008.
[7] World Bank, Where is the wealth of nations?, Washington 2006.

56

IV

POMORZE 2030 – MEGATRENDY
Rewolucja technologiczna

IV. REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA
)wiat zmienia si' pod wp!ywem post'pu technologicznego i pojawiaj&cych
si' z nim w u$yciu nowych technologii. Innowacja technologiczna od zawsze
stanowi!a kluczowy czynnik rozwoju ludzko+ci i tak b'dzie te$ w przysz!o+ci.
)wiatowa wspó!praca w dziedzinie prowadzenia bada# naukowych, anga$uj&ca
coraz wi'ksze nak!ady inwestycyjne, wspierana przez stymuluj&c& do rozwoju
polityk', z dnia na dzie# przyczynia si' do zwi'kszania potencja!u ludzko+ci do
wprowadzania nowych technologii. Procesy innowacyjne zachodz& w gospodarce coraz szybciej, wp!ywaj&c ju$ niemal na ka$d& sfer' ludzkiego $ycia, od wykonywanej pracy, nowych form wypoczynku, a$ po kwestie +rodowiska naturalnego, poczucia bezpiecze#stwa czy ochrony zdrowia.

$WIAT SI! ZMIENIA POD WP&YWEM TECHNOLOGII
Toffler [1] przedstawi! trzy fale przemian cywilizacyjnych (tab. 3). Kluczow&
rol' w ich kszta!towaniu odgrywa!a „przeogromna machina – technika” [2].
Ka$da z fal przemian cywilizacyjnych mia!a swój pocz&tek w czasie wynalezienia
pewnych rewolucyjnych nowinek technologicznych, które wraz ze swoim upowszechnieniem diametralnie zmienia!y warunki $ycia ludzi.
Tabela 3. Trzy fale przemian cywilizacyjnych
I fala

II fala

III fala

Rewolucja

Rewolucja rolnicza

Rewolucja przemys$owa,
naukowo-techniczna

Rewolucja informacyjna

Cywilizacja

Agrarna

Industrialna

Wiedzy (informacyjna,
postindustrialna)

Czas

8000 lat p.n.e.
– XVII/XVIII w. n.e.

Zapocz!tkowana w Anglii
– 1764 r. maszyna parowa
Trwa$a ok. 250 lat

Pocz!tek w Stanach Zjednoczonych w 1945 r.
Przetoczy$a si% w ci!gu
65 lat
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Symbol

P$ug

Silnik parowy, spalinowy,
elektryczny, ta&ma produkcyjna

Komputer, Internet

*rodki
komunikacji

Listy

Telegraf

Internet, telefony komórkowe

*rodki
transportu

Rydwan, karawana

Lokomotywa, dyli(ans,
samochód

Samolot

#ród$a energii

Praca ludzkich r!k

Nieodnawialne +ród$a
energii (w%giel, gaz, ropa
naftowa)

Odnawialne, zdywersyfikowane +ród$a energii

Relacja producent–konsument

Prosumenci (ludzie konsumuj! to, co sami wyprodukuj!)

Producenci i konsumenci
(konsumenci konsumuj! to,
co wyprodukuj! producenci)
Produkcja masowa

Producenci i konsumenci
(producenci produkuj! to,
czego chc! konsumenci)
Produkcja zindywidualizowana

#ród$o: Opracowanie w$asne.

Pierwsza fala przemian – cywilizacja agrarna
Pierwsza fala przemian cywilizacyjnych nast&pi!a oko!o 10 000 lat temu,
w czasie gdy cz!owiek posia! pierwsze ziarno gdzie+ w rejonie gór Kackar Da [2].
Dzi'ki temu prehistoryczni ludzie mogli na zawsze porzuci, niebezpieczne $ycie
koczownika na rzecz za!o$enia sta!ych osad. Rozpocz'!a si' rewolucja agrarna,
a na ca!ym +wiecie zacz'!y si' pojawia, wsie, osady, uprawy – a wraz z nimi
– nowy model $ycia cz!owieka. Rozwój rolnictwa nap'dza! zmiany w dziedzinie
technologii. Aby u!atwi, prowadzenie upraw, z up!ywem czasu do u$ytku
wprowadzano kolejne narz'dzia, a dzi'ki temu ludzie mogli prowadzi, coraz
bardziej wyspecjalizowan& dzia!alno+, rolnicz&. Do roku 1100 ci'$ki p!ug, ods!oni'te pola, niedawne po!&czenie rolnictwa i hodowli, trójpolówka, nowoczesna
uprz&$ ko#ska, podkowy oraz dyszel – po!&czy!y si' w totalny system eksploatacji rolnej [2].

Druga fala przemian – cywilizacja industrialna
Druga fala przemian cywilizacyjnych przypad!a na XVII–XVIII wiek, w czasie zapocz&tkowanej w Anglii rewolucji przemys!owej. Wynalezienie maszyny
parowej w 1974 roku przez Jamesa Watta poci&gn'!o za sob& kolejne rewolucyjne
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nowinki technologiczne, które w synergii doprowadzi!y do powstania zupe!nie
nowej uprzemys!owionej cywilizacji.
Fundamentem pojawienia si' drugiej fali przemian cywilizacyjnych by!o wykorzystanie nieodnawialnych -róde! energii (w'gla, gazu, ropy naftowej) zamiast
pracy ludzkich r&k. Nowy system energetyczny umo$liwi! powstawanie nowych
maszyn, urz&dze# i technologii. Post'p technologiczny by! na tyle bogaty i wielowymiarowy, $e rozpocz&! rewolucj' w ka$dym aspekcie ludzkiego $ycia. Przyniós! ludzko+ci masow& produkcj', masow& edukacj', masowe media oraz masow& kultur' [1]. Nowinki technologiczne, cho, pocz&tkowo przyjmowane
z rezerw&, bardzo szybko si' upowszechnia!y: w gospodarstwach pojawia!y si'
traktory, w biurach maszyny do pisania, w kuchniach lodówki.

Trzecia fala przemian – cywilizacja wiedzy
Trzecia fala przemian cywilizacyjnych rozpoczyna si' w po!owie XX wieku.
Za pocz&tek ery postindustrialnej Toffler uznaje rok 1955, kiedy w Stanach Zjednoczonych odsetek pracowników umys!owych i us!ugowych (white collars) po raz
pierwszy przekroczy! odsetek pracowników fizycznych (blue collars). Trzecia fala
zamiast tradycyjnych czynników produkcji przemys!owej – ziemi, pracy i kapita!u – wprowadzi!a nieustannie doskonalon& wiedz' [2].
Znaczenie przemys!u spada!o wraz ze wzrostem znaczenia funkcji niematerialnych, takich jak dzia!alno+, finansowa, projektowa, marketingowa itd. Procesy te zosta!y wsparte rewolucyjnymi wynalazkami, w szczególno+ci z dziedziny
technologii informatycznych. Cyfrowe przetwarzanie danych za po+rednictwem
technologii IT (komputer, Internet) przyczyni!o si' do olbrzymiego post'pu
w zakresie dost'pu do informacji i szybko sta!o si' niemal niezb'dnym elementem funkcjonowania spo!ecze#stwa. Nowe wynalazki w dziedzinie IT powstawa!y w krótkich odst'pach czasu, podobnie jak szybko zachodzi!y procesy adaptacji
nowo+ci w spo!ecze#stwie. Chocia$ Internet oddano do u$ytku publicznego na
pocz&tku lat dziewi',dziesi&tych XX wieku, w po!owie 2007 roku ze +wiatowej
sieci korzysta!o ju$ oko!o 1,1 mld osób [3].
Powsta!y zupe!nie nowe kana!y komunikacji ze +wiatem, nowe formy rozrywki, pracy. Umo$liwiona zosta!a szybka i efektywna wymiana wiedzy i informacji z osobami z ca!ego +wiata. Granice geograficzne pa#stw przesta!y tworzy,
barier' dla komunikacji mi'dzyludzkiej. )wiat ulega! „sp!aszczeniu” [4].
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Czwarta fala przemian? – konwergencja nauk NBIC
Mówi si' [5], $e wspó!czesny +wiat obejmuje czwarta fala przemian cywilizacyjnych, która po rewolucji rolniczej, przemys!owej i informacyjnej, prowadzi
+wiat w er' nanotechnologiczno-biologiczno-informacyjno-kognitywistyczn&
(NBIC, Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitive science),
w której przekszta!ca, b'dzie si' nie tyle otoczenie ludzi, ile sam cz!owiek.
Konwergencja NBIC
“If the Cognitive Scientists can think it
the Nano people can build it
the Bio people can implement it, and
the IT people can monitor and control it”
/ród!o: M. C. Roco, W. S. Bainbridge, Converging Technologies for Improving Human
Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science,
National Science Foundation, Virginia 2002.

Poj'cie to po raz pierwszy pojawi!o si' w raporcie Po!!czenie technologii dla
poprawy ludzkich mo"liwo#ci [6], sporz!dzonym przez 50 wybitnych naukowców na
zlecenie Narodowej Fundacji Nauki i Ministerstwa Handlu Stanów Zjednoczonych. Ta
„kombinacja” technologiczna ma – zdaniem autorów raportu – przyczyni, si' do
powstania nowego lepszego cz!owieka, w którym zostan& wyeliminowane ludzkie
s!abo+ci. Wed!ug futurologicznych wizji badaczy w przysz!o+ci rozwój sztucznej
inteligencji doprowadzi do w!&czenia na sta!e do ludzkiego $ycia robotów, które
stan& si' nie tyle maszynami wspomagaj&cymi funkcjonowanie ludzi, ile my+l&cymi, inteligentnymi towarzyszami $ycia codziennego. Rewolucj' przejdzie sam
cz!owiek. Coraz wi'ksz& rol' odgrywa, b'dzie „ulepszanie” ludzi poprzez modyfikacje genetyczne. Wszystkie cztery nauki i ich wzajemne relacje b'd& zmierza, do stworzenia nowego m&drego, zdrowego i bezpiecznego cz!owieka.
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SKRACAJ.CE SI! CYKLE INNOWACJI
Post'p technologiczny staje si' coraz bardziej dynamiczny. Nowoczesne
rozwi&zania technologiczne, wspomagaj&ce komputerowo realizacj' bada#,
sprawiaj&, $e procesy badawcze przebiegaj& coraz szybciej. Obliczenia, które by!y
niemo$liwe do osi&gni'cia jeszcze kilkadziesi&t lat temu, teraz mog& by, zrealizowane w ci&gu kilku miesi'cy, tygodni, a nawet dni. Przyspieszenie bada#,
a tak$e innych etapów wprowadzania odkry, naukowych do praktyki gospodarczej sprawia, $e cykle $ycia innowacji staj& si' coraz krótsze, a dynamika wprowadzania i przyswajania innowacji coraz wi'ksza.
Na szybko+, przyswajania innowacji znacz&co wp!ywa pozytywny stosunek
spo!ecze#stwa do nowych technologii. Kolejne osi&gni'cia i u!atwienia techniczne s& !atwo akceptowane przez spo!ecze#stwa, które – przyzwyczajone ju$ do
pojawiaj&cych si' w tej sferze nowo+ci – podchodz& do nowinek technicznych
mniej sceptycznie ni$ kiedy+ (rys. 14).

Rys. 14. Dyfuzja wynalazków w&ród gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych w XX wieku
#ród$o: www.visualizingeconomics.com.

Proporcjonalnie do skracania si' cyklów innowacji zmniejsza si' czas u$ytkowania pewnych produktów lub us!ug, które po stosunkowo nied!ugim okresie
stosowania na rynku, staj& si' przestarza!e i s& zast'powane przez nowe ulep-
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szone zamienniki. W przeciwie#stwie do urz&dze#, takich jak samochody czy
sprz't AGD, czas u$ytkowania telefonów komórkowych i komputerów nie przekracza 2–3 lat. U$ytkownicy niekiedy s& nawet zmuszani do zakupu nowych
modeli produktów. Mi'dzy innymi posiadacze komputerów s& motywowani do
zakupu nowego sprz'tu ze wzgl'du na niekompatybilno+, starego oprogramowania komputerowego z nowym.
Z prognoz opieraj&cych si' na metodzie ekstrapolacji trendu wynika, $e oko!o
2050–2060 roku cykle innowacji skróc& si' do „zera” [4]. Nale$y si' zatem spodziewa,, $e trend w pewnym momencie osi&gnie swój limit. Chocia$by ze
wzgl'du na fakt, $e obecnie wielu klientów, broni&c si' przed bombardowaniem
rynku nowymi modelami produktów, „przeskakuje” niektóre pokolenia,
wstrzymuj&c si' z zakupem nowego sprz'tu. Wed!ug bada# PMR [7] w Polsce
wyd!u$a si' czas trwania u$ytkowania komputerów osobistych w +rednich
i du$ych przedsi'biorstwach. Pod koniec lat dziewi',dziesi&tych XX wieku firmy
deklarowa!y wymian' sprz'tu +rednio co 3 lata. W badaniach z prze!omu 2005
i 2006 roku okres ten wyd!u$y! si' do 4 lat.

WZRASTAJ.CE GLOBALNE WYDATKI NA BADANIA I ROZWÓJ
Inwestycje w nowe technologie co roku zyskuj& na znaczeniu, staj&c si' wyznacznikiem konkurencyjno+ci gospodarek pa#stw i regionów. Silna rywalizacja
na tym polu sk!ania krajowych aktorów (ze sfery rz&dowej, biznesu i nauki) do
zwi'kszania aktywno+ci w obszarze prowadzenia w!asnej dzia!alno+ci badawczo-rozwojowej (B+R). W ostatnich dekadach mo$na zaobserwowa, stabilny
wzrost intensywno+ci zaanga$owania pa#stw w dzia!alno+, B+R (rys. 15).
W latach 1997–2007 udzia! wydatków na dzia!alno+, B+R w PKB krajów Unii
Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii wykazywa! trend wzrostowy.

62

IV

POMORZE 2030 – MEGATRENDY
Rewolucja technologiczna

Rys. 15. Udzia$ wydatków na B+R w PKB (%) w wybranych regionach &wiata
#ród$o: Eurostat Database.

INTERNACJONALIZACJA DZIA&A* B+R
Zmienia si' struktura finansowania biznesowej dzia!alno+ci B+R, w której
ro+nie znaczenie zagranicznych -róde! finansowania (firm, instytucji publicznych
i mi'dzynarodowych organizacji).
Coraz wi'ksz& skal' wspó!pracy z zagranicznymi partnerami wida, równie$
w strukturze udzielonych patentów. Udzia! patentów na +wiecie opracowanych
we wspó!pracy z zagranicznymi partnerami wzrós! z 4,6% w latach 1992–1994 do
7,3% w latach 2002–2004. Nale$y zauwa$y,, $e cz'+ciej wspó!prac' w tym zakresie zawiera!y pa#stwa mniej rozwini'te i mniejsze (m.in. S!owacja, Czechy, Polska). Mo$na to wyja+ni, ch'ci& pokonania pewnych ogranicze# zwi&zanych
z brakiem infrastruktury niezb'dnej do opracowywania nowych technologii [8].
Kraje wysoko rozwini'te, takie jak Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, znacznie
cz'+ciej samodzielnie opracowywa!y innowacje.
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ROSN.CA INTERDYSCYPLINARNO$' BADA* I ROZWÓJ SIECI
TECHNOLOGICZNYCH
Rol' prowadzenia projektów badawczych w partnerstwie zwi'ksza równie$
to, $e wiedza staje si' coraz bardziej interdyscyplinarna (wzajemne przenikanie
si' dziedzin nauki, np. technologii bio-nano-info) i jednemu podmiotowi trudno
zdoby, kompetencje we wszystkich obszarach. W takiej sytuacji rodzi si' potrzeba nawi&zania wspó!pracy z innymi podmiotami (np. w ramach sieci technologicznej), które dostarczy!yby w projekcie badawczym kompetencji komplementarnych do kompetencji posiadanych przez dan& jednostk'.

DEMOKRATYZACJA TECHNOLOGII
W kontek+cie globalnym mamy do czynienia z trendem demokratyzacji technologii [9], czyli ze zwi'kszaj&cym si' udzia!em osób, które wp!ywaj& na kszta!towanie kierunków rozwoju technologicznego i korzystaj& z najnowocze+niejszych technologii w $yciu codziennym. Nowe rozwi&zania technologiczne
docieraj& nie tylko do krajów zaanga$owanych w ich opracowywanie, ale równie$ do krajów rozwijaj&cych si', w których walczy si' z niedoborami wody,
pandemiami chorób zaka-nych, wojnami czy terroryzmem. Kierunki realizowanych bada# s& podejmowane w celu rozwi&zania problemów obserwowanych
nie tylko w gospodarkach rodzimych, ale ca!ego +wiata, poprzez wygenerowanie
mi'dzynarodowej technologicznej, spo!ecznej, ekologicznej i gospodarczej równowagi.
Do demokratyzacji technologii w szczególno+ci b'dzie si' przyczynia, rozwój
technologii informacyjnych. Z jednej strony rozwój IT (w tym przede wszystkim
Internetu) b'dzie zapewnia, coraz wi'kszy dost'p do technologii. Z drugiej strony coraz trudniej b'dzie kontrolowa, jego rozwój i zasoby informacji przekazywane za jego po+rednictwem.
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KONSEKWENCJE DLA $WIATA I POMORZA
Nowe technologie b%d, rozwi,zywa) problemy ludzko#ci na ca"ym #wiecie
Post'p technologiczny zachodz&cy w wielu dziedzinach bada# niezmiennie
b'dzie si' przyczynia, do rozwi&zywania problemów ludzko+ci z ca!ego +wiata.
Za pomoc& technologii ludzie b'd& si' starali zapobiega, g!odowi, chorobom,
pandemiom oraz wyczerpywaniu si' zasobów naturalnych itd. Dzi'ki procesom
demokratyzacji technologii post'p dotrze nie tylko do pa#stw rozwini'tych, ale
równie$ do pa#stw o ni$szym poziomie rozwoju.
Nap'yw technologii na Pomorze b!dzie zale%a' g'ównie od mi!dzynarodowych
korporacji. Produkcja regionalna lub krajowa nie b!dzie pe'ni# w tej sferze funkcji dominuj"cej
Nowe technologie b'd& równie$ dociera, na Pomorze. B'd& si' do tego przyczynia, przede wszystkim mi'dzynarodowe korporacje, które poszukuj& rynku
zbytu na polskim rynku. Z roku na rok na pó!kach aptek b'd& si' pojawia, nowe
leki, a sklepy komputerowe b'd& oferowa, nowoczesne rozwi&zania sprz'towe,
oprogramowanie itd. Nie bez znaczenia b'dzie produkcja regionalna lub krajowa, ale nie b'dzie ona odgrywa, w tej sferze dominuj&cej roli. Cho, w odpowiedzi na wiele produktów zagranicznych powstaj& polskie ta#sze zamienniki (niekoniecznie o ni$szej jako+ci), mi'dzynarodowe korporacje dysponuj& silniejsz&
baz& marketingow& i lepsz& sieci& dystrybucji.
Szans" dla rozwoju nowych technologii w regionie s" bezpo&rednie inwestycje
zagraniczne
Do rozwoju technologii na Pomorzu b'd& si' przyczynia, równie$ inwestycje
zagraniczne, które nie pozwol& na odci'cie regionu od nowoczesnych rozwi&za#
(w tej chwili m.in. Flextronic w Tczewie, IBM w Gda#sku, Intel Technology Poland w Gda#sku, Polpharma w Starogardzie Gda#skim oraz wiele innych).
Aspekt ten jest szczególnie wa$ny dla regionu pomorskiego, poniewa$ na tle
pozosta!ych regionów Polski Pomorze (a przede wszystkim podregion trójmiejski) jest do+, atrakcyjne dla inwestycji z dziedziny technologii high-tech [10].
Przyczyniaj& si' do tego przede wszystkim silne o+rodki B+R w regionie, rozbudowana sie, o+rodków otoczenia biznesu (Gdy#ski i Gda#ski Park Naukowo-Technologiczny), a tak$e specjalne strefy ekonomiczne (S!upska i Gda#ska).
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Pomorzanie wspó'pracuj" w rozwijaniu nowych technologii, ale g'ównie przez
mi!dzynarodow" wspó'prac!
Pomorzanie bior& udzia! w rozwijaniu nowych technologii. W regionie dynamicznie dzia!aj& rozwijaj&ce si' o+rodki akademickie (Uniwersytet Gda#ski,
Politechnika Gda#ska, Gda#ski Uniwersytet Medyczny) oraz inne jednostki badawczo-rozwojowe (m.in. placówki Pa#stwowej Akademii Nauk i laboratoria
du$ych firm). Jednak ze wzgl'du na ograniczone +rodki na prowadzenie bada#
oraz brak dost'pu do nowoczesnej aparatury badawczej znaczenie b'dzie zyskiwa, wspó!praca mi'dzynarodowa. Sprzyja temu g!ównie przynale$no+, Polski
do Unii Europejskiej, która otwiera mo$liwo+ci zawierania wspó!pracy w zakresie bada# i nowych inwestycji z graczami europejskimi.

Kraje mniej rozwini%te b%d, uzale+nione od nap"ywu technologii z zagranicy
Zwi'kszaj&ce si' wydatki na badania B+R b'd& si' !&czy, z systematycznym
wzrostem innowacyjno+ci +wiatowych gospodarek. Trend mo$na by uzna, za bardzo korzystny, gdyby nie to, $e zwi'kszanie si' potencja!u innowacyjnego w skali
globalnej odzwierciedla si' bardzo nierównomiernie w wymiarze terytorialnym.
Pa#stwa najintensywniej inwestuj&ce w rozwój nowych technologii (Stany
Zjednoczone, Japonia), +wiatowi potentaci w dziedzinie innowacyjno+ci, staj& si'
w!a+cicielami ogromnych zasobów wiedzy i know-how, do których pozosta!e kraje
nie maj& dost'pu, nie wspominaj&c ju$ o mo$liwo+ci podj'cia pracy na rzecz ich
rozwoju. Je$eli prace nad trendem zostan& utrzymane, post'p technologiczny
stanie si' w!asno+ci& najbogatszych, najbardziej innowacyjnych pa#stw. Reszt'
+wiata czeka peryferyzacja technologiczna i wysoki poziom uzale$nienia od nap!ywu nowych technologii z zagranicy.
Ro&nie skala potencjalnych skutków odci!cia regionu od zagranicznego nap'ywu
technologii
Obecnie Pomorze jest ju$ silnie uzale$nione od technologii sprowadzanej
z zagranicy. Mi'dzynarodowe korporacje, w!adaj&ce pot'$n& wiedz& i know-how,
wypieraj& regionalnych lub krajowych producentów, zabieraj&c ich udzia!y
w rynku. Ro+nie skala potencjalnych skutków odci'cia regionu od zagranicznego
nap!ywu technologii.
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Technologie, do których Pomorze nie ma dost!pu
Jednocze+nie znacz&ca cz'+, technologii nie podlega procesom demokratyzacji, poniewa$ jest chroniona przez pa#stwa w nie inwestuj&ce. Pomorze nie ma
szans na uzyskanie dost'pu do tych technologii. Jak wspomniano wcze+niej, w tej
chwili Stany Zjednoczone prze+cigaj& pozosta!e pa#stwa w dziedzinie bada#
militarnych o oko!o 15 lat. Czy inne kraje s& w stanie nadrobi, luk' technologiczn&, która b'dzie si' pog!'bia,?
Nienad"%aj"cych za zmianami czeka wykluczenie technologiczne
Z rosn&cym tempem post'pu technologicznego b'd& si' zwi'ksza, trudno+ci
w dostosowywaniu si' do dynamicznie zmieniaj&cej si' rzeczywisto+ci. Nienad&$anie za rozwojem technologicznym mo$e si' sta, przyczyn& wykluczenia technologicznego [11].
W regionie musi si! rozwija# odpowiednia infrastruktura, która pozwoli osobom starszym na przystosowanie si! do zmieniaj"cego si! pod wp'ywem nowych technologii otoczenia
Spo!ecze#stwo z regionu pomorskiego starzeje si'. Tym wa$niejsze dla regionu jest podj'cie dzia!a# na rzecz integracji osób starszych z dynamicznie
zmieniaj&cym si' otoczeniem. Konieczne wydaje si' podj'cie inwestycji w rozwój
odpowiedniej infrastruktury sprzyjaj&cej kszta!ceniu osób doros!ych. W 2007
roku w województwie pomorskim z kszta!cenia ustawicznego korzysta!o 4,9%
osób, co da!o mu 6. pozycj' w+ród pozosta!ych regionów Polski [12]. Cho, Pomorze osi&gn'!o przyzwoity wynik na tle Polski, znacznie odbiega od odsetka zanotowanego dla pa#stw Unii Europejskiej (w tym samym roku – 9,7%) [13]. Obecnie
w regionie dzia!a sze+, Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Gda#sk, Gdynia, Sopot,
Tczew, Ustka, S!upsk) [14]. Dla porównania w województwie mazowieckim dzia!aj& 23 tego typu instytucje.
Inicjatywy wsparcia s" szans" dla procesów inwestycyjnych w przedsi!biorstwach
Równie$ krajowe przedsi'biorstwa s& zagro$one wykluczeniem technologicznym, poniewa$ napotykaj& one problemy w zakresie wdra$ania nowych
technologii w firmie, przede wszystkim problemy finansowe [15]. Bez inwestycji
w nowe technologie firmy szybko staj& si' ma!o konkurencyjne i zacofane. Czynnikiem stymuluj&cym firmy do dzia!ania w tym zakresie mog& by, zach'ty finan-
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sowe oraz inne inicjatywy wsparcia uruchamiane przez w!adze na ró$nych poziomach zarz&dczo+ci.

Coraz mniej spokoju i stabilno#ci w +yciu
Ci&gle zmieniaj&ce si' otoczenie sprawia, $e ludzie czuj& si' niepewni w obliczu zmian, jakie mog& zaj+, w przysz!o+ci. Zygmunt Bauman pisze, $e wspó!czesny cz!owiek wiedzie „p!ynne $ycie”, które nie potrafi zbyt d!ugo zachowa, swego kszta!tu ani utrzyma, stabilnego kursu [16]. Ci&g!e zmiany i zwi&zane z nimi
niestabilne $ycie niszczy wi'zi spo!eczne oraz zamienia ludzi w spo!ecze#stwo
konsumpcyjne, które interesuje tylko zaspokajanie w!asnych potrzeb. Obce staj&
si' d!ugoterminowe aspekty $ycia, na przyk!ad sta!e zwi&zki, utrzymywanie
wi'zi rodzinnych czy u$ywanie jednego telefonu komórkowego d!u$ej ni$ 2,
3 lata.
Pojawiaj&ce si' udogodnienia techniczne, które maj& oszcz'dza, czas, w gruncie rzeczy go zabieraj&. Eriksen pisze o „tyranii chwili”, jakiej poddany jest
wspó!czesny cz!owiek [17]. Dzi'ki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym
cz!owiek sta! si' dost'pny dla ka$dego w ci&gu ca!ej doby (np. przez telefon komórkowy, pager, mail itd.). Obecnie wykonywana czynno+, jest coraz bardziej
zagro$ona t&, która nast&pi za chwil'. Na przyk!ad wzrasta ryzyko, $e w czasie
czytania tego tekstu, zadzwoni telefon wymuszaj&cy przerwanie czytania na
rzecz wykonania wa$niejszej czynno+ci, o której si' dowiemy, odbieraj&c po!&czenie telefoniczne. Z powodu technologii $ycie cz!owieka nabiera szybkiego
tempa, staje si' wype!nione wieloma zadaniami i brakuje w nim spokoju i czasu
wolnego, czyli leniuchowania.

Cz"owiek ca"kowicie uzale+ni si% od technologii
Technologia uzale$nia. Nowoczesne technologie s& sta!ym towarzyszem codziennego $ycia do tego stopnia, $e nie sposób si' bez nich oby,. Trudno sobie
w tej chwili wyobrazi, kontaktowanie si' z bliskimi bez u$ycia telefonu komórkowego. Najprawdopodobniej $adna wspó!czesna gospodyni domowa nie zrezygnowa!aby z wygody, jak& dostarcza u$ywanie automatycznej pralki. Zapracowany wspó!czesny biznesmen zapewne pogubi!by si' w grafiku swojego dnia,
gdyby nie elektroniczny organizer, który zabiera on do pracy. Nowoczesne technologie u!atwiaj& wykonywanie wielu czynno+ci. Bez nich staliby+my si' nieporadni i zdezorganizowani.
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V. ROZWÓJ SPO&ECZE*STWA WIEDZY
Znaczenie wiedzy na +wiecie ro+nie, staje si' ona równie$ jednym z kluczowych zasobów decyduj&cych o rozwoju wspó!czesnych gospodarek [1]. Post'p
technologiczny oraz zmieniaj&ca si' pod jego wp!ywem rzeczywisto+, wymagaj&
od pracowników ustawicznego rozwijania swoich kwalifikacji i kompetencji.
Rz&dy poszczególnych krajów podejmuj& coraz intensywniejsze starania o pozyskanie wykwalifikowanych osób dla swojego kraju, upatruj&c w ich wiedzy
i umiej'tno+ciach kluczowego czynnika rozwoju gospodarki. Oprócz wiedzy
i kwalifikacji na rynku pracy coraz wi'ksz& rol' zaczyna odgrywa, równie$ kreatywno+, i zdolno+, do twórczego, innowacyjnego my+lenia.

WZROST POZIOMU WYKSZTA&CENIA LUDNO$CI
Poziom wykszta!cenia globalnie wzrasta. Trend wzrostu wykszta!cenia nie
jest jednak przestrzennie jednorodny. W czasie gdy w krajach mniej rozwini'tych
wzrost poziomu wykszta!cenia nale$y !&czy, ze stopniowym zwalczaniem powszechnego w tych regionach analfabetyzmu, w pa#stwach wysoko rozwini'tych wzrost wykszta!cenia wi&$e si' raczej z wzrastaj&cym odsetkiem osób
z wy$szym wykszta!ceniem, gdy$ tam problem analfabetyzmu ju$ w!a+ciwie
zanik!.
Analfabetyzm jest szczególnie cz'sty w krajach azjatyckich, afryka#skich
i arabskich oraz pa#stwach Ameryki "aci#skiej (rys. 16). W 2004 roku niepi+mienni mieszka#cy tych regionów stanowili 97,9% wszystkich analfabetów
z ca!ego +wiata [2]. Najwi'kszy udzia! analfabetów w strukturze spo!ecze#stwa
zanotowano dla Indii (34,6%), Chin (11,3%) oraz Bangladeszu (6,8%). Problem
ten, cho, niew&tpliwie ma wielk& skal', z up!ywem czasu ma stopniowo si'
zmniejsza,. Wskazuj& na to mi'dzy innymi dane prognostyczne UNESCO. W
1950 roku pisa, i czyta, potrafi!a niewiele ponad po!owa osób na ca!ym +wiecie
(55,7%) (rys. 17). Odsetek ten w ci&gu pi',dziesi'ciolecia wzrós! do 81,9% (w
latach 2000–2004). Wed!ug danych prognostycznych UNESCO trend ma zosta,
zachowany i w 2015 roku umiej'tno+ci pisania i czytania b'dzie posiada, 85%
osób na +wiecie.
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Rys. 16. Odsetek osób umiej!cych czyta' i pisa'
na &wiecie (w latach 1950–2015)*
*2015 – dane prognostyczne
#ród$o: EFA Global Report, Education for all: Literacy for life,
2006, oraz UNESCO Institute for Statisics, International
Literacy Statistics, Montreal 2008.

Rys. 17. Struktura analfabetów na &wiecie wed$ug
miejsca zamieszkania (w latach 2000–2004)
#ród$o: EFA Global Report, Education for all: Literacy for life,
2006.

Wzrastaj&cy udzia! osób z wy$szym wykszta!ceniem dotyczy z kolei przede
wszystkim pa#stw wysoko rozwini'tych, w+ród nich krajów europejskich i Ameryki
Pó!nocnej. W krajach OECD [3] w ci&gu dekady 1997–2007 udzia! osób (w wieku
25–64 lat) z wykszta!ceniem wy$szym wzrós! z poziomu 20% do 27% (rys. 18).

Rys. 18. Poziom wykszta$cenia w krajach OECD (w latach 1997–2007)
#ród$o: OECD, Education at a Glance 2009: OECD Indicators, 2009.
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WZROST DOST!PU DO NAUKI W SZKO&ACH WY/SZYCH
Wzrost ogólnego poziomu wykszta!cenia wynika z g!'bokich zmian zachodz&cych w krajowych systemach edukacyjnych w krajach wysoko rozwini'tych,
które umo$liwiaj& nauk' coraz wi'kszej liczbie osób. Wed!ug danych OECD [3]
w latach 1995–2007 roku wska-nik skolaryzacji dla osób w wieku 15–19 lat
wzrós! w pa#stwach OECD o 8 punktów procentowych (z 74% do 82%) (rys. 19).
Zwi'kszy! si' równie$ wska-nik skolaryzacji notowany dla grupy wiekowej 20–
–29 lat (z 18% do 25%).

Rys. 19. Wska+niki skolaryzacji dla grup wiekowych 15–19 i 20–29 lat w krajach OECD w 1995 i 2007 roku
#ród$o: OECD, Education at a Glance 2009: OECD Indicators, 2009.

/róde! wzrastaj&cego odsetka osób ucz&cych si' nale$y upatrywa, w pojawieniu si' nowych instytucji edukacyjnych, ci&g!ym rozszerzaniu oferty edukacyjnej, w dynamicznym rozwoju prywatnych instytucji nauki, a tak$e w rozwoju
nowych kana!ów dystrybucji wiedzy (np. e-learning) [4].
Kluczow& rol' odgrywa równie$ systematyczne zwi'kszanie wydatków na
nauk' oraz zwi'kszanie potencja!u finansowego i rozwojowego krajowych
uczelni wy$szych. Jedn& z g!ównych ról w tej kwestii odgrywa wzrost udzia!u
+rodków prywatnych w strukturze -róde! finansowania szkó! wy$szych. Podczas
lat 1995–1997 udzia! publicznych +rodków w finansowaniu nauki na poziomie
wy$szym spad! z 79,9% do 75,4% [3]. Nie nale$y jednak uto$samia, tego zjawiska
z ograniczaniem +rodków publicznych, a wy!&cznie z tym, $e coraz wi'cej +rodków wp!ywa z sektora prywatnego (np. poprzez pobieranie czesnego za nauk').
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ROZWÓJ KSZTA&CENIA USTAWICZNEGO
Wzrost liczby ucz&cych si' osób dotyczy nie tylko ludzi m!odych, o czym
mo$e +wiadczy, upowszechniaj&cy si' na +wiecie trend wzrostu liczby dokszta!caj&cych si' osób doros!ych. Kszta!cenie si' osób doros!ych, które staje si' jednym
z kluczowych filarów gospodarek budowanych na wiedzy, opiera si' na koncepcji „uczenia si' przez ca!e $ycie” (lifelong learning). Koncepcja ta zak!ada stwarzanie mo$liwo+ci dalszej nauki osobom, które chc& si' kszta!ci, i rozwija, (z powodów osobistych lub zawodowych).
W danych Komisji Europejskiej wskazuje si', $e mimo do+, ma!ego udzia!u
osób doros!ych zaanga$owanych w dokszta!canie si' (w 2005 i 2006 roku zaanga$owanie w rozwój swoich kompetencji deklarowa! co 10 doros!y) odsetek ten na
przestrzeni lat ro+nie (rys. 20). Jeszcze w 2000 roku niewiele ponad 7% doros!ych
obywateli krajów Unii Europejskiej deklarowa!o rozwijanie swoich kompetencji.

7,1

2000

9,6

9,7

2006

2007

12,5

Benchmark 2010

Rys. 20. Zaanga(owanie doros$ych (25–64 lat) w dokszta$canie si% w krajach Unii Europejskiej*
* deklarowane do 4 tygodni przed przeprowadzanym badaniem
#ród$o: European Commission, Progress Towards The Lisbon Objectives In Education and Training – Indicators and Benchmark,
Brussels 2007.

Wska-nik udzia!u doros!ych zaanga$owanych w tego typu praktyki w poszczególnych krajach unijnych by! bardzo zró$nicowany – w 2005 roku zawiera!
si' w przedziale 1,3–29,2%. Najwy$sze statystyki zanotowano dla Danii (29,2%),
Wielkiej Brytanii (26,6%) i Finlandii (23,1%). Zaraz za liderami Europy uplasowa!a si' S!owenia (15,0%) i Austria (13,1%). Pozosta!ej kraje zanotowa!y wska-niki
ni$sze od docelowego pu!apu 12,5%.
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Z jednej strony przyczyn trendu nale$y szuka, w zwi'kszaj&cym si' nacisku
ze strony firm w kierunku rozwoju kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników. Z powodu zmniejszaj&cej si' poda$y m!odych, wykwalifikowanych osób na
rynku pracy pracodawcy nie decyduj& si' na pozyskiwanie nowego personelu.
Sk!aniaj& si' ku inwestycjom w rozwijanie kompetencji pracowników ju$ zatrudnionych w firmie (np. poprzez organizowanie szkole# dla pracowników, finansowanie studiów podyplomowych). Z drugiej strony impulsem dla rozwoju
trendu staje si' coraz wi'ksza dost'pno+, instytucji +wiadcz&cych tego typu
us!ugi.

WZROST POPYTU NA KWALIFIKACJE
Wraz z dynamicznym rozwojem technologii ro+nie potrzeba pozyskiwania
do pracy osób maj&cych kwalifikacje do ich obs!ugi. Stanowi to problem szczególnie dla pa#stw uprzemys!owionych, które cho, maj& dost'p do nowoczesnych
technologii, napotykaj& trudno+ci z zatrudnieniem osób, które mog!yby z nich
korzysta, i je rozwija,.
W pa#stwach wysoko rozwini'tych coraz bardziej dotkliwe staj& si' konsekwencje zjawiska starzenia si' spo!ecze#stwa. Z powodu spadaj&cego odsetka
osób w wieku produkcyjnym pa#stwa te zacz'!y otwiera, swoje rynki pracy dla
obcokrajowców, których nap!yw okazuje si' coraz wa$niejszym czynnikiem zasilaj&cym krajowy rynek pracy. Na +wiecie inicjuje si' obecnie konkurencyjne polityki proimigracyjne maj&ce na celu przyci&gni'cie do kraju wykwalifikowanych
pracowników z zagranicy (rys. 21). W badaniach wskazuje si', $e polityki te ró$ni& si' pomi'dzy sob& „otwarto+ci&” na imigrantów. Im kraje s& bardziej rozwini'te, tym ich polityki migracyjne s& mniej przychylne dla przyjmowania imigrantów z niskimi kwalifikacjami [6].
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Rys. 21. Udzia$ imigrantów w wieku 15–64 lat z wy(szym wykszta$ceniem
w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej (1986–2002)
#ród$o: International Organisation for Migration, World Migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global
Economy, 2009.

Innym trendem dla starania si' o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy jest upowszechniaj&ca si' tendencja do przenoszenia dzia!alno+ci gospodarczej (szczególnie us!ug wiedzoch!onnych o wysokiej intelektualnej
warto+ci dodanej, np. programowanie, badania rynku, in$ynieria [9]) do krajów
mniej rozwini'tych. Przes!ankami tego typu praktyk s& w przede wszystkim
motywy ekonomiczne zwi&zane z ni$szymi kosztami prowadzenia dzia!alno+ci,
g!ównie z mo$liwo+ci& pozyskania wysoko wykwalifikowanych pracowników
relatywnie niskim kosztem. Obiektem zainteresowania przedsi'biorców z rozwini'tych krajów s& przede wszystkim specyficzne, du$e, atrakcyjne dla mieszka#ców zagraniczne aglomeracje, w których na prac' czeka wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów [10].

KLASA KREATYWNA
Wed!ug teorii Richarda Floridy z 2004 roku [13] w przysz!o+ci to klasa kreatywna funkcjonuj&ca w spo!ecze#stwie b'dzie stanowi, czynnik nap'dzaj&cy
rozwój miast i regionów. Klasa ta stanie si' przedmiotem rywalizacji pomi'dzy
regionami ca!ego +wiata. Badacz zdefiniowa! j& jako grup' pewnych specjalno+ci
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zawodowych, których praca prowadzi do stworzenia nowych znacz&cych dóbr
intelektualnych.
Osoby kreatywne wykonuj& innowacyjn& prac', z któr& mo$na mie, do czynienia praktycznie w ka$dej bran$y. Kreatywni pracownicy zajmuj& si' diagnozowaniem problemów, wymy+laniem nowych rozwi&za# i wytwarzaniem nowych konfiguracji i „pakietów” wiedzy na bazie istniej&cych elementów wiedzy
[14].
Szacuje si', $e na +wiecie jest obecnie oko!o 150 mln pracowników nale$&cych
do grupy osób kreatywnych [15]. Wed!ug bada# Floridy w Stanach Zjednoczonych oko!o 30% (40 mln) zasobu si!y roboczej identyfikuje si' z klas& ludzi kreatywnych, na których konta rocznie wp!ywa ponad po!owa ogó!u wynagrodze#
wyp!acanych w Stanach Zjednoczonych. Na podobnym poziomie wska-nik ten
kszta!tuje si' w trzech pa#stwach w Europie: w Holandii, Belgii i Finlandii (na
poziomie oko!o 25%).
Gdy wi'kszo+, pracy zacznie wykonywa, klasa kreatywna, zmieni si' tryb
pracy – czas nie b'dzie normowany, a pracownika b'dzie si' rozlicza, za jego
efektywno+,. Jednocze+nie bardzo istotnym czynnikiem wchodz&cym w sk!ad
nowych kultur korporacyjnych b'd& starania o zachowanie poczucia indywidualno+ci pracownika kreatywnego, dba!o+, o jego odpoczynek, dobre samopoczucie i zawodow& satysfakcj'. Jak twierdzi Florida, ludzie kreatywni, wybieraj&c
miejsce pracy, wysoko oceniaj& merytokracj' (sprawowanie w!adzy przez osoby
o najwi'kszych kompetencjach w jakiej+ dziedzinie wiedzy), ró$norodno+, oraz
mo$liwo+, zachowania indywidualizmu [15].
Na podstawie prowadzonych przez siebie bada# empirycznych Florida
wskazuje na te lokalizacje, które maj& szanse na przyci&gni'cie klasy kreatywnej.
S& nimi miasta nazwane przez badacza „miastami kreatywnymi”. Musz& one
spe!nia, co najmniej 3 warunki, zdefiniowane jako „trzy T”: 1) talent – obecno+,
w regionie populacji wykszta!conej na poziomie wy$szym, 2) tolerancja – uszanowanie odmienno+ci kulturowej i narodowej w spo!ecze#stwie, 3) technologia –
posiadanie niezb'dnej infrastruktury technologicznej zapewniaj&cej dobry klimat
biznesowy. Kreatywne miasta s& ró$norodne demograficznie i etnicznie, otwarte
na przyjmowanie nowych osób, eksperymentuj&ce, rozwijaj&ce nowe innowacyjne przemys!y.
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Kompetencje przysz$o%ci:
– umiej&tno%' pracy z komputerem
Post'p technologiczny, w szczególno+ci z dziedziny technologii IT, powoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników posiadaj&cych umiej'tno+ci obs!ugi komputera. Umiej'tno+, ta staje si' nie tyle dodatkowym atutem pracownika, co pewnym minimum kompetencyjnym, które musi on posiada,.
Oprócz umiej'tno+ci obs!ugi komputera niezb'dna jest przy tym otwarto+,
pracownika na nowo+ci z tego zakresu, ch', nauczenia si' obs!ugi nowych
programów i u$ycia nowych technologii.
– mobilno%' i elastyczno%'
Pracownicy przysz!o+ci musz& by, mobilni, nie ba, si' zmian, wykazywa,
zdolno+, do zmiany charakteru i miejsca pracy, a tak$e gotowo+, do przekwalifikowania si'. Ceniona równie$ b'dzie elastyczno+, w zakresie czasu
po+wi'canego swoim obowi&zkom oraz pracy w ró$nych zespo!ach [11].
– samodyscyplina i organizacja
Pracownicy b'd& coraz s!abiej kontrolowani przez swojego pracodawc', który
wi'ksz& wag' b'dzie przyk!ada! do efektu pracy, a nie czasowi sp'dzonemu
nad jego osi&gni'ciem. St&d kluczowa stanie si' umiej'tno+, samodyscypliny
i zorganizowania czasu, aby sprosta, wyznaczonym zadaniom.
– kreatywno%' i twórczo%'
Praca stanie si' coraz mniej schematyczna. Nawet obowi&zki polegaj&ce do
tej pory na powielaniu schematycznych rozwi&za# staj& si' bardziej wiedzoch!onne [11]. Od pracowników w przysz!o+ci wymaga, si' b'dzie zdolno+ci
do kreatywnego, innowacyjnego my+lenia, twórczego rozwi&zywania problemów i prze!amywania schematów.
– umiej&tno%ci spo$eczne
W przysz!o+ci znaczenie zyskaj& umiej'tno+ci spo!eczne (7 umiej'tno+ci:
wspó!praca, cierpliwo+,, sprawiedliwo+,, szacunek, si!a, ci&g!y rozwój i równowaga) [12]. Dotyczy to przede wszystkim umiej'tno+ci zachowania si'
i pracy w grupie, szacunku dla innych, podejmowania sprawiedliwych,
obiektywnych decyzji, ch'ci pog!'biania wiedzy oraz umiej'tno+ci zachowania równowagi nawet w sytuacjach kryzysowych.
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KONSEKWENCJE DLA $WIATA I POMORZA
Zwi%kszanie si% odsetka osób z wy+szym wykszta"ceniem
)wiatowe gospodarki k!ad& coraz wi'kszy nacisk na zwi'kszanie liczby osób
rozpoczynaj&cych studiowanie na poziomie wy$szym. Zwi'kszanie dost'pu do
nauki na uczelniach wy$szych przyniesie ze sob& niew&tpliwe korzy+ci dla gospodarki w postaci wzrastaj&cej liczby osób z wy$szym wykszta!ceniem. Nawet
je+li studenci nie uko#cz& studiów, okres kszta!cenia si' osób m!odych wyd!u$y
si' (i teoretycznie zwi'kszy si' równie$ poziom ich kompetencji). Trend mo$na
jednak uzna, za niekorzystny, w przypadku gdy zwi'kszanie udzia!u osób
z wy$szym wykszta!ceniem w strukturze spo!ecze#stwa odbywa, si' b'dzie
kosztem obni$enia jako+ci nauczania. Wraz z rozwojem takiej tendencji spadnie
warto+, wy$szego wykszta!cenia i przestanie by, ono wyznacznikiem w ocenie
posiadanych kompetencji.
Wzrastanie poziomu wykszta'cenia mieszka$ców Pomorza
Sytuacja na Pomorzu b'dzie podobna do trendów kszta!tuj&cych si' na ca!ym
+wiecie. Cho, udzia! osób z wy$szym wykszta!ceniem w spo!ecze#stwie jest
obecnie ni$szy ni$ zanotowany dla krajów OECD (dane dla 2007 roku: OCED
– 27% [3]; województwo pomorskie – 18,5% [18]), to w ostatnich latach udzia! ten
wzrasta. Z odsetkiem 18,5% Pomorze wypada +rednio na tle pozosta!ych województw Polski (6. lub 7. pozycja).
Dynamiczny rozwój w pomorskim szkolnictwie wy%szym
Na Pomorzu równie$ b'dzie mo$na zaobserwowa, ci&g!y wzrost liczby
uczelni i liczby studentów. B'dzie on jednak g!ównie (cho, nie tylko) zwi&zany
z ekspansj& szkó! niepublicznych. Istotn& wad& tej tendencji jest fakt, $e uczelnie
niepubliczne b'd& zaniedbywa, pewne kluczowe dla rozwoju gospodarki kierunki (techniczne) na rzecz kierunków nietechnicznych, zwi&zanych przede
wszystkim z naukami: ekonomicznymi, spo!ecznymi i pedagogicznymi. Pomorski rynek pracy czeka nadwy$ka osób wykszta!conych w bardzo popularnych
kierunkach, a problemem wci&$ pozostanie niedobór in$ynierów.
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Krajowa i mi!dzynarodowa walka o studentów
Zbli$aj&cy si' ni$ demograficzny stanie si' podstaw& do rozpocz'cia walki
o studentów. Rywalizacja mo$e dotyczy, nie tylko regionalnych i krajowych
uczelni, ale mo$e równie$ przebiega, na ca!ym +wiecie (mi'dzynarodowa walka
o talenty odbywa si' nie tylko na rynku pracy).

Wi%ksza liczba osób kszta"c,cych si% ustawicznie
Kszta!cenie ustawiczne wi&$e si' z du$ymi korzy+ciami z punktu widzenia
osoby, która si' w nie anga$uje (wp!ywa nie tylko na zwi'kszenie konkurencyjno+ci i mo$liwo+ci zatrudnienia), ale tak$e na spo!eczn& integracj', aktywne
obywatelstwo i rozwój osobisty. Aktywno+, naukowa doros!ych osób jest korzystna równie$ z punktu widzenia ca!ej gospodarki, która bardziej ni$ kiedykolwiek wcze+niej (chocia$by ze wzgl'du na dynamiczne zmiany, jakie zachodz&
w sferze technologii) b'dzie wymaga, od pracowników elastyczno+ci i ci&g!ego
poszerzania wiedzy i zdobywania umiej'tno+ci.
Coraz wi!cej doros'ych Pomorzan b!dzie si! dokszta'ca#, a oferta edukacyjna
regionalnych instytucji b!dzie dostosowywana do ich potrzeb
W 2007 roku z kszta!cenia ustawicznego korzysta!o 4,9% osób doros!ych
z województwa pomorskiego, co da!o regionowi 6. pozycj' w+ród pozosta!ych
województw Polski. Najwi'kszy odsetek zanotowano dla województwa mazowieckiego (8,3%). Województwo pomorskie, jak i pozosta!e województwa Polski
plasuj& si' daleko w tyle w porównaniu ze statystykami zanotowanymi dla krajów Unii Europejskiej, gdzie w tym samym roku zanotowano odsetek 9,7%.
Nale$y si' spodziewa,, $e odsetek dokszta!caj&cych si' doros!ych w regionie
b'dzie wzrasta! wraz z post'puj&cym dostosowywaniem oferty edukacyjnej regionalnych instytucji.

Walka o talenty: brain gain v. brain drain
Mi'dzynarodowa walka o wykwalifikowan& si!' robocz& (oraz o klas' kreatywn&) ju$ obecnie si' nasila, a w przysz!o+ci proces ten b'dzie jeszcze wyra-niejszy z powodu coraz silniejszego wp!ywu skutków niekorzystnych trendów
demograficznych. Najwi'ksz& szans' na wygranie w tej rywalizacji maj& te kraje,
które zaoferuj& specjalistom najlepsze warunki bytu i jak najmniejsze bariery
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biurokratyczne zwi&zane z migracj&. Intensyfikuj&ce si' procesy „drena$u mózgów” z mniej rozwini'tych pa#stw do pa#stw bogatszych przyczyni& si' do
jeszcze g!'bszego zarysowania ró$nic w poziomie rozwoju dziel&cym globalne
gospodarki. Pa#stwa wysoko rozwini'te b'd& wch!ania, do swoich gospodarek
wykwalifikowanych pracowników pochodz&cych z pa#stw mniej rozwini'tych,
które stan& przed coraz powa$niejszymi problemami niedoboru specjalistów.
Rywalizacja o talenty nie b'dzie si' odbywa, wy!&cznie na polu polityk migracyjnych. O wykwalifikowanych pracowników walczy, b'd& równie$ przedsi'biorstwa, które aby zdoby, cennych pracowników, b'd& si' stara!y zapewni,
im jak najlepsze warunki pracy i zaskarbi, sobie ich lojalno+,. W rywalizacj'
o utalentowane osoby w!&cz& si' równie$ uczelnie, które b'd& stara!y si' zach'ci,
do siebie najzdolniejszych studentów z ca!ego +wiata dogodnymi warunkami
studiowania i szerokimi perspektywami rozwoju.
Nale$y zaznaczy,, $e niezale$nie od rosn&cego znaczenia gospodarki opartej
na wiedzy popyt na nisko wykwalifikowanych pracowników utrzyma si', i to
w ka$dym sektorze gospodarki. B'd& oni jednak$e cz'+ciej zatrudniani w sektorze us!ug wymagaj&cych ogólnych, uniwersalnych umiej'tno+ci [11].
Zdolne osoby mog" uciec z Pomorza
Nale$y si' spodziewa,, $e wraz z wdra$anymi w $ycie politykami proimigracyjnymi skala wyjazdów z województwa pomorskiego b'dzie si' intensyfikowa, przede wszystkim w+ród osób wykwalifikowanych ze wzgl'du na
uprzywilejowanie, z jakim jest traktowana ta grupa osób przez polityki proimigracyjne. Zagro$enie „drena$em mózgów” dla regionu mo$e wzrasta, wraz
z pustoszej&cymi rynkami pracy pa#stw wysoko rozwini'tych i pojawiaj&cymi
si' ze strony zagranicznych pracodawców zach'tami. Region musi stara, si'
uatrakcyjni, regionalny rynek pracy w oczach m!odych, wykszta!conych osób.

Dualizacja na rynku pracy: insiderzy i outsiderzy
W wyniku zachodz&cych przemian w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje na rynek pracy mo$e wp!yn&, zjawisko dualizacji. W przysz!o+ci rynek
pracy mo$e zosta, podzielony na dwie klasy pracowników: insiderów oraz outsiderów [16]. Do pierwszej grupy b'd& nale$e, „pracownicy wiedzy”, wykszta!ceni, innowacyjni i kreatywni. Ta grupa pracowników uprzywilejowanych, pewnych swojej warto+ci i umiej'tno+ci, b'dzie mog!a dyktowa, pracodawcy
warunki zatrudnienia i negocjowa, wysoko+, zarobków. Z kolei grupa outside-
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rów to grupa osób o niskich kwalifikacjach, którzy b'd& si' godzi, na rynkowe
warunki zatrudnienia oraz od których b'dzie si' wymaga, przede wszystkim
zachowania dyscypliny.
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VI. $RODOWISKO I EKOROZWÓJ
Rozwój cywilizacji, technologii, a tak$e wiele innych, g!ównie atropogenicznych czynników, przynios!o wzrost zanieczyszczenia +rodowiska oraz sta!e
zmiany klimatyczne. Cho, zjawiska te nie s& bagatelizowane na +wiecie, dzia!ania maj&ce im zapobiega, przeprowadzane s& na do+, niewielk& skal' i s& niewystarczaj&ce. Co wi'cej, podejmowane s& one jedynie przez niektóre, g!ównie
wysoko rozwini'te kraje. Pomimo wzrostu ogólno+wiatowej +wiadomo+ci ekologicznej brakuje realnych, konsekwentnych dzia!a# na rzecz ochrony +rodowiska
i ekorozwoju.

WZROST ZANIECZYSZCZENIA $RODOWISKA
Globalny wzrost zanieczyszczenia powietrza
Jednym z g!ównych wyzwa# w rozwi&zywaniu obecnych problemów +rodowiskowych jest ekspozycja ludzi oraz +rodowiska na zanieczyszczenia powietrza. Ich podstawowe -ród!o stanowi transport, z szybko wzrastaj&c& liczb& samochodów, ale równie$ pozosta!e sposoby wykorzystania energii z paliw
kopalnych, w tym g!ównie energetyka. Dodatkowo procesy produkcyjne takich
produktów, jak stal, cement, mied-, o!ów, nikiel, cynk, kwas azotowy, produkcja
lodówek, zamra$arek oraz klimatyzatorów, sprz'tu elektronicznego itp., powoduj& emisje szkodliwych zwi&zków chemicznych, takich jak dwutlenek w'gla
(CO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), chlorofluorow'glowodory
(CFC), perfluorow'glowodory (PFC) [1].
W analizach +rodowiskowych [1] wskazuje si' tak$e na problem wysokiej zawarto+ci troposferycznego (przygruntowego) ozonu – g!ównego sk!adnika fotochemicznego smogu. Jego najwy$sza zawarto+, notowana jest w strefie subtropikalnej (po!udniowo-wschodnia cz'+, Ameryki Pó!nocnej, Europa Po!udniowa,
Afryka Pó!nocna, Pó!wysep Arabski, po!udniowo-wschodnia cz'+ci Azji). )rednioroczna koncentracja troposferycznego ozonu na pó!nocnej pó!kuli wci&$ wzrasta
i wed!ug przewidywa# OECD mo$e powodowa, znaczny wzrost +miertelno+ci
w ci&gu najbli$szych 20 lat. Wed!ug przewidywa#, je+li nie zostan& podj'te wyra-ne dzia!ania zaradcze, liczba przedwczesnych zgonów zwi&zanych z ekspozycj& na
przygruntowy ozon mo$e do roku 2030 wzrosn&, 4-krotnie (rys. 23) [2].
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Rys. 22. Wzrost przedwczesnej &miertelno&ci w wyniku zwi%kszonej koncentracji przygruntowego ozonu,
prognoza na 2030 rok
#ród$o: OECD, 2007.

Rosn,cy problem odpadów niebezpiecznych
Procesem budz&cym coraz wi'ksze zaniepokojenie jest równie$ szybki
wzrost ilo+ci wytwarzania odpadów niebezpiecznych lub problematycznych
(zu$yte urz&dzenia elektroniczne, odpady elektryczne, wycofane z u$ytku statki
itd.) [3]. Szacuje si', $e roczna ilo+, generowanych e-odpadów na +wiecie wynosi
20–50 milionów ton. W UE-25 ilo+, wytwarzanych odpadów niebezpiecznych
wzros!a w 2002 roku o 13% w porównaniu z rokiem 1998. Obecnie jest to najszybciej rosn&ca grupa odpadów w tym regionie, z rocznym poziomem wytwarzania 6–7 milionów ton.
W wyniku post'puj&cej globalizacji mi'dzynarodowej wymiany handlowej
pojawi!a si' nowa ogólno+wiatowa tendencja do przemieszczania niebezpiecznych lub problematycznych odpadów. Powszechna dost'pno+, nowoczesnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz szybko rosn&ca liczba zu$ytych produktów wymagaj&cych utylizacji sprzyjaj& ich transgranicznemu przemieszczaniu, zw!aszcza do krajów, które w ogóle nie s& przygotowane do zarz&dzania nimi w sposób przyjazny dla +rodowiska [3].
Du$ym problemem jest równie$ proceder nielegalnego wywozu odpadów niebezpiecznych. W wyniku przeprowadzonych inspekcji na terenie Unii Europejskiej

83

POMORZE 2030 – MEGATRENDY
$rodowisko i ekorozwój

VI

w latach 2004–2006 okaza!o si', $e a$ 51% skontrolowanych transgranicznych przewozów by!a nielegalna (wi'kszo+, z nich mia!a trafi, do Afryki oraz Azji) [3]. G!ówn& przyczyn& takich dzia!a# s& wysokie koszty sk!adowania odpadów oraz brak
wprowadzenia w $ycie przepisów regulacyjnych. Koszty +rodowiskowe oraz zdrowotne takich nadu$y, mog& by, bardzo du$e, a ich naprawa o wiele bardziej kosztowna ni$ obecne koszty sk!adowania. Ograniczenie nielegalnego przewozu oraz
sk!adowania odpadów zale$y g!ównie od konsekwentnej mi'dzynarodowej wspó!pracy w tym obszarze oraz wzmocnienia procedur kontroli granicznych.

ZMIANY KLIMATYCZNE
Zmiany klimatyczne wyst'puj&ce obecnie na ca!ej kuli ziemskiej stanowi&
jedno z wa$niejszych globalnych wyzwa#, zarówno w aspekcie politycznym,
gospodarczym, jak i spo!ecznym. Ma to coraz wi'ksze znaczenie w d!ugofalowej
perspektywie dla bezpiecze#stwa $ycia ludzi, jak równie$ dla rozwoju cywilizacyjnego dzisiejszego +wiata.
Niektóre z przejawów zmian klimatu na %wiecie:
– topnienie lodowców górskich,
– zmniejszenie si' zasi'gu wiecznej zmarzliny,
– krótsze sezony lodowe na jeziorach i rzekach,
– zwi'kszony odp!yw i wcze+niejsze maksimum wiosennego przep!ywu
w rzekach o zasilaniu +nie$nym i lodowcowym,
– ogrzanie jezior i rzek w wielu regionach, co wp!ywa na struktur' termiczn&
oraz jako+, wody,
– wzrost temperatury gleby,
– wyd!u$anie si' okresu wzrostu ro+linno+ci,
– zmiany w wysoko+ci opadów,
– zmiany w przep!ywie pr&dów morskich,
– zwi'kszaj&ca si' cz'stotliwo+, oraz intensywno+, wyst'powania niekorzystnych
zjawisk klimatycznych, takich jak fale upa!ów, gwa!towne burze, powodzie oraz
susze, w ró$nych regionach +wiata, które wcze+niej nie do+wiadcza!y tego typu
zjawisk.
/ród!o: Katastrofy i zagro%enia we wspó!czesnym &wiecie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008.
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Ocieplenie klimatu
Wed!ug szacunków +rednie temperatury na pó!kuli pó!nocnej w drugiej po!owie XX wieku by!y wy$sze ni$ w jakimkolwiek innym okresie pi',dziesi'cioletnim w ci&gu ostatnich 500 lat [1]. Jest równie$ wysoce prawdopodobne, $e by!y
one najwy$sze w ci&gu ostatnich 1300 lat. Pomiary temperatury powietrza na
+wiecie, prowadzone od 1850 roku, wskazuj& na 12 najcieplejszych lat nast'puj&cych kolejno po sobie w okresie 1995–2006 [1]. Najwi'ksze warto+ci wzrostowe
notowane s& na wysokich szeroko+ciach geograficznych pó!kuli pó!nocnej. Ponadto zauwa$alna jest tendencja do szybszego ocieplania si' obszarów l&dowych
w porównaniu z powierzchni& oceanów.
Zmiany klimatyczne pojawiaj& si' na zasadzie efektu domina, co oznacza, $e
zmiana jednego z czynników powoduje powstanie nowego uk!adu warunków,
który z kolei wtórnie nap'dza proces zmian klimatycznych. Tak wi'c nale$y
wszelkie zmiany na kuli ziemskiej rozpatrywa, w uk!adzie globalnym.
Dodatkowo mo$na zaobserwowa, efekt sprz'$enia zwrotnego, czyli proces
towarzysz&cy globalnemu ociepleniu [4]. Przyk!adem mo$e by, wzrost temperatury mórz, w którego wyniku zwi'ksza si' parowanie oraz zawarto+, pary wodnej w atmosferze, co dodatkowo mo$e si' przyczynia, do podnoszenia +redniej
temperatury na +wiecie.
Wa$nym aspektem w kwestii zmian klimatycznych jest tak$e wzrost znaczenia
miast, jako „wysp ciep!a”, powoduj&cych lokalny efekt cieplarniany. Wi&$e si' on
z du$& pojemno+ci& ciepln& materia!ów budowlanych i py!ów miejskich oraz
z oddzia!ywaniem lokalnych elektrociep!owni i procesów transportowych. Czynniki te mog& powodowa, ró$nice mi'dzy promieniowaniem cieplnym na terenach
silnie zurbanizowanych a obszarami niezabudowanych nawet do 20% [4].

Wzrost emisji gazów cieplarnianych
Jak wynika z przewa$aj&cej cz'+ci g!osów +wiatowych ekspertów, w 90% za
wzrost obecnego globalnego ocieplenia odpowiedzialna jest dzia!alno+, cz!owieka, w tym g!ównie emisja gazów cieplarnianych [5]. Jej wzrost mi'dzy 1970
a 2004 rokiem wyniós! 70%. Najwi'ksze znaczenie w+ród emitowanych substancji ma dwutlenek w'gla, który sk!ada si' na 77% ca!kowitej antropogenicznej
emisji gazów cieplarnianych (dane za 2004 rok).
W wypadku braku zmian w globalnej polityce szacuje si', $e +wiatowy
wzrost emisji gazów cieplarnianych wzro+nie do 2030 roku o 37% [2]. Wzrost
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emisji zwi&zanych z dzia!alno+ci& krajów OECD jest spodziewany w tym okresie
o 23%, natomiast w krajach BRIC doj+, mo$e nawet do 46%. Wielko+, ta równa
jest poziomowi emisji uwalnianych przez 30 krajów OECD !&cznie.
W zwi&zku z du$& dynamik& rosn&cego globalnego poziomu st'$enia gazów
cieplarnianych w atmosferze oraz w&tpliw& szybk& popraw& w tym zakresie
problem ten staje si' jednym z wa$niejszych globalnych wyzwa# na najbli$sze
dziesi'ciolecia. Zw!aszcza $e dotychczasowa polityka oraz próby walki z ograniczeniem emisji nie przynios!y do tej pory w skali globalnej znacz&cych zmian.
Dodatkowo nale$y pami'ta, o tym, $e wi'kszo+, z tych gazów mo$e si' utrzymywa, w atmosferze nawet kilkadziesi&t tysi'cy lat [1], co znacznie zwi'ksza
odpowiedzialno+, za podejmowane obecnie decyzje oraz dzia!ania.

Topnienie obszarów wiecznego #niegu
Zmniejszenie si' zasi'gu wyst'powania wiecznego +niegu oraz lodu jest widocznym wynikiem ocieplania si' systemu klimatycznego kuli ziemskiej.
W ostatnim stuleciu +rednia temperatura na Arktyce podnios!a si' przynajmniej
2-krotnie w stosunku do skali globalnej [1]. Dane pochodz&ce z bada# satelitarnych +wiadcz& o tym, $e +redni roczny zasi'g lodu morskiego w tej cz'+ci +wiata
zmniejsza si' konsekwentnie od roku 1978 w tempie 2,7% na ka$de 10 lat.
Lodowce górskie oraz pokrywa +nie$na zmniejszaj& si' zarówno na pó!kuli pó!nocnej, jak i po!udniowej, a od pocz&tku XX wieku maksymalny zasi'g obszaru
sezonowo zamarzni'tego gruntu na pó!kuli pó!nocnej zmniejszy! si' o 7%.

Wzrost poziomu mórz
Wzrost +redniej temperatury na Ziemi oraz topnienie lodowców maj& swoje
konsekwencje w podnoszeniu si' poziomu mórz i oceanów [1]. Szacuje si', $e
przez ostatnie 100 lat poziom ten podniós! si' +rednio 10–25 cm. Dynamika tego
procesu, przedstawiana dla lat 1961–2003, kszta!tuje si' na +rednim poziomie
przyrostu rocznego w wysoko+ci 1,8 mm. Natomiast w latach 1993–2003 tempo to
znacznie wzros!o – do poziomu oko!o 3,1 mm. Istotna staje si' kwestia, czy
zwi'kszone tempo b'dzie si' utrzymywa!o w perspektywie d!ugookresowej, czy
jest to jedynie incydentalne przyspieszenie w ramach jednej dekady.
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Zmiana wielko#ci opadów
Zmiana wysoko+ci opadów jest zauwa$alna od pocz&tku XX wieku w wielu
regionach +wiata [1]. W tym okresie wzrost +rednich opadów mia! miejsce szczególnie we wschodnich cz'+ciach Pó!nocnej i Po!udniowej Ameryki, pó!nocnej
Europie, a tak$e pó!nocnej i centralnej Azji. Ilo+, opadów zmala!a natomiast na
obszarze po!o$onym na po!udnie od Sahary, w basenie Morza )ródziemnego,
po!udniowej Afryce oraz w po!udniowym rejonie Azji. Z powodu braku opadów
lub ich znacznego ograniczenia zwi'kszaj& si' tereny obj'te kl'sk& suszy, powoduj&c zmiany w lokalnych ekosystemach, utrat' bioró$norodno+ci oraz utrat'
ziem nadaj&cych si' pod upraw' $ywno+ci.

Skutki zmian klimatycznych odczuwa przede wszystkim ludno#) z krajów
s"abo rozwini%tych
Skutki zmian klimatycznych w coraz wi'kszym stopniu wp!ywaj& na $ycie
wielu milionów ludzi (rys. 23). Zmiany te jednak dotykaj& w wi'kszo+ci ludno+,
zamieszka!& na terenach krajów biednych oraz rozwijaj&cych si', które w ogóle
nie s& przygotowane do radzenia sobie z kl'skami $ywio!owymi, takimi jak huragany, powodzie, tr&by powietrzne, fale gor&ca czy susze.
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Rys. 23. Liczba osób na &wiecie cierpi!cych w wyniku zmian klimatycznych
w krajach rozwijaj!cych si% oraz rozwini%tych
#ród$o: UNEP, 2007.

ROSN.CA $WIADOMO$' EKOLOGICZNA
Z bada# przeprowadzonych w 2009 roku wynika, $e +wiadomo+, problemu
zmian klimatycznych oraz oczekiwania w zakresie ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych kszta!tuje si' na wysokim poziomie (rys. 24) [6]. A$ 79% osób
oczekuje, $e rz&dy zobowi&$& si' do zmniejszenia emisji o 50–80% do roku 2050
(minimum wymagane przez kraje wysoko rozwini'te).
W wynikach bada# jednoznacznie stwierdza si', $e wi'ksz& potrzeb' dzia!ania w kwestii zmian klimatu obserwuje si' w+ród ludno+ci gospodarek rozwijaj&cych si'. W krajach rozwini'tych potrzeba ta kszta!tuje si' na zauwa$alnie ni$szym poziomie.
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Rys. 24. Odsetek osób przekonanych o konieczno&ci znacznego zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych w wybranych badanych krajach
#ród$o: Opracowanie w$asne na podstawie HSBC Climate Partnership, 2009.

)rednio 48% osób deklaruje, $e podejmuje dzia!ania zmniejszaj&ce pog!'bianie si' zmian klimatycznych. Zauwa$alny jest równie$ wzrost oczekiwa# wobec
rz&dów, co do podejmowanych dzia!a#. Równie$ 65% osób wyznaje potrzeb'
stworzenia nowej globalnej polityki walcz&cej z emisj& gazów cieplarnianych.

Dzia"ania na rzecz ochrony #rodowiska podejmowane s, g"ównie przez kraje
wysoko rozwini%te
Podejmowane od po!owy lat osiemdziesi&tych XX wieku dzia!ania naprawcze, maj&ce na celu zredukowanie negatywnego wp!ywu dzia!alno+ci ludzi na
+rodowisko, przynios!y pozytywne zmiany, jednak dotycz& one w g!ówniej mierze krajów dobrze rozwini'tych [1]. Równie$ zakres tych zmian jest ograniczony
i przejawia si' przede wszystkim w rozwi&zywaniu problemów niewymagaj&cych skomplikowanych strategii naprawczych (jak np. redukcja emisji substancji
niszcz&cych warstw' ozonow&). Natomiast kraje rozwijaj&ce si' nadal zmagaj& si'
z problemem dostosowania si' do podstawowych wymaga# w zakresie ochrony
+rodowiska oraz redukcji zanieczyszcze#.
Podj'cie ambitnych i konsekwentnych dzia!a# na rzecz ochrony +rodowiska
mo$e si' przyczyni, do widocznej poprawy efektywno+ci gospodarczej oraz
zminimalizowania ryzyka zdrowotnego. W d!u$szej perspektywie korzy+ci
z podj'cia wczesnych dzia!a# zaradczych wobec wyzwa# +rodowiskowych maj&
du$& szans' zrównowa$y, potrzebne nak!ady na te cele.
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KONSEKWENCJE DLA $WIATA I POMORZA
„Klimatyczni uchod0cy”
Post'puj&ce na +wiecie zmiany w +rodowisku mog& skutkowa, znacznym
zwi'kszeniem si' liczby „klimatycznych uchod-ców”. Przewiduje si', $e do roku
2050 liczba ta mo$e si'gn&, oko!o 200 mln osób [7]. Przyczyn& tego zjawiska b'd&
g!ównie susze niszcz&ce uprawy i pastwiska, a tak$e powodzie zagra$aj&ce niewielkim pa#stwom, le$&cym nad brzegiem mórz i oceanów. Zwi'kszaj&ca si'
liczba uchod-ców stanie si' nowym wyzwaniem dla krajów rozwini'tych. Na
podstawie obecnych symptomów braku akceptacji dla przyjmowania uchod-ców
migruj&cych z powodu g!odu czy n'dzy, zwi'kszaj&ca si' liczba migrantów poszukuj&ca azylu mo$e si' sta, du$ym wyzwaniem i nowym problemem wspó!czesnego +wiata [8].

Wojna klimatyczna
Kl'ski naturalne oraz cz'ste starcia z gwa!townymi zjawiskami meteorologicznymi nieuchronnie poci&gn& za sob& zmiany spo!eczne i przyczyni, si' mog&
do wybuchu wielu konfliktów, w tym wybuchu wojny klimatycznej, w której
przeciwko sobie stan& ró$ne grupy spo!eczne oraz ca!e pa#stwa [8]. Przyk!adem
zmian spo!ecznych, +wiadcz&cych o powstaniu takiej sytuacji, mo$e by, za!amanie si' porz&dku spo!ecznego podczas huraganu Katrina, który pustoszy! Nowy
Orlean w 2005 roku. Ponadto takie zjawiska, jak topnienie lodowców, mog& si'
sta, nowym -ród!em konfliktów o zasoby naturalne, które do tej pory by!y ukryte na terenach wiecznego lodu [7].

Wzrost zagro+e- dla ludno#ci
Podnoszenie si' poziomu morza na wielu obszarach zagra$a zarówno ludno+ci, jak i centrom ekonomicznym zlokalizowanym cz'sto na terenach przybrze$nych. Wed!ug prognoz naukowców [1] do 2100 roku w wyniku roztopienia lodowców na Arktyce poziom oceanów i mórz z nimi po!&czonych wzro+nie
w przedziale 28–43 cm, co spowoduje zalanie znacznej cz'+ci Holandii, Bangladeszu, miast: Tokio, San Francisco, Wenecji, Manhattanu w Nowym Jorku, wysp
oceanicznych, takich jak Malediwy i innych.
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Zagro%enia klimatyczne dla Pomorza – konieczno&# podj!cia dzia'a$
Powa$nym zagro$eniem w rejonie Pomorza jest wzrost poziomu mórz. Do tej
pory poziom wody podnosi! si' o oko!o 1,5–2,9 mm na rok. Szacuje si', $e do
2080 roku poziom ten podniesie si' nawet o 0,1–0,97 m. Spowoduje to zalanie
oko!o 1789 km2 obszarów wybrze$a. Je+li poziom morza podniesie si', w niebezpiecze#stwie znajdzie si' przede wszystkim Gda#sk, poniewa$ 880 ha powierzchni Gda#ska le$y metr powy$ej poziomu morza, a 1020 ha od 1–2,5 n.p.m.
[9]. Dlatego wiele historycznych budynków w nisko po!o$onych cz'+ciach Starego Miasta jest bezpo+rednio zagro$onych zalaniem. W podobnym niebezpiecze#stwie znajduje si' wiele uj', wód gruntowych. Dodatkowo sytuacj' pogarsza
zapadanie si' miasta o oko!o 1–2 mm na rok. W ostatnich latach zaobserwowano
podnoszenie si' poziomu wód gruntowych, które zalewa!y piwnice budynków.
Wyst'puje tak$e post'puj&ce zasolenie zbiorników s!odkowodnych. Obecnie
zagro$enie powodzi& mo$e drastycznie wzrosn&, ze wzgl'du na podnoszenie si'
poziomu morza i zwi'kszon& intensywno+, sztormów. Szacuje si', $e w przysz!o+ci liczba dni wietrznych na polskim wybrze$u mo$e wzrosn&, nawet o 50%,
przy maksymalnym wzro+cie pr'dko+ci wiatru o 16%.
Dodatkowo po!udniowa cz'+, zatoki Gda#skiej ulega silnej erozji, co prowadzi do zniszczenia naturalnych, cennych przyrodniczo krajobrazów w pobli$u
uj+cia Wis!y.
Szczególnie nara$ony na erozj' zwi&zan& ze wzrostem poziomu Ba!tyku jest
Pó!wysep Helski. Jest on obecnie chroniony jedynie w 34% swojej d!ugo+ci. Polscy naukowcy uwa$aj&, $e je$eli nie zostan& przedsi'wzi'te odpowiednie +rodki
zaradcze, to Hel stanie si' wysp& na skutek wzrostu poziomu morza.
W zwi&zku z przewidywanym wzrostem +redniej temperatury oraz mo$liwo+ci& wyst&pienia d!ugotrwa!ych upa!ów (30–400C), a tak$e efektu „wysp
cieplnych” w aglomeracjach miejskich mo$e wyst&pi, potrzeba zwi'kszenia ilo+ci
terenów zielonych oraz dostosowania budownictwa mieszkaniowego do nowych
warunków, co z kolei spowoduje potrzeb' dodatkowego finansowania.
Niszczenie wybrze$y klifowych oraz p!askich w wyniku sztormów oraz procesu abrazji b'dzie si' wi&za!o wed!ug wszelkiego prawdopodobie#stwa z konieczno+ci& budowy odpowiednich struktur ochronnych, jak równie$ dostosowaniem budownictwa oraz infrastruktury portowej do post'puj&cej transgresji
morskiej. Wymaga, to b'dzie równie$ sporych nak!adów finansowych oraz dost'pno+ci dodatkowej powierzchni terenu.
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Podnosz&cy si' poziom morza oraz wód gruntowych mo$e równie$ zagra$a,
rolnictwu na 1u!awach.
Pozytywnymi skutkami zmian klimatycznych mo$e si' okaza, wyd!u$anie si'
sezonu letniego oraz k&pielowego do 4–6 miesi'cy [10]. W efekcie mo$e to da, silne
podstawy do rozwoju turystyki. Ponadto w zwi&zku prognozowanym na terenie
Polski i Pomorza !agodnieniem zim, prognozowanym brakiem +niegu oraz wyd!u$aj&cym si' okresem letnim mo$e si' znacznie zmniejszy, zapotrzebowanie na
energi' ciepln& oraz zachorowalno+, i +miertelno+, w okresie zimowym.
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VII. WYCZERPYWANIE SI! ZASOBÓW NATURALNYCH
Wyczerpywanie si' zasobów naturalnych planety nierozerwalnie wi&$e si'
z rosn&cym popytem, ograniczonymi dost'pnymi zasobami, a tak$e ich nierównomiernym rozmieszczeniem na powierzchni Ziemi. Globalny wzrost poziomu
zaludnienia oraz rozwój cywilizacji technicznej powoduj&, $e zapotrzebowanie
na zasoby naturalne, takie jak woda, grunty, surowce energetyczne i mineralne,
znacz&co wzrasta [1]. W tych warunkach pojawia si' bezprecedensowa w skali
globalnej konkurencja o zasoby naturalne oraz nadmierna eksploatacja w stosunku do mo$liwo+ci ich odnowy.

ROSN.CY POPYT NA ZASOBY NATURALNE ZIEMI
(ród"a energii
W skali globalnej ponad 86% energii pochodzi z nieodnawialnych -róde!
energii pierwotnej, w+ród których dominuje ropa naftowa (34,8%), a udzia! odnawialnych -róde! pozostaje nadal na niskim poziomie 13,8% [2]. Wed!ug szacunków Mi'dzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency) konsumpcja energii pierwotnej w skali globalnej b'dzie wzrasta, +rednio o 1,5%
rocznie w latach 2007–2030, co w rezultacie mo$e stanowi, nawet 40-procentowy
wzrost (rys. 25) [2]. Jego przyczyn& b'dzie w g!ównej mierze szybki rozwój krajów Azji (Chin oraz Indii), krajów Bliskiego Wschodu, Ameryki Po!udniowej oraz
Afryki.
W+ród przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energi' pierwotn& paliwa kopalne pozostan& nadal jej g!ównym -ród!em. W+ród kopalin najwi'kszy
wzrost popytu szacowany jest dla w'gla (rocznie +rednio 3%), nast'pnie dla gazu
ziemnego, a na ko#cu ropy naftowej.
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Rys. 25. Wzrost &wiatowego zaludnienia oraz &wiatowej konsumpcji energii pierwotnej
#ród$o: Materia$y +ród$owe Z-punkt: http://live.trenddatenbank.de.

Woda
W ci&gu ostatnich 50 lat zu$ycie wody na +wiecie potroi!o si' [3], a obecnie
roczne +rednie zu$ycie szacuje si' na ponad 10 000 km3 [4], z czego 40% eksploatowane jest z odnawialnych +wiatowych rezerw (zale$nych od wielko+ci opadów) [5]. Najwi'ksza cz'+, (70%) pozyskiwanej wody jest zu$ywana na potrzeby
rolnictwa. Poza rolnictwem du$e zu$ycie wody notuje si' w sektorze przemys!u
(22%) oraz w+ród gospodarstw domowych (8%).
Zwi'kszone zu$ycie wody wi&$e si' równie$ ze zró$nicowaniem przestrzennym dost'pnych zasobów. Dotyczy ono szczególnie obszarów cierpi&cych na
niedostatek wody, gdzie wyst'puje silna potrzeba irygacji. W niektórych krajach
szybko rozwijaj&cych si' warto+, ta mo$e nawet dochodzi, do 90%. Wi'kszo+,
(oko!o 70%) ogólnej powierzchni nawadnianych ziem znajduje si' na terenie Azji.
Powierzchni' t' szacuje si' na oko!o 275 mln hektarów, co odpowiada 20% ca!kowitej ilo+ci ziem uprawnych na +wiecie [3].
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Ponadto zu$ycie wody na poziomie poszczególnych krajów równie$ znacznie si' ró$ni. W+ród dziesi'ciu najwi'kszych u$ytkowników zasobów wodnych
wymienia si' Indie (646 km3), Chiny, Stany Zjednoczone, Pakistan, Japoni', Tajlandi', Indonezj', Bangladesz, Meksyk oraz Rosj' [3].

Powierzchnia gruntowa
W ostatnich 20 latach rolnicza intensywno+, u$ytkowania gleb znacznie si'
zwi'kszy!a (rys. 26). W latach osiemdziesi&tych XX wieku +rednia +wiatowa produkcja z jednego hektara wynosi!a 1,8 ton. Obecnie wielko+, ta wynosi oko!o 2,5
tony i wci&$ wzrasta, powoduj&c jednocze+nie obni$anie jako+ci gleby (z powodu
utraty sk!adników od$ywczych i/lub materii organicznej – g!ównie tereny Ameryki Pó!nocnej oraz Afryki, zasolenie – g!ównie w Azji, fizyczne zmiany w postaci
zag'szczenia, uszczelnienia, kondycjonowania i zanieczyszczenia – g!ównie na
terenach Europy). Wed!ug szacunków International Union of Geological Science

Rys. 26. Zmiany w &wiatowej powierzchni gruntów rolnych – podzia$ na subregiony*
* w przypadku Azji Centralnej za poziom 100 przyj%to warto&' odnotowan! w roku 1992; w przypadku pozosta$ych regionów
za podstaw% przyj%to ok. 1987 rok
#ród$o: United Nations, Global Environmental Outlook (GEO-4), 2007, http://www.unep.org/geo/geo4/media/graphics/index.asp.
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przez ostatnie 50 lat w wyniku intensyfikacji u$ytkowania gleb ponad 1,2 miliarda hektarów ziemi (obszar wi'kszy ni$ po!&czone powierzchnie Chin oraz Indii)
straci!o znacznie na swojej naturalnej produktywno+ci.
Co wi'cej, ponad po!owa ludno+ci +wiata zamieszkuje w miastach, które rosn& w niezwykle szybkim tempie [5]. Proces ten jest szczególnie widoczny w krajach rozwijaj&cych si'. Ro+nie równie$ stopie# wykorzystania gruntów na potrzeby infrastruktury suburbanizacyjnej (zaplecze produkcyjne, magazynowe,
infrastruktura transportowa itd.), infrastruktury turystycznej, rezerwatów przyrody, obiektów militarnych itp. Szczególne znaczenie ma tak$e rosn&ce zainteresowanie odnawialnymi -ród!ami energii, które na swój u$ytek zajmuj& coraz
wi'ksze zasoby ziemi, zmniejszaj&c tym samym dost'pny potencja! na potrzeby
produkcji $ywno+ci.

Surowce naturalne i metale
Problem dost'pno+ci zasobów dotyczy równie$ rosn&cego popytu na niektóre surowce mineralne oraz metale. Przyk!adem mo$e by, lit – metal, którego
znaczenie znacznie wzros!o w ostatnich latach. Stosuje si' go przede wszystkim
w produkcji akumulatorów litowo-jonowych stosowanych jako nap'd samochodów elektrycznych oraz baterii litowych, które powszechnie wykorzystuje si'
w przeno+nych urz&dzeniach elektronicznych typu telefony komórkowe, laptopy
itp. Charakterystyczn& cech& tych urz&dze# jest ich d!ugowieczno+, oraz krótki
czas !adowania. Przewiduje si', $e w najbli$szych dziesi'ciu latach akumulatory
litowo-jonowe stan& si' g!ównym -ród!em zasilania samochodów elektrycznych.
Obecnie przemys! samochodowy w coraz wi'kszym stopniu uzale$nia ju$ swoje
plany rozwoju od produkcji pojazdów o tym nap'dzie. Przewiduje si', $e do 2020
roku znaczny procent obecnej floty oko!o 1 miliarda pojazdów zostanie zelektryfikowany. A ostatecznie 60 mln produkowanych rocznie pojazdów b'dzie zasilane nap'dem elektrycznym. W przeprowadzanych analizach nad zasobami geologicznymi Ziemi wskazuje si' jednak na brak wystarczaj&cych ilo+ci zasobów
litu, które mog!yby zaspokoi, potrzeby produkcyjne wschodz&cego rynku samochodów zasilanych wy!&cznie za pomoc& baterii litowo-jonowych. Wielko+,
+wiatowych zasobów litu szacuje si' obecnie na oko!o 15 mln ton [6].
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WYCZERPUJ.CE SI! ZASOBY NATURALNE ZIEMI
Ropa naftowa i kryzys energetyczny
Pierwszym widocznym momentem, który zasygnalizowa!, $e +wiat wkracza
w now& epok' pod wzgl'dem poda$y i popytu na energi', by! rok 2004 (Larry
Goldstein, Energy Policy Research Foundation). Wówczas po raz pierwszy dosz!o
do ogólno+wiatowego szoku energetycznego spowodowanego wzrostem globalnego popytu. Zapotrzebowanie na rop' naftow& znacznie przewy$szy!o poda$,
a sta!o si' to g!ównie w wyniku nag!ego ogromnego wzrostu zapotrzebowania
Chin (na pocz&tku 2004 roku Mi'dzynarodowa Agencja Energii prognozowa!a
wzrost dziennego zapotrzebowania na rop' na poziomie 1,5 miliona bary!ek.
W praktyce, wzrost nast&pi! na poziomie 3 milionów bary!ek, z czego milion
w samych Chinach) [7].

Rys. 27. Obecne &wiatowe zasoby ropy naftowej
#ród$o: Materia$y +ród$owe Z-punkt: http://live.trenddatenbank.de.
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Obecnie, mimo $e Mi'dzynarodowa Agencja Energetyczna nie przewiduje
istotnych problemów w wykorzystaniu paliw kopalnych do 2030 roku, wielu
ekspertów uwa$a za bardzo prawdopodobne, $e +wiatowa produkcja ropy naftowej osi&gnie swój szczyt w ci&gu najbli$szych 20 lat [8]. Obecnie 54 spo+ród
65 pa#stw produkuj&cych rop' przekroczy!o lub jest w fazie szczytu wydobycia,
a na ka$dych 6 zu$ytych bary!ek ropy przypada 1 odkryta. Proporcja ta pogarsza
si' ka$dego roku. Od 1962 roku zmniejsza si' liczba odkrywanych pól naftowych, a !atwo dost'pne zasoby coraz szybciej malej& (rys. 28).
Aby kompleksowo oceni, przysz!e zagro$enie globalnym kryzysem energetycznym, niezb'dne jest ca!o+ciowe oszacowanie wystarczalno+ci wszystkich
podstawowych kopalnych -róde! energii pierwotnej. Wyczerpywanie si' jednego
-ród!a spowoduje przenoszenie ci'$aru podtrzymania energetycznego na kolejne, a$ do ca!kowitego wyczerpania wszystkich zasobów ze wszystkich -róde!
(rys. 28) [2].

KRYZYS
NAFTOWY

KRYZYS
GAZOWY

KRYZYS
W!GLOWY

KRYZYS
URANOWY

GLOBALNY
KRYZYS
ENERGETYCZNY

Rys. 28. Powi!zanie poszczególnych +róde$ pierwotnych pod wzgl%dem narastania
globalnego kryzysu energetycznego
#ród$o: Opracowanie w$asne na podstawie M. Bartosik, Globalne zasoby energii pierwotnej a kryzys energetyczny, Polska
Akademia Nauk, Warszawa 2009.

Zasoby wodne i pustynnienie
Jedynie 2,5% +wiatowych zasobów wodnych stanowi wod' s!odk& nadaj&c&
si' do spo$ycia, z czego mo$liwy do wykorzystania jest mniej ni$ 1% [5]. Bariera
ta wynika z technicznych mo$liwo+ci pozyskania zasobów oraz ich ekonomicznego uzasadnienia. Zanieczyszczenie gleb powoduje, $e do picia nie nadaje si'
obecnie wi'kszo+, wód pochodz&cych ze -róde!, a s!odka woda powierzchniowa,
skumulowana w jeziorach oraz rzekach, jest zanieczyszczona w tak du$ym stopniu, $e wyklucza to jej przydatno+, do spo$ycia [4].
W globalnym rozrachunku na ca!ym +wiecie oko!o 1,1 miliarda ludzi nie ma
dost'pu do bezpiecznych zasobów wody pitnej, a oko!o 2,6 miliarda nie ma
dost'pu do kanalizacji oraz urz&dze# sanitarnych [5]. Szacuje si', $e z powodu
braku dost'pu do bezpiecznych zasobów wody pitnej, a w konsekwencji tak$e
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z powodu wysokiej zachorowalno+ci na choler' oraz biegunk', co roku umiera
3 miliony ludzi, w wi'kszo+ci dzieci.
W wypadku utrzymania si' tego rosn&cego trendu zapotrzebowania na wod'
oraz stopniowego zanieczyszczania dost'pnych zasobów w 2030 roku blisko 47%
+wiatowej populacji b'dzie $y, w regionach, gdzie brak dost'pno+ci do wody
pitnej stanie si' kluczowym problemem, a 2/3 ludno+ci +wiata do+wiadczy
umiarkowanego b&d- powa$nego deficytu wody [3]. Ponadto przewiduje si', $e
w 2030 roku wi'cej ni$ 5 miliardów ludzi – 67% +wiatowej populacji – mo$e
nadal pozostawa, bez zapewnionych w!a+ciwych warunków sanitarnych [5].

Rys. 29. Post%puj!cy proces pustynnienia na &wiecie
#ród$o: O&rodek Informacji ONZ w Warszawie, 2006, http://www.unic.un.org.pl/iydd/p_na_swiecie.php.

Na deficyt zasobów wodnych wp!ywa równie$ post'puj&cy proces pustynnienia, który dotyka coraz wi'ksze obszary na Ziemi (rys. 29) [4]. Jest to proces,
na który wp!ywaj& zarówno naturalne czynniki klimatyczne, w tym post'puj&cy
proces ocieplenia klimatu, jak i dzia!alno+, cz!owieka. Czynniki antropogeniczne
wi&$& si' ze zwi'kszaj&c& si' dzia!alno+ci& ludzk& w obszarach suchych i pó!suchych, gdzie równowaga ekosystemu jest niezwykle wra$liwa. Modernizacja
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gospodarek wp!ywa na koncentracj' -róde! poboru wody, zwi'kszanie si' powierzchni nawadnianych oraz mechanizacj' orki, która przyspiesza proces wywiewania gleby, a co za tym idzie – zmniejsza mo$liwo+ci akumulacji wody. Nie
bez znaczenia jest tak$e lokalna dzia!alno+,, taka jak wzmo$ony ruch turystyczny, dzia!ania wojenne itp.
Obecnie szacuje si', $e pustynnieniem zagro$onych mo$e by, 52 mln km2,
znajduj&cych si' na obszarze 90 krajów +wiata [4]. Najwi'kszy odsetek ziem zagro$onych tym zjawiskiem znajduje si' w Afryce (37%) oraz Azji (33%). Zjawisko
desertyfikacji charakteryzuje si' zmienn& intensywno+ci&, nasila si' g!ównie w latach suszy. Nawiedzaj& one prawie ca!& Afryk', ogromne obszary Azji, Australi',
Stany Zjednoczone, Meksyk, a tak$e pó!nocno-wschodni& cz'+, Brazylii (znan&
jako poligon susz).
Rozszerzanie si' obszarów pustynnych stwarza zwi'kszon& potrzeb' intensywnego nawadniania regionów dotkni'tych susz&, co w konsekwencji prowadzi
do znacznych strat w sk&pych zapasach wody tych regionów [9].

Nierównomierne rozmieszczenie zasobów naturalnych
Dost'p do naturalnych zasobów Ziemi ró$ni si' znacznie w zale$no+ci od regionu. W konsekwencji cz'+, obszarów na +wiecie jest zdana na utrudnione warunki rozwoju gospodarczego oraz spo!ecznego.
)rednia +wiatowa ilo+, odnawialnych zasobów s!odkiej wody przypadaj&cej
na jednego mieszka#ca Ziemi w 2005 roku wynosi!a 6794 m3 [4]. Oznacza to, $e
uznawany w mi'dzynarodowych statystykach poziom krytyczny na poziomie
1700 m3 na osob' na rok nie zosta! przekroczony. Jednak poniewa$ zapasy wody
u$ytkowej wyst'puj& bardzo nierównomiernie na ca!ym +wiecie, wiele regionów
cierpi w wyniku jej niedostatku.
Najwi'kszymi zasobami s!odkiej wody dysponuje Ameryka "aci#ska i Karaiby. Ich poziom szacuje si' na poziomie 24 500 m3/osob'/rok. Nienajgorsza sytuacja wyst'puje równie$ w Afryce subsaharyjskiej (na po!udnie od Sahary). Tamtejsze roczne zasoby kszta!tuj& si' na poziomie ponad 5 000 m3 na osob'. Na
zdecydowany niedostatek wody pitnej (nieco ponad 1 000 m3/osob'/rok) cierpi
jednak Azja Po!udniowa, a najwi'kszy deficyt charakteryzuje region Bliskiego
Wschodu oraz Afryki Pó!nocnej (niewiele ponad 700 m3/osob'/rok).
W+ród udokumentowanych +wiatowych zasobów konwencjonalnych surowców energetycznych 59,6% przypada na w'giel kamienny oraz brunatny (wystar-
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czalno+, zasobów szacuje si' na ok. 160 lat), 20,3% ulokowane jest w z!o$ach ropy
naftowej (wystarczalno+, zasobów ok. 40 lat), a kolejne 20,1% przypada na z!o$a
gazu ziemnego (wystarczalno+, na poziomie 63 lat). Jednak dost'p do tych zasobów oraz przestrzenny model ich wyst'powania na kuli ziemskiej jest bardzo
zró$nicowany w zale$no+ci od regionu +wiata [10]. Wi'kszo+, z udokumentowanych zasobów ropy naftowej znajduje si' na Bliskim Wschodzie (60,7%), a trzy
kraje z tego regionu – Arabia Saudyjska, Iran i Irak – skupiaj& na swoim terenie
ponad 40% +wiatowych zasobów. Z kolei 8,9% zasobów znajduje si' w Ameryce
Po!udniowej, w Rosji za+ 6,3%. W wypadku zasobów w'gla ich !&czny udzia!
szacuje si' na najwy$szym poziomie 29,4% w Ameryce Pó!nocnej, nast'pnie
w Azji (g!ównie Chiny) na poziomie 27,6% oraz w Europie – 25,3% (g!ównie Polska oraz Ukraina). Z kolei najwi'ksze udokumentowane z!o$a gazu ziemnego
wyst'puj& na Bliskim Wschodzie (40,8% +wiatowych zasobów). Drugie miejsce
zajmuje Rosja, w której znajduje si' 27,1% globalnych zasobów, oraz trzecie Azja
z udzia!em wynosz&cym 6,6%.
Powa$n& barier' w wielu regionach +wiata stanowi tak$e brak dost'pu do
elektryczno+ci. Wed!ug Banku )wiatowego szacunkowa liczba osób na +wiecie
bez sta!ego dost'pu do sieci elektrycznej wynosi obecnie oko!o 1,6 mld (co czwarty mieszkaniec Ziemi) [11]. Problem ten dotyczy w g!ównie Afryki, szczególnie
Afryki subsaharyjskiej, gdzie bez sta!ego dost'pu do sieci elektrycznej pozostaje
75% gospodarstw domowych. Ubóstwo energetyczne dotyka równie$ w du$ym
stopniu kraje Azji Po!udniowej (Indie, Pakistan, Bangladesz), gdzie w przybli$eniu 50% ogó!u ludno+ci nie ma sta!ego pod!&czenia do sieci elektrycznej. Wed!ug
prognoz Mi'dzynarodowej Agencji Energii na rok 2030 bez pr&du pozostawa,
b'dzie nadal 1,4 mld ludzi (oko!o 1/3 ludno+ci +wiata).
Problem dla rozwoju pewnych ga!'zi przemys!u oraz nowych technologii
stanowi, mo$e tak$e znaczne zró$nicowanie przestrzenne wyst'powania minera!ów oraz metali. Dotyczy to mi'dzy innymi rozwoju technologii urz&dze#
przeno+nych oraz samochodów elektrycznych opartych na zastosowaniu litu.
Znakomita wi'kszo+, jego zasobów znajduje si' w Ameryce Po!udniowej (75%),
gdzie wyj&tkowo bogate s& z!o$a Boliwii. Ich wielko+, szacuje si' na 35,9% globalnych zasobów [6]. Na drugim miejscu znajduj& si' rezerwy w Chile z poziomem 19,95%. Trzecim krajem na +wiecie pod wzgl'dem zasobno+ci w z!o$a litu
s& Chiny (17,95%).
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KONSEKWENCJE DLA $WIATA I POMORZA
Wojna o zasoby
Malej&ce zasoby surowców naturalnych mog& spowodowa, w przysz!o+ci
znaczny wzrost ich cen. )wiatowe wydobycie ropy naftowej b'dzie stopniowo
coraz dro$sze [2], mi'dzy innymi ze wzgl'du na potrzeb' stosowania drogich
technologii. Ponadto w miar' nasilania si' kryzysu pa#stwa posiadaj&ce okre+lone zasoby mog& si' troszczy, w coraz wi'kszym stopniu o w!asne przetrwanie,
zmniejszaj&c sprzeda$ tych zasobów innym krajom, stawiaj&c je tym samym
w trudnej sytuacji. Te warunki niepewno+ci politycznej oraz ekonomicznej na
+wiecie mog& powodowa, wiele konfliktów.
Ponadto wspó!cze+nie obserwowane nasilaj&ce si' konflikty o wod' przyjmuj& coraz ostrzejszy charakter, zwi'kszaj&c realne zagro$enie wybuchem konfliktów zbrojnych do 2030 roku [4]. Wiek XXI mo$e si' sta, stuleciem wojen o wod',
w przeciwie#stwie do ubieg!ego wieku, w którym konflikty toczy!y si' g!ównie
o rop' naftow&. Regiony, w których s&siaduj&ce ze sob& kraje b'd& zaspokaja,
swoje potrzeby z tego samego -ród!a, mog& w szczególno+ci do+wiadcza, konfliktów na tym tle, zw!aszcza gdy proces zaopatrzenia w wod' zostanie sprywatyzowany i skomercjalizowany. Obecnie w wi'kszo+ci wypadków problem ten
dotyczy krajów niestabilnych politycznie (np. Boliwia, Senegal, Nikaragua). Jednak równie$ kraje uprzemys!owione, takie jak po!udniowa Europa, zachodnie
wybrze$e Stanów Zjednoczonych czy pó!nocne Chiny, mog& do+wiadcza,
znacznych nieporozumie# w wyniku regionalnych niedoborów wody.

Rozwój innowacyjnych rozwi,za- z zakresu technologii #rodowiskowych
Presja zwi&zana z globalnym wyczerpywaniem si' kopalnych surowców energetycznych oraz wzrastaj&cym zapotrzebowaniem na energi' spowoduje najpewniej
wzrost nak!adów finansowych oraz wysi!ków prowadz&cych do rozwoju oraz implementacji innowacyjnych niskoemisyjnych technologii oraz rozwi&za#. Zyskuj&cym na znaczeniu aspektem stanie si' tak$e mo$liwie najwi'ksze uniezale$nienie si'
od zewn'trznych dostawców energii oraz dywersyfikacja dostaw.
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Pomorze kupuje technologie z zewn"trz
Pod&$aj&c w tym kierunku, równie$ pomorska energetyka podejmie dzia!ania zwi&zane ze zwi'kszeniem energooszcz'dno+ci oraz energoefektywno+ci
w zarz&dzaniu energi&. Rozwój innowacyjnych technologii w tej dziedzinie
odbywa, si' b'dzie najpewniej g!ównie poza regionem, a pomorskie dzia!ania
zostan& skierowane w wi'kszo+ci na wykorzystanie oraz przystosowanie dost'pnych na rynku rozwi&za# technologicznych.
Region pomorski czeka decentralizacja struktury energetycznej
Post'puj&ca decentralizacja struktury energetycznej doprowadzi do stopniowego rozwoju modelu energetyki rozproszonej, opartej na mniejszych -ród!ach
konwencjonalnych (w'giel, ale równie$ w coraz wi'kszym stopniu gaz) oraz
odnawialnych -ród!ach energii, w tym przede wszystkim bioenergi' (biomasa,
biogaz) i energetyk' wiatrow&, do ich rozwoju Pomorze ma szczególne predyspozycje. W ca!ej Polsce, a tak$e na Pomorzu, du$e nadzieje wi&$e si' z potencjalnymi z!o$ami gazu niekonwencjonalnego – !upkowego oraz zwi&zanego – wyst'puj&cego najprawdopodobniej w du$ych ilo+ciach na terenie kraju oraz regionu.
Potwierdzenie jego obecno+ci oraz uzasadnienie (ekonomiczne oraz technologiczne) do eksploatacji tych zasobów przyczyni!oby si' w znacznym stopniu do
poprawy bezpiecze#stwa energetycznego w regionie.
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VIII. RODZINA I SPO&ECZE*STWO
Procesy demograficzne wspó!czesnych spo!ecze#stw dla ka$dego z kontynentów przybieraj& inny charakter. Europa oraz Ameryka Pó!nocna stoj& przed
problemem zmniejszaj&cej si' liczby populacji. Z kolei w krajach Azji oraz Afryki
zachodz& gwa!towne procesy demograficzne, które doprowadz& do tego, $e
w nied!ugim czasie kraje te b'd& g!ównym skupiskiem populacji na +wiecie.
Przemiany demograficzne maj& -ród!o w zmianie systemu norm i warto+ci
w spo!ecze#stwie, w szczególno+ci postaw wobec rodziny, zmiany jej modelu
oraz roli kobiety w rodzinie, w spo!ecze#stwie i na rynku pracy.

ZMNIEJSZAJ.CA SI! LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
Ju$ od ponad 50 lat mo$na zauwa$y, na +wiecie trend zmniejszaj&cej si' liczebno+ci rodziny i nast'puj&cy wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw
domowych oraz samotnych rodziców wychowuj&cych dziecko (rys. 30).

Rys. 30. *rednia liczba osób w gospodarstwach domowych
#ród$o: Materia$y +ród$owe Z-punkt: http://live.trenddatenbank.de.
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Wspó!czesne decyzje stanowi& indywidualny wybór, inaczej ni$ mia!o to
miejsce w przesz!o+ci, co wp!ywa na charakter oraz trendy w kszta!towaniu si'
relacji w rodzinie czy spo!ecze#stwie. Wi&$e si' to równie$ ze +wiadomym podejmowaniem decyzji wp!ywaj&cych na dalsze $ycie osobiste czy zwi&zku,
a przez to na wiek zawarcia pierwszego zwi&zku ma!$e#skiego, który zmieni! si'
i opó-ni! we wszystkich regionach +wiata. Jest to te$ powi&zane ze zwi'kszeniem
i z popraw& poziomu edukacji, a tak$e z rozszerzeniem si' mo$liwo+ci zatrudnienia kobiet [1].

OPÓ(NIANIE DECYZJI O URODZENIU PIERWSZEGO DZIECKA
W krajach rozwini'tych od lat siedemdziesi&tych XX wieku widoczny jest
systematyczny wzrost +redniego wieku urodzenia pierwszego dziecka (rys. 31).
Do pocz&tku 2000 roku wzrasta! on +rednio o 3 lata. Kobiety maj& coraz mniej
dzieci i rodz& je w pó-niejszych latach, przesuwaj&c czas ci&$y z wieku 20–24 lat
na pó-niejszy 25–29 lat.

Rys. 31. Wiek urodzenia pierwszego dziecka w wybranych krajach (w latach 1960–1999)
#ród$o: ONZ, Major trends affecting families in the new millennium – Western Europe and North America, 2004.
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WZROST LICZBY ZWI.ZKÓW POZAMA&/E*SKICH
Globalizacja, wynikaj&ce z niej zmiany w sferze spo!ecznej i kulturowej sta!y
si' -ród!em rozwoju nowych modeli zwi&zków. Dotyczy to przede wszystkim
zwi&zków pozama!$e#skich. Wraz ze wzrostem liczby tych zwi&zków ro+nie
liczba urodze# dzieci z takich zwi&zków. W znacznej wi'kszo+ci krajów europejskich wska-nik ten ma du$e znaczenie i utrzymuje trend wzrostowy w Finlandii
(z 25,2% w 1990 roku do 40,6% w 2006), Wielkiej Brytanii (z 27,9% do 43,7%),
Francji (z 30,1% do 50,5%), Norwegii (z 38,6% do 53,1%), Szwecji (z 47% do
55,5%). W wi'kszo+ci pozosta!ych krajów europejskich dzieci ze zwi&zków pozama!$e#skich stanowi!y istotny udzia! w urodzeniach noworodków. Wyj&tek
stanowi Dania (z 46,4% do 46,6%) oraz Grecja, gdzie wska-nik urodze# pozama!$e#skich w 2006 roku wyniós! 5,3% i by! najni$szy w Europie.
Wzrastaj&ca liczba dzieci ze zwi&zków pozama!$e#skich wskazuje na akceptacj' spo!eczn& zjawiska oraz mo$liwy jej dalszy rozwój. Kobiety, oddalaj&c czas
urodzenia pierwszego dziecka, nie maj& czasu na kolejne (aby zachowa, wymienialno+, pokolenia), poniewa$ przesuwaj& urodzenie pierwszego dziecka na
wiek 30–39 lat. Mo$e to równie$ prowadzi, do ca!kowitej rezygnacji z powi'kszenia rodziny na rzecz dotychczasowego stylu $ycia, równie$ w formalnym
zwi&zku ma!$e#skim. Wzrost liczby samotnych rodziców b'dzie wymaga! interwencji pa#stwa w pomocy nad opiek& nad dzie,mi oraz w powrocie na rynek
pracy.

WZROST AKTYWNO$CI ZAWODOWEJ KOBIET
Odraczanie momentu zawarcia ma!$e#stw, urodze#, rozwój edukacyjny oraz
zawodowy kobiet b'd& w dalszym ci&gu wp!ywa!y na wska-nik dzietno+ci. Pozosta!e czynniki, w tym rola kobiet w kraju, równie$ oddzia!uj& na wska-nik
dzietno+ci. W krajach wysoko rozwini'tych w latach osiemdziesi&tych XX wieku
zauwa$ono negatywn& korelacj' pomi'dzy wska-nikiem zatrudnienia kobiet
a wska-nikiem dzietno+ci (rys. 32). Z powodu up!ywu czasu oraz ci&g!ej przemiany spo!ecznej w 2005 roku ta sytuacja si' zmieni!a. Korelacja pomi'dzy
wska-nikiem zatrudnienia kobiet a wska-nikiem dzietno+ci by!a pozytywna,
dzi'ki czemu rozwój zawodowy kobiet nie wp!ywa negatywnie na wska-nik
dzietno+ci, co wi'cej, mo$e si' przyczyni, do zmiany trendu zast'powalno+ci
pokole#.
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Rys. 32. Wska+nik dzietno&ci oraz stopa zatrudnienia kobiet w latach 1980 oraz 2005
#ród$o: OECD, The Future of the Family to 2030 – A Stoping Report, OECD, Paris 2008.

Zmiana korelacji by!a spowodowana zmian& sytuacji kobiet na rynku pracy,
któr& mo$na opisa, jako [2]:
1) wczesn& faz', w której kobiety zarabiaj& ma!e stawki w porównaniu z m'$czyznami oraz w której nadal maj& zajmowa, si' opiek& nad dzieckiem
w domu – lata pi',dziesi&te i sze+,dziesi&te XX wieku w Stanach Zjednoczonych;
2) +rodkow& faz', w której zwi'kszy!y si' szanse na rynku pracy dla kobiet, ale
ich status w domu si' nie zmieni! (np. zajmowanie si' domem i opiek& nad
dzie,mi) – Japonia, W!ochy, Hiszpania, Niemcy;
3) ko#cow& faz', w której na rynku pracy kobiety s& traktowane na równi
z m'$czyznami oraz w której wzrasta rol& m'$czyzn w obowi&zkach domowych (opiek& nad dzie,mi), co redukuje negatywne nastawienie kobiet do nast'pnego dziecka – kraje skandynawskie, Holandia oraz Stany Zjednoczone.
Wzrost wykszta!cenia, dochodów kobiet u!atwia im odchodzenie od m'$ów.
Dzi'ki nim s& one w stanie utrzyma, si' z dzieckiem równie$ przy dalszej pomocy pa#stwa, co stanowi trend akceptowany spo!ecznie szczególnie w Stanach
Zjednoczonych i Europie.
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ROZWÓJ NOWYCH STYLÓW /YCIA RODZINNEGO
Wspó!czesny +wiat odchodzi od wizji rodziny jako +ci+le trzymaj&cej si' razem wspólnoty, w której jednostka swoje cele podporz&dkowuje celom ca!ej rodziny. Rosn&cy indywidualizm i swoboda decyzji przyczyni!y si' g!ównie do
g!'bokiej dywersyfikacji stylów $ycia rodzinnego. Poj'cie rodzina nie jest ju$ tak
jednoznaczne, jak by!o kiedy+. Wspó!czesne rodziny zaczynaj& coraz bardziej
przypomina, bardzo elastyczn& wspólnot' kilku indywidualnych osób, z których
ka$da ma swoje indywidualne cele, do+wiadczenia i plany, a tak$e ka$dy z nich
przyporz&dkowanych jest innym zagro$eniom i ograniczeniom [3].
Z-punkt wskazuje na cztery style $ycia prywatnego ludzi, które mo$na
wspó!cze+nie obserwowa, (tab. 4). S& to kategorie: 1) „egocentryczni”, 2) skoncentrowani na partnerstwie, 3) skoncentrowani na rodzinie i dzieciach oraz
4) skoncentrowani na spo!eczno+ci. W+ród nich wci&$ funkcjonuje poj'cie tradycyjnej rodziny (ojciec, matka i dzieci), jednak jej popularno+, s!abnie wraz z upowszechniaj&cymi si' alternatywnymi formami $ycia prywatnego.
Tabela 4. Nowe style (ycia prywatnego
„Egocentryczni”
– osoby stanu wolnego,
– zwi!zki living apart
together (LAT),
– zwi!zki kohabitacyjne,
bezdzietne,
– starsze kobiety (yj!ce
samotnie

Skoncentrowani
na partnerstwie
– (ycie na koci! $ap%,
– ma$(e"stwa
na odleg$o&',
– ma$(e"stwa tej samej
p$ci

Skoncentrowani
na rodzinie i dzieciach
– rodziny patchworkowe,
– rodziny t%czowe,
– przeci%tne rodziny,
– samotni rodzice
wychowuj!cy dzieci

Skoncentrowani
na spo"eczno#ci
– wspólny wynajem
mieszkania z innymi
osobami,
– wiele pokole" od jednym
dachem

#ród$o: Materia$y +ród$owe Z-punkt: http://live.trenddatenbank.de.

„Egocentryczni”
Kategoria „egocentryczni” obejmuje samotnie mieszkaj&cych indywidualistów. Udzia! tej grupy osób w spo!ecze#stwie jest bardzo zró$nicowany geograficznie. Wed!ug danych OECD najwy$szy odsetek samotnych notuje si' w Danii,
gdzie sam mieszka co trzeci obywatel. Wysoki odsetek zanotowano g!ównie
w krajach wysoko rozwini'tych, w tym: w Norwegii (21,0%), Finlandii (20,8%),
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Szwajcarii (20,7%), Niemczech (20,3%). Polska, z odsetkiem 8%, znalaz!a si' poni$ej +redniej zanotowanej dla krajów OECD.
Nale$y zaznaczy,, $e przynale$no+, do kategorii „egocentryczni” nie zawsze
wi&$e si' z $yciem w samotno+ci. Cz'+, osób z tej kategorii rzeczywi+cie mieszka
i $yje samotnie (np. starsze samotne kobiety, które straci!y m'$ów, a bliska rodzina nie utrzymuje ju$ z nimi kontaktów), ale cz'+, z nich mieszkaj&c sama, jest
jednocze+nie zaanga$owana w sta!e zwi&zki.
Przyk!ad zaanga$owanych w zwi&zki „samotników” mog& stanowi, zwi&zki
living apart together (LAT). Pomimo zaanga$owania uczuciowego osoby w zwi&zkach LAT nie decyduj& si' na zamieszkanie razem, pozostaj& w oddaleniu,
w oddzielnych gospodarstwach domowych. Powody przyj'cia takiego stylu
$ycia s& ró$ne [4]. Jednym z nich jest mo$liwo+, skoncentrowania si' partnerów
na w!asnej karierze, bez konieczno+ci zrezygnowania z utrzymywania zwi&zku
uczuciowego. Innym powodem istnienia takich zwi&zków s& du$e ró$nice
w stylu $ycia partnerów, na przyk!ad partnerka pochodzi ze spokojnej wsi, partner jest biznesmenem w g!o+nym, zat!oczonym mie+cie. Utrzymywanie zwi&zku
LAT jest dla tego typu par niejako kompromisem i mo$e stanowi, najlepsze
i jedyne +rodowisko utrzymania zwi&zku. Dane OECD pozwalaj& stwierdzi,, $e
popularno+, zwi&zków LAT jest wi'ksza w krajach wysoko rozwini'tych [5].
W Niemczech a$ 16,6% zwi&zków przyznaje si' do mieszkania osobno, w Finlandii
11,9%. Tymczasem w krajach mniej rozwini'tych odsetek ten kszta!tuje si' na
bardzo niskim poziomie: W'gry (1,0%), W!ochy (1,3%), Czechy (3,1%), Rumunia
(3,2%).

Skoncentrowani na partnerstwie
Kategoria osób skoncentrowanych na partnerstwie opiera si' na utrzymywaniu d!ugoterminowych bezdzietnych zwi&zków. Mog& to by, zwi&zki sformalizowane (osoby zwi&zane +lubem ko+cielnym i/lub cywilnym), jak i niesformalizowane (zwi&zki pozama!$e#skie). Do tej kategorii osób mo$na równie$ zaliczy,
zwi&zki osób tej samej p!ci.
Osoby nale$&ce do tej kategorii nie maj& dzieci. Utrzymywanie tego typu
wi'zi jest w szczególno+ci popularne w krajach wysoko rozwini'tych. Wed!ug
danych OECD w Niemczech ponad po!owa ma!$e#stw nie ma dzieci, w+ród
zwi&zków pozama!$e#skich odsetek deklaruj&cych bezdzietno+, przekroczy!
70% (rys. 33). Niewiele ni$szy udzia! bezdzietnych osób zanotowano w Danii.

110

POMORZE 2030 – MEGATRENDY
Rodzina i spo"ecze-stwo

Irlandia

S"owacja

Polska

S"owenia

Cypr

Hiszpania

W"ochy

Grecja

Portugalia

Czechy

W$gry

Bezdzietne zwi#zki ma"%e!skie

Rumunia

Austria

OECD-19

Estonia

Francja

Norwegia

Holandia

Finlandia

Szwajaria

Dania

Niemcy

Wielka Bryania

Bezdzietne zwi#zki pozama"%e!skie

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Litwa

VIII

Rys. 33. Odsetek bezdzietnych zwi!zków pozama$(e"skich i ma$(e"skich w krajach OECD*
* dane odnosz! si% do lat: 1999 – Francja; 2000 – Estonia, Finlandia, Szwajcaria; 2001 – Austria, Cypr, Dania,
Grecja, W%gry, W$ochy, Litwa, Holandia, Norwegia, Portugalia, Wielka Brytania; 2002 – Irlandia, Polska, Rumunia,
S$owenia; 2006 – Kanada.
#ród$o: OECD, Family Database.

Do+, specyficznym zwi&zkiem nale$&cym do kategorii skoncentrowanych na
partnerstwie jest „ma!$e#stwo na odleg!o+,” (commuter marriage) [6]. Osoby pozostaj&ce w takich zwi&zkach, pomimo $e zwi&zane s& +lubem, $yj& osobno, na
przyk!ad ze wzgl'du na miejsce pracy. Zjawisko powstawania „ma!$e#stw na
odleg!o+,” jest w szczególno+ci nasilone w krajach emigracyjnych (w tym Polski).
Partner wyje$d$a, szukaj&c lepszych zarobków, i zostawia w kraju swoj& partnerk'. Ma!$e#stwo nadal istnieje, cho, ma!$onkowie widuj& si' bardzo rzadko.
Wi'zi uczuciowe w takich zwi&zkach cz'sto z czasem si' os!abiaj&, g!ównie ze
wzgl'du na d!ugoterminow& roz!&k'.

Skoncentrowani na rodzinie i dzieciach
Do trzeciej kategorii skoncentrowanych na rodzinie i dzieciach nale$& tradycyjne, przeci'tne rodziny (mama, tata, dzieci). Oprócz tradycyjnych rodzin do tej
kategorii nale$& równie$ inne formy zwi&zków wychowuj&cych dzieci: rodziny
patchworkowe (rodziny powsta!e z poprzednich rozwiedzionych rodzin), rodziny t'czowe (rodziny zwi&zków homoseksualnych) oraz osoby samotnie wychowuj&ce swoje potomstwo. Pojawienie si' tego typu stylów $ycia rodzinnego wi&-
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$e si' ze zmianami obserwowanymi w zakresie zawieranych i rozwi&zywanych
ma!$e#stw. Pojawianie si' rodzin patchworkowych jest efektem zwi'kszaj&cej si'
liczby rozwodów, podobnie jak rosn&ca liczba osób samotnie wychowuj&cych
dzieci. Wyst'powanie rodzin t'czowych wynika z kolei przede wszystkim
z upowszechniaj&cych si' na +wiecie polu-nie# dotycz&cych mo$liwo+ci zawierania ma!$e#stw.

Skoncentrowani na spo"eczno#ci
Czwarta kategoria osób skoncentrowanych na spo!eczno+ci jest skupiona na
mieszkaniu i $yciu w szerszym gronie osób. Po pierwsze nale$& do nich osoby
wynajmuj&ce mieszkanie w domu z innymi osobami, niekoniecznie spokrewnionymi. Po drugie do tej kategorii nale$& równie$ osoby $yj&ce w domach wielopokoleniowych (np. mieszkaj&cy razem dziadkowie, rodzice, dzieci).

KONSEKWENCJE DLA $WIATA I POMORZA
Konflikt – kariera zawodowa a rola prokreacyjna
Je+li nadal b'dzie wzrasta, liczba kobiet pracuj&cych, to niezb'dny stanie si'
aktywny udzia! m'$czyzn w gospodarstwie domowym. Mo$e to spowodowa,
zmniejszenie si' konfliktu pomi'dzy realizacj& kariery zawodowej a rol& prokreacyjn&. Nowe formy zatrudnienia, pomoc pa#stwa, dost'p do programów wyrównywania szans mog& prowadzi, do wzrostu liczby pracuj&cych rodziców. A
zwi'kszaj&ce si' wspólne dochody mog& pozytywnie wp!ywa, na wzrost liczby
dzieci w gospodarstwie domowym.

Konflikt strukturalny
Mo$e si' nasili, konflikt strukturalny, który wynika mi'dzy innymi z niedostosowania organizacji pracy do ról rodzinnych pracowników, a g!ównie kobiet,
a tak$e z niedostatecznego rozwoju us!ug opieku#czych. Powoduje to du$e trudno+ci w godzeniu obowi&zków opieku#czych i pracy zawodowej kobiet w Polsce
(konflikt kulturowy) [7]. Nasilenie konfliktu strukturalnego oraz kulturowego
w Polsce stoi na jednym z najwy$szych poziomów w Unii Europejskiej (rys. 34).
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Rys. 34. Konflikt kulturowy a konflikt strukturalny w Europie
#ród$o: Muszy"ska M., Gender, structural conflict and family formation in Europe, Europejska Konferencja Ludno&ciowa,
Warszawa 2003.

Os"abienie potrzeby zawierania ma"+e-stwa
Upowszechnianie si' nowych bardziej swobodnych i mniej trwa!ych form $ycia
prywatnego wywo!uje najbardziej dotkliwe konsekwencje w sferze struktury demograficznej spo!ecze#stwa. Wzrost liczby zwi&zków kohabitacyjnych, pojawianie si'
takich zwi&zków, jak zwi&zki LAT czy „ma!$e#stwa na odleg!o+,” doprowadz& do
os!abienia lub zaniku odczuwanej przez ludzi potrzeby zawarcia ma!$e#stwa i za!o$enia rodziny. To z kolei zaowocuje dalszymi spadkami liczby urodze#. Ju$ obecnie
w statystykach widoczne s& trendy popularyzowania si' nowych stylów $ycia prywatnego, g!ównie w najbardziej „starzej&cych si'” krajach Europy.

(RÓD&A
[1] Materia!y informacyjne G!ówne trendy rozwoju rodziny na &wiecie, ONZ 2003, konferencja „Polska Rodzina – wyzwania, dzia!ania perspektywy”.
[2] The Future of the Family to 2030 – A Scoping Report, OECD, Paris 2008.
[3] Beck U., Beck-Gernsheim E., Individualisation, Sage Publications, Thousand Oaks 2002.
[4] Bennet R., Couples that live apart… stay together, „The Times” 12.05.2007.
[5] OECD, Family Database.
[6] Rhodes A. Long-distance relationships in dual-career commuter couples: a review of counseling
issues, „The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families” 2002.
[7] GUS, Praca a obowi#zki rodzinne, Warszawa 2006.
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IX. MEGAMIASTA
Wspó!cze+nie miasta zmagaj& si' z ci&g!ym nap!ywem populacji oraz zwi&zanym z tym zwi'kszaniem swojej powierzchni. Tworz& coraz wi'ksze aglomeracje. Na rozwój miast wp!ywaj& mi'dzy innymi funkcje, jakie miasta pe!ni!y
w przesz!o+ci oraz obecnie, a tak$e przysz!e funkcje o charakterze regionalnym
i mi'dzynarodowym. Najwi'cej ludno+ci przyci&gaj& miasta, w których znajduj&
si' du$e przedsi'biorstwa, ze sprawnym systemem komunikacji, siln& baz& naukowo-badawcz&, licznymi o+rodkami kultury i rozrywki.

WZROST POPULACJI W MIASTACH
Populacja na +wiecie z roku na rok wzrasta, podobnie jak populacja w miastach. Wp!ywaj& na to mi'dzy innymi czynniki ekonomiczne, spo!eczne i globalizacyjne, poniewa$ to miasta od ubieg!ego wieku s& obszarami wzrostu gospodarczego, miejscem, w którym mo$na znale-, prac' oraz mo$liwo+, rozwoju
spo!ecznego i kulturowego.
Ju$ od lat pi',dziesi&tych ubieg!ego wieku w krajach rozwini'tych na terenach
miejskich nast'puje sta!y wzrost populacji oraz jej spadek na terenach wiejskich
(rys. 36). Dalszy przyrost populacji miejskiej na +wiecie spowoduje w 2030 roku
zwi'kszenie si' populacji na terenach miejskich o ponad 1,5 mld. Dynamiczny
przyrost populacji w miastach utrzyma dotychczasowy trend i b'dzie dotyczy,
g!ównie nierozwini'tych krajów azjatyckich, krajów Trzeciego )wiata [1].
Obecnie w krajach s!abo rozwini'tych na terenach wiejskich mieszka wi'cej
osób ni$ w miastach. Ta sytuacja ma si' odwróci, pomi'dzy rokiem 2015 a 2020.
Do roku 2025 w krajach mniej rozwini'tych procesy urbanizacyjne b'd& gwa!townie post'powa!y, co spowoduje, $e miasta przyci&gn& coraz wi'cej osób
z biedniejszych regionów. W miastach azjatyckich b'dzie mieszka!o 61% populacji na +wiecie [2]. Jednocze+nie miasta w tych krajach b'd& odgrywa!y rol' g!ównych o+rodków gospodarczych i b'd& koncentrowa!y 95% wzrostu gospodarczego przez kolejne 20 lat. Prognozuje si', $e do roku 2050 ponad 2/3 populacji
krajów mniej rozwini'tych b'dzie mieszka, w miastach [1].
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Rys. 35. Populacja w regionach rozwini%tych i mniej rozwini%tych w miastach i na wsi (w latach 1950–2050)
#ród$o: Opracowanie w$asne na podstawie: United Nations, World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, 2003; World
Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database, 2007.

ROZWÓJ MEGAMIAST
Ju$ od 1975 roku w krajach mniej rozwini'tych by!o wi'cej megamiast ni$
w krajach rozwini'tych [1]. Dotychczasowe megamiasta ukszta!towa!y si'
w ubieg!ym stuleciu. W 2007 roku powy$ej 10 mln mieszka#ców mia!o 19 miast
[3], z czego 14 megamiast mia!o dost'p do zasobów wodnych (tj. morze, rzeka
lub delta). W Europie najwi'kszym miastem by!a Moskwa, a najbli$ej Europy
Istambu!, które zajmowa!y odpowiednio 18. i 19. miejsce. Prognozuje si', $e
w 2025 roku do megamiast do!&cz& kraje afryka#skie oraz azjatyckie: Kinszasa
(Demokratyczna Republika Konga), Lagos (Nigeria), D$akarta (Indonezja), Kanton (Chiny), Lahaur (Pakistan), Shenzhen (Chiny) oraz Chennai (Indie) (tab. 5).
"&cznia liczba megamiast w 2025 roku ma liczy, 26 miast.
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Tabela 5. Megamiasta na &wiecie – prognozowana populacja w 2025 roku
Lp.

Megamiasto

Kraj

Populacja
w 2025 roku (tys.)

1

Tokio

Japonia

36 400

2

Bombaj

Indie

26 385

3

Delhi

Indie

22 498

4

Dhaka

Bangladesz

22 015

5

Sao Paulo

Brazylia

21 428

6

Meksyk

Meksyk

21 009

7

Nowy Jork

Stany Zjednoczone

20 628

8

Kalkuta

Indie

20 560

9

Szanghaj

Chiny

19 412

10

Karaczi

Pakistan

19 065

INTENSYFIKACJA PROCESÓW SIECIOWYCH MI!DZY MIASTAMI
Najwi'ksze miasta charakteryzuj& si' jeszcze si!&, z jak& wp!ywaj& na procesy
gospodarcze. Elementem dotycz&cym metropolizacji s& us!ugi zwi&zane z biznesem [4], do których zalicza si': konsulting, bankowo+,, reklam', us!ugi prawnicze, us!ugi architektoniczno-in$ynieryjne oraz design czy us!ugi czasu wolnego.
S& to us!ugi, które nie s& warto+ciowo istotnym dzia!em w gospodarce, ale odgrywaj& szczególn& rol', poniewa$ potrzebuje ich wi'kszo+, innych sektorów
gospodarki – s& us!ugami uniwersalnymi. Miasta zaczynaj& pe!ni, funkcj' miejsca zaopatrzenia w niezb'dne narz'dzia dla rozwoju korporacji mi'dzynarodowych. S& !&cznikiem z pozosta!ymi miastami w regionie czy kraju. Ich struktura
zaczyna przypomina, rozk!ad sieciowy – rozwój miasta przez sieci mi'dzynarodowe. Do tego rozwoju przyczyniaj& si' mi'dzy innymi rozwój globalnego rynku, powi&zania mi'dzy organizacjami mi'dzynarodowymi, oddzia!ami koncernów czy instytucji finansowych.
Najwa$niejszymi metropoliami w 2008 roku pod wzgl'dem przep!ywów sieciowych na +wiecie by!y dwa miasta: Nowy Jork oraz Londyn. Kolejne to: Los
Angeles, Pary$, Chicago, Hongkong, Frankfurt [5]. W Europie, poza stolic& Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, W!och oraz Holandii, znalaz!y si' takie miasta,
jak Milan, Frankfurt, Monachium oraz Barcelona. Poza Europ& oraz Stanami
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Zjednoczonymi liczy!y si' jeszcze Sao Paulo, Meksyk, Tokio, Bangkok, Singapur
oraz Sydney. Na po!&czeniach sieciowych korzystaj& pozosta!e miasta dokonuj&ce globalnej wymiany.
Mierzenie si!y po!&cze# pomi'dzy miastami ma s!u$y, porównaniu poziomu
integracji mi'dzy nimi i jednocze+nie si!' ich oddzia!ywania [6]. Skupia zarazem
przedsi'biorstwa narodowe maj&ce swoje g!ówne siedziby, oddzia!y w wymienionych miastach, z których +wiadcz& swoje us!ugi. Warto zwróci, uwag', $e
w Europie s& miasta o mi'dzynarodowym znaczeniu, których liczba wskazuje na
rozproszony wzrost w przeciwie#stwie do krajów azjatyckich, jednocze+nie przy
znacz&cej sile powi&za# na +wiecie (rys. 36).

Rys. 36. Macierz powi!za" procesowych Advanced Producer Services (APS3)
#ród$o: GaWC za prezentacj! M. Ba"czyk, Aglomeracja idzie w #wiat, Pozna" 2009, na podstawie badania w 526 miastach.

3

Sektor us!ug APS – reklama, bankowo+,, konsulting, us!ugi architektoniczne, ubezpieczeniowe,
zarz&dzanie nieruchomo+ciami, us!ugi prawne, kreatywne, marketingowe.
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KONSEKWENCJE DLA $WIATA I POMORZA
Wyludnienie wsi
Procesy urbanizacyjne oraz zwi&zana z nimi silna migracja ludno+ci ze wsi do
miast nios& za sob& zagro$enie wyludnienia terenów wiejskich. Miasta, dysponuj&ce lepsz& infrastruktur&, sta!ym dost'pem do wody, $ywno+ci, edukacji, technologii, kultury i rozrywki mog& nie tyle zach'ci,, ile wr'cz zmusi, mieszka#ców
wsi do zmiany miejsca zamieszkania. Zagro$enie to szczególnie wzrasta wraz
z rozwojem technologii, poniewa$ mieszka#cy wsi s& coraz bardziej zagro$eni
zjawiskiem wykluczenia technologicznego.
Polskiej wsi nie grozi wyludnienie
W Polsce od 1996 roku [7] widoczny jest trend spadkowy liczby mieszka#ców miast oraz prognozuje si' jego dalsz& kontynuacj' do 2030 roku [8]. Jednocze+nie przewiduje si' wzrost mieszka#ców na terenach wiejskich do 2020 roku
oraz w 2030 roku powrót do warto+ci z 2007 roku. Liczba mieszka#ców Polski
w 2030 roku ma by, mniejsza o 2 mln osób, co ma si' równa, liczbie, o któr& ma
si' zmniejszy, populacja w miastach [8].

„Przeci,+enie” aglomeracji
Przy tak dynamicznym rozwoju i nap!ywie osób (dotyczy to g!ównie krajów
azjatyckich) aglomeracje s& nara$one na wiele zagro$e# oraz niepewno+ci co do
dalszego rozwoju z powodu wielu czynników. Wraz ze wzrostem urbanizacji
nast'puje „przeci&$enie” w zakresie mo$liwo+ci zarz&dzania miastem: negatywne oddzia!ywanie [9] na +rodowisko, powstawanie dzielnic biedy (slumsów),
problemy komunikacyjne itp. Konieczne b'dzie stworzenie i ci&g!e rozwijanie
systemu administracji, by okie!zna, chaos rosn&cego miasta. W przeciwnym wypadku miasto mo$e straci, na swojej atrakcyjno+ci, co oznacza równie$ w pewnej
perspektywie spadek wzrostu gospodarczego.
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W"adza absolutna megamiast
Dalszy dynamiczny rozwój megamiast przyczynia si' do zwi'kszenia nierówno+ci w obr'bie kraju. Mniejsze miasta zlokalizowane w pobli$u wielkich
aglomeracji zostan& w pewnym momencie wch!oni'te przez megamiasta, staj&c
si' ich integraln& cz'+ci& oraz uzyskuj&c dost'p do ich zasobów (rynek pracy,
komunikacja, edukacja itp.). Z kolei miasta oddalone od tych aglomeracji s& nara$one na wykluczenie, redukcj' miejsc pracy, odp!yw ludno+ci oraz wiele innych
negatywnych w kontek+cie rozwoju miasta zjawisk.

(RÓD&A
[1] United Nations, World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, 2003, World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database, 2007.
[2] European Commission, The World in 2025 Raising Asia and socio-ecological transition,
Luxemburg 2009.
[3] UN HABITAT, State of the World’s cities 2008/2009 Harmonious cities.
[4] APS (Advanced Producer Services), za: Globalization and World Cities Research Network (GaWC).
[5] Macierz powi#za" procesowych APS wg World Cities, cyt. za: prezentacja Ba#czyk M.,
Aglomeracja idzie w &wiat, Poza# 2009.
[6] Badania z lat 2000, 2004, 2008, GaWC, http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb300.html,
podzia! na 5 g!ównych kategorii (pierwsza to Alpha); kolejne polskie miasta to Kraków oraz Pozna# zaliczaj&ce si' do ostatniej kategorii (samowystarczalne).
[7] GUS, Rocznik demograficzny 2008, Warszawa 2008.
[8] GUS, Prognoza ludno&ci na lata 2008–2035, Warszawa 2009.
[9] Materia!y -ród!owe Z-punkt: http://live.trenddatenbank.de.
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