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Rozwój rozumiany wyłącznie jako wzrost gospodarczy może być 

• BEZZATRUDNIENIOWY (nie przynosi wzrostu 

zatrudnienia)

• NIESPRAWIEDLIWY (pogłębia nierówności społeczne)

• UPRZEDMIOTAWIAJĄCY (nie uwzględnia partycypacji 

obywatelskiej)

• WYKORZENIAJĄCY (niszczy lokalne kultury i tożsamości)

• NIEZRÓWNOWAŻONY (zagraża środowisku i dobrobytowi 

przyszłych pokoleń)

Krytyka jednostronnego myślenia o rozwoju

HDR 1996



Indeks Rozwoju Społecznego, trzy wymiary –
zdrowie, edukacja, dochód narodowy na 
mieszkańca

Na tym i pozostałych slajdach wycinki z HDR 2010: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete.pdf



Indeks Rozwoju 
Społecznego z 
uwzględnieniem 
nierówności

Różnica w 
rankingu wg HDI 
i IHDI (HDI z 
uwzględnieniem 
nierówności)



Indeks Rozwoju Społecznego 1970-2010

Kraje, które  najbardziej poprawiły 
swoją pozycję w wymiarze poza 

dochodowym i dochodowym



Ten sam punkt wyjścia i różne punkty dojścia 1970-2010



Kraje osiągają dobre wyniki pod 
względem HDI poprzez dwie szerokie 
drogi, ale częściej poprzez wyjątkowy 
postęp w zakresie zdrowia i edukacji 
niż przez wzrost gospodarczy

Korelacja między 
wzrostem dochodu a 
zmianami w obszarze 
zdrowia i edukacji jest 
zaskakująco niska



Dzisiaj zdrowie i edukacja mniej zależą od dochodu narodowego 
niż w przeszłości – nie trzeba czekać na wzrost dochodu, żeby 
osiągać lepsze wyniki w obszarze zdrowia i edukacji



Niepokojące trendy w obszarze pracy



Coraz bardziej niezrównoważony rozwój?

Stopa oszczędności w gospodarce netto po uwzględnieniu inwestycji w kapitał ludzki, wyczerpywania zasobów 
naturalnych i szkód wyrządzonych przez zanieczyszczenia wyrażona jako odsetek dochodu narodowego brutto, 
wartość ujemna oznacza, że całkowita zamożność spada, rozwój staje się niezrównoważony



Czego nie mierzy Indeks Rozwoju 
Społecznego?

Podmiotowość polityczna i 
społeczna

Brak wymiaru ekologicznego



Nowe narzędzia pomiaru – indeks 
wielowymiarowej deprywacji



Jeden miliard siedemset pięćdziesiąt milionów ludzi na świecie podlega 
wielowymiarowej deprywacji



Nowe narzędzia pomiaru – indeks 
nierówności pod względem płci



Pierwsza dwudziestka plus Polska 
w rankingu według indeksu 
nierówności pod względem płci 
(GII)
Pierwsza dziesiątka wg GII to: 
1. Holandia
2. Dania
3. Szwecja
4. Szwajcaria
5. Norwegia
6. Belgia
7. Niemcy
8. Finlandia
9. Włochy
10. Singapur



Ponieważ troszczymy się o tak wiele 

różnych aspektów życia, potrzebujemy 

ekonomii rozwoju, która bezpośrednio 

uzna jego wielowymiarowość

HDR 2010
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