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Streszczenie: Współcześnie kraje stają wobec nowych wyzwań i poszukiwania nowych para-
dygmatów rozwoju. Zrównoważony rozwój stał się centralną zasadą prowadzenia polityki, co 
wymagało mierzenia postępów w realizacji strategii na nim opartych na płaszczyźnie gospo-
darczej, społecznej, środowiskowej i instytucjonalno-politycznej. Celem artykułu jest przedsta-
wienie wybranych mierników ładu gospodarczego pozwalających ocenić poziom bezpieczeń-
stwa ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego.
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Summary: Nowadays, countries are facing new challenges and exploring new paradigms of 
development. The sustainable development has become a central tenet of politics. This requ-
ired measuring progress in the implementation of the strategy on the economic, social, envi-
ronmental, institutional and political level. This article presents some indicators of economic 
order allowing to assess the level of economic security and sustainable development of Lower 
Silesia. 
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Wstęp

Koncepcja zrównoważonego rozwoju odgrywa dużą rolę w kształtowaniu relacji 
między społeczeństwem, gospodarką, środowiskiem przyrodniczym przy zachowaniu 
kompromisu między rozwojem ekonomicznym a jakością i walorami tego środowiska 
oraz ograniczaniu emisji zanieczyszczeń i degradacji środowiska. Zrównoważony roz-
wój nie jest jednoznacznie definiowany z uwagi na zmieniające się cele ekonomiczne, 
społeczne i ekologiczne rozwoju w polityce współczesnych państw. 
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Po raz pierwszy termin zrównoważonego rozwoju pojawił się w 1987 r. w raporcie 
Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pt. Nasza wspólna przyszłość (tzw. Raport 
Gro Harlem Brundtland). Określono nim „rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego 
pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych po-
trzeb” (Brutland, 1987), czyli traktujący równoważnie zaspokajanie nie tylko obecnych, 
ale także przyszłych potrzeb społeczeństw. Wskazywano również na konieczność in-
tegracji działań na trzech płaszczyznach tzn.: długookresowego wzrostu gospodarcze-
go będącego udziałem wszystkich społeczeństw na świecie, rozwoju społecznego przy 
zachowaniu bogactwa kulturowego i społecznej różnorodności oraz ochrony zasobów 
naturalnych poprzez ich racjonalną ekonomiczne eksploatację, przeciwdziałanie zanie-
czyszczaniu środowiska i ochronę naturalnych ekosystemów. 

Polska i inne kraje Unii Europejskiej zobowiązały się, podpisując Deklarację w Rio 
(UN, 1992a) i przyjmując Agendę 21 (UN, 1992b), do przyjęcia koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju za podstawę swojej polityki. Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2  kwietnia 1997 r.: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywa-
tela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”(Dz.U. 1997 Nr 78  
poz. 483) Wymaga to podejmowania odpowiedzialnych politycznie działań, zmierza-
jących do osiągniecia wzrostu lub rozwoju społeczno-gospodarczego z jednoczesnym 
uwzględnieniem wymogów ekologicznych. Ponadto koncepcja ta jest odpowiedzią 
na wyzwania współczesnego świata takie jak: problemy demograficzne, wyczerpalność 
zasobów naturalnych, katastrofy ekologiczne, czy kryzysy ekonomiczne, które wymu-
szają prowadzenie spójnej polityki rozwojowej. W art. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazano, że: „przez politykę rozwoju rozu-
mie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu 
zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospo-
darczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.”(Dz.U. 2006  
Nr 227 poz. 1658 ze zm.) W Polsce obowiązuje wiele dokumentów strategicznych odwo-
łujących się do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Główne cele, wyzwania i kierunki 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju z uwzględnieniem zasady zrównoważonego 
rozwoju określa Strategia Rozwoju Kraju 2020 (M.P. 2012 poz. 882) oraz Długookresowa 
Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M.P. 2013 poz. 121). 
Realizacji celów rozwojowych tej pierwszej służy 9 zintegrowanych strategii rozwoju, 
które zostały ukierunkowane na następujące elementy: innowacyjność i efektywności 
gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego, rozwój transportu, bezpieczeństwo energetycz-
ne i środowisko, sprawne państwo rozwój kapitału społecznego, rozwój regionalny, 
zrównoważonego rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa oraz rozwój systemu bezpieczeństwa 
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (Ładysz, 2015, s. 51–65) Strategie te łączą plano-
wanie przestrzenne, gospodarcze i społeczne, pozwalając na lepszą koordynację działań 
i wzrost ich skuteczności. Ważne jest także aby rządowe programy rozwoju były z nimi 
zgodne.
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Celem artykułu jest przedstawienie wybranych mierników ładu gospodarczego po-
zwalających ocenić poziom bezpieczeństwa ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju 
województwa dolnośląskiego.

Bezpieczeństwo ekonomiczne 
elementem zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo ekonomiczne stanowi jeden z aspektów bezpieczeństwa państwa 
i  może zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio wpływać na nie. Stanowi także jeden 
z celów polityki wewnętrznej i zewnętrznej kraju. Zapewnienie bezpieczeństwa ekono-
micznego wpisuje się w jedną z płaszczyzn koncepcji zrównoważonego rozwoju pań-
stwa. W coraz większym stopniu zwraca się uwagę na możliwości rozwoju regionów, 
stworzenie warunków do budowania potencjału ekonomicznego i ich znaczenia na are-
nie międzynarodowej, przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i  zewnętrznym. 
Inaczej mówiąc bezpieczeństwo ekonomiczne „(…) oznacza warunki harmonijnego 
rozwoju, pozwalającego budować zrównoważony dobrobyt obywateli (…). W ujęciu ma-
kroekonomicznym bezpieczeństwo to stabilność zatrudnienia, niski poziom bezrobo-
cia, przewidywalne perspektywy rozwoju gospodarki, charakteryzujące się płynnością 
finansową. W ujęciu mikroekonomicznym to wypłacalność gospodarstwa domowego 
lub przedsiębiorstwa. W obu przypadkach chodzi o możliwość równoważenia zobowią-
zań w stosunku do potrzeb w średnim okresie.”(Żukrowska, 2013)

Bezpieczeństwo ekonomiczne odnosi się do jego wszystkich elementów państwa, 
to znaczy do terytorium, społeczeństwa i władz. W odniesieniu do terytorium łączy się 
z zachowaniem kontroli nad gospodarką narodową przy zapewnieniu równego trakto-
wania podmiotów krajowych i zagranicznych. W celu zwiększenia dynamiki rozwoju 
gospodarczego, efektywności gospodarki i jakości życia system gospodarczy powinien 
pozwalać tworzyć i wykorzystywać współzależności gospodarcze o charakterze krajo-
wym i międzynarodowym. Zdaniem Elizy Frejtag-Mika, Zygmunta Kołodziejaka, Wi-
tolda Putkiewicza bezpieczeństwo ekonomiczne można określić jako „zdolność syste-
mu gospodarczego państwa (grupy państw) do takiego wykorzystania wewnętrznych 
czynników rozwoju i międzynarodowej współzależności ekonomicznej, które będą 
gwarantowały jego niezagrożony rozwój.”(Frejtag, Kołodziejak, Putkiewicz, 1996, s. 10) 
Bezpieczeństwo ekonomiczne dla społeczeństwa wyraża się w subiektywnym poczuciu 
stabilności życia i rozwoju jednostek oraz stabilności trwania i rozwoju społeczeństwa, 
braku zagrożenia finansów publicznych, stabilności stóp procentowych, kursów walu-
towych i niskiego bezrobocia. Bezpieczeństwo ekonomiczne łączy w sobie samodziel-
ność prowadzonych polityk, niezależność decyzji gospodarczych, nieuleganie naciskom 
ekonomicznym ze strony innych podmiotów. Należy pamiętać, że państwa przynależąc 
do różnego rodzaju instytucji i organizacji międzynarodowych, tworząc sieci powiązań 
handlowych, produkcyjnych, usługowych w pewnym sensie uzależniają się od siebie, 
co jednak nie musi powodować niezachowania ich niezależności ekonomicznej i może 
służyć do budowania przewagi konkurencyjnej. Współcześnie bowiem coraz większego 
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znaczenia nabiera nie tylko konkurencja, ale także umiejętność kooperacji, wymiany 
osiągnięć, innowacji (Kalata, Nowakowski, Protasowicki, 2014). Dla zachowania bezpie-
czeństwa konieczne jest także neutralizowanie zagrożeń płynących z istnienia gospo-
darki światowej i wykorzystanie korzyści globalizacyjnych dla rozwoju własnego kraju 
i regionów.

Zdaniem Zenona Stachowiaka bezpieczeństwo ekonomiczne państwa określa „stan 
rozwoju krajowego systemu gospodarczego, który zapewnia wysoką sprawność jego 
funkcjonowania – poprzez należyte wykorzystanie wewnętrznych czynników rozwoju 
– oraz zdolność do skutecznego przeciwstawienia się zewnętrznym naciskom, mogącym 
doprowadzić do zaburzeń rozwojowych.” (Stachowiak, 1994, s. 189) W związku z tym 
można powiedzieć, że bezpieczeństwo ekonomiczne stanowi wypadkową z jednej stro-
ny czynników rozwoju gospodarczego, a z drugiej barier ograniczających stan i struktu-
rę oraz stosunków gospodarczych, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać negatyw-
nym oddziaływaniom zewnętrznym na możliwości rozwoju gospodarczego, stabilność 
systemu politycznego i zdolność obronną państwa (Stachowiak, 1994, s. 187–188). Cha-
rakterystyczną cechą bezpieczeństwa ekonomicznego jest wzajemny wpływ poszcze-
gólnych wymiarów bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpośrednio związanych z warunka-
mi przetrwania i rozwoju społeczności, które mają wpływ na racjonalność zachowań. 
Gwarancje np. ochrony zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego, możliwości własnego roz-
woju (oświata, wychowanie, sport, rekreacja, kultura) wszystkich obywateli oraz swo-
bodnego podejmowania decyzji przy poszanowaniu podstawowych wolności i zacho-
waniu godności, pozwalają jednostkom i społeczeństwom na rozwój i przeciwdziałanie 
patologiom. Stan ten zapewnia stabilność, niezależność i równowagę ekonomiczną. 
Umożliwia tym samym samorozwój i postęp oraz zabezpiecza interesy poszczególnych 
jednostek, społeczeństwa i instytucji państwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne wiąże się 
z niezakłóconym funkcjonowaniem gospodarek, to znaczy utrzymanie podstawowych 
wskaźników rozwojowych (Księżopolski, 2011, s. 32).

Ład gospodarczy podstawą bezpieczeństwa ekonomicznego  
i zrównoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego

Na poziomie regionalnym zrównoważony rozwój łączy się ściśle z rozwojem spo-
łeczno-gospodarczym i przestrzennym, przy właściwym wykorzystaniu czynników 
rozwoju i przeciwdziałaniu zagrożeniem i barierom, które mogłyby mu przeszkadzać 
lub go hamować. Bezpieczeństwo ekonomiczne stanowi zaś wypadkową możliwości 
rozwoju regionalnego, stabilności systemu politycznego i zdolności obronnej. Należyte 
wykorzystanie czynników rozwoju oraz wzmacnianie zdolności do skutecznego prze-
ciwstawienia się zewnętrznym naciskom, może przyczynić się do tworzenia podstaw 
rozwoju zrównoważonego i budowania bezpieczeństwa ekonomicznego regionu. 

Podstawowe wymiary rozwoju zrównoważonego (ład gospodarczy, społeczny, śro-
dowiskowy, instytucjonalno-gospodarczy) pokrywają się z głównymi czynnikami roz-
woju regionalnego, których właściwe wykorzystanie gwarantuje bezpieczeństwo eko-
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nomiczne regionu. Natomiast w koncepcji rozwoju zrównoważonego konieczne jest 
dodatkowo zachowanie równowagi między nimi i podejmowanie działań pozwalają-
cych na ich trwałą integrację poprzez realizację polityk sektorowych i programów roz-
woju w kraju i regionie, przyczyniających się do poprawy jakości życia (Heffner, Malik, 
2011, s. 119). Żaden z wymiarów rozwoju zrównoważonego nie powinien być nadrzędny, 
co jest trudne do osiągnięcia w praktyce.

W ujęciu regionalnym rozwój zrównoważony dotyczy zapewnienia ładu gospodar-
czego, społecznego, środowiskowego i instytucjonalno-politycznego, a także jego skła-
dowych. W tabeli 1. przedstawiono wybrane składowe ładu gospodarczego wojewódz-
twa dolnośląskiego w latach 2009–2014.

Tabela 1. Wybrane składowe ładu gospodarczego w latach 2009–2014 dla województwa dolnośląskiego

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca  
(ceny bieżące, zł)

38 479 42 281mp 46 281 47 956 48 141 n

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca  
(ceny bieżące, Polska = 100%)

108,7 112,7mp 113,8 113,4 111,9 n

Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca  
(ceny bieżące, zł)

6 519 6 155 6 916 6 729 7 092 7 602

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w 
relacji do PKB w cenach bieżących (%)

0,53 0,51 0,54 0,69 0,65 np

Udział przedsiębiorstw inno-
wacyjnych według sektorów w 
ogóle przedsiębiorstw 

w sektorze usług 
(%)

12,28 13,27 9,56 12,92 13,39 10,48

w sektorze  
przemysłu (%)

20,93 16,55 15,04 20,74 18,98 22,07

Zatrudnienie ogółem (%) 48,5 48,1mp 47,7 47,8 47,9 50,0
w wieku 15-24 lata 
(%)

28,6 28,6mp 25,5 23,5 22,6 25,5

w wieku 50 lat  
i więcej (%)

28,9 29,1mp 29,4 30,5 29,6 30,0

Legenda: p – łącznie dla powiatu i miasta na prawach powiatu; m – zmiany metodologiczne; n – dana 
jeszcze niedostępna, będzie dostępna

Źródło: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/ (23.05.2016)

Województwo dolnośląskie jest jednym z najszybciej, choć nierównomiernie, rozwi-
jającym się regionem Polski. Wskaźnik PKB na 1 mieszkańca jest jednym z najlepszych 
mierników rozwoju gospodarki, przy czym rozwój ten powinien być osiągany przy jed-
noczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. Woje-
wództwo dolnośląskie osiągnęło w 2013 r. najwyższy po województwie mazowieckim 
(69  043zł), bo wynoszący 48  141zł, wskaźnik PKB na mieszkańca. Największy wzrost 
PKB na 1 mieszkańca w województwie dolnośląskim odnotowano w  2010 i 2011 r. – 
odpowiednio 9,9% i 9,5%, natomiast najmniejszą wartość tego wskaźnika odnotowano 
w 2013 r. – 0,4%. W latach 2009-2013 średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowe-
go brutto na 1 mieszkańca kształtowało się na poziomie 5,9% dla województwa dolno-
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śląskiego i było wyższe niż dla Polski – 5,1%. Jednocześnie widoczne jest silne zróżnico-
wanie wewnątrzregionalne. Wskaźnik dyspersji subregionalnego PKB per capita wynosi 
dla województwa dolnośląskiego powyżej 34%, co ilustruje wyraźny podział w regionie 
(UMWD, grudzień 2014, s. 7). Można zaobserwować obszary wyraźnego wzrostu (Wro-
cław z jego obszarem funkcjonalnym) i słabe obszary z dużą ilością barier rozwojowych 
(głównie południe województwa z Jelenią Górą i Wałbrzychem).

Dynamiczny rozwój województwa dolnośląskiego zapewniają wysokie nakłady in-
westycyjne, pozwalające na odtworzenie lub tworzenie nowego kapitału produkcyjne-
go. Działanie to pozwala na utrzymanie na dotychczasowym poziomie lub zwiększanie 
produkcji w regionie oraz dostosowanie jej do wymogów otoczenia. Inwestycje powin-
ny dawać możliwość unowocześnienia gospodarki, poprawy jej efektywności, a także 
zmniejszenia energo- i materiałochłonności. Takie ukierunkowanie inwestycji przyczy-
niłoby się do realnego wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Nakłady inwestycyjne 
na 1 mieszkańca obejmują nakłady finansowe lub rzeczowe tworzące nowe środki trwa-
łe lub ulepszające istniejące obiekty majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze 
wyposażenie inwestycji. Wskaźnik nakładów inwestycyjnych na 1 mieszkańca w 2014 
r. w porównaniu z rokiem 2009 wzrósł o 16,6%. Średnio rocznie nakłady inwestycyj-
ne na 1 mieszkańca przyrastały o 3%, choć należy zauważyć, iż w 2010 i 2012 r. spadły 
w porównaniu z rokiem poprzedzającym, a największy przyrost rok do roku zaobser-
wowano w 2011 r. (12,4%).

Działaniami, które mają na celu wzrost gospodarczy w długim okresie i stworze-
nie możliwości rozwoju i konkurencyjności regionu, jest podejmowanie działalności 
inwestycyjnej w sferze badań i rozwoju. Nakłady na ten cel umożliwiają wdrażanie in-
nowacyjnych i społecznie użytecznych rozwiązań, w tym proekologicznych, technologii 
przyjaznych środowisku. Mogą zatem przyczyniać się do wdrażania idei zrównoważo-
nego rozwoju. Wskaźnik nakładów na badania i rozwój w stosunku do PKB pokazuje 
skalę redystrybucji PKB w działalność transformującą gospodarkę w kierunku gospo-
darki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. W badanym okresie średni wskaźnik 
dla Polski wynosił 0,78% i systematycznie rósł (0,67% w  2009 r. do 0,87% w 2013 r.), 
a dla województwa dolnośląskiego 0,58% rósł (0,53% w 2009 r. do 0,65% w 2013 r.).

Z kolei wskaźnik udziału przedsiębiorstw innowacyjnych produktowo lub proceso-
wo z  sektora usług lub przemysłu w ogóle przedsiębiorstw, odpowiednio usługowych 
lub przemysłowych pozwala zobrazować jaki procent przedsiębiorstw województwa 
dolnośląskiego podjęło w badanym okresie działania związane z tworzeniem innowa-
cji poprzez dostosowanie oferty do potrzeb rynku i otoczenia. Ważnym kierunkiem 
ich rozwoju jest wdrażanie społecznie pożądanych rozwiązań proekologicznych. Nie-
zbędna, dla budowania zrównoważonego rozwoju, jest także wymiana wiedzy naukowej 
i technologicznej oraz usprawnianie procesów rozwoju i rozpowszechniania nowych 
technologii i innowacji. Niestety w badanym okresie zauważalny był spadek tego wskaź-
nika w kraju w sektorze usług z 13,95% w 2009 r. do 11,41% w 2014 r. i z 18,6% do 17,52% 
w sektorze przemysłu. Podobnie sytuacja wyglądała w sektorze usług województwa dol-
nośląskiego, gdzie udział przedsiębiorstw innowacyjnych sektora usług w ogóle przed-
siębiorstw zmniejszył się w tym okresie z 12,28% do 10,48%. Natomiast w sektorze 
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przemysłu można było zaobserwować większe zaangażowanie przedsiębiorstw innowa-
cyjnych, których udział w ogóle przedsiębiorstw wzrósł z 20,93% do 22,07%.

Istotnym wskaźnikiem, mającym duże znaczenie dla spójności społeczno-gospo-
darczej, jest poziom zatrudnienia. Wysokie zatrudnienie jest jednym z głównych celów 
rozwoju regionu i ma podstawowe znaczenie dla zwiększania spójności społeczno-go-
spodarczej. Warunkuje ono zapewnienie środków finansowych niezbędnych do zaspo-
kajania potrzeb, a co za tym idzie stwarza warunki do rozwoju jednostki i wpływa na jej 
pozycję w społeczeństwie, zaspokajanie aspiracji i w konsekwencji poprawia jakość ży-
cia. W Polsce w 2014 r. wskaźnik zatrudnienia wynosił 51,2%, a w badanym wojewódz-
twie 50%. Zatrudnionych w województwie dolnośląskim było 58,6% ogółu mężczyzn 
i 42,4% ogółu kobiet. W związku z tym istotnym elementem polityki rozwoju powinno 
być zapewnienie równych szans na rynku pracy poszczególnym grupom społecznym. 
W województwie dolnośląskim wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-24 lata w ogól-
nej liczby osób w tym wieku wynosił 25,5%. Są to osoby, które wchodzą na rynek pracy. 
Natomiast w przypadku osób w wieku 50 lat i więcej, czyli w warunkach polskich często 
przedwcześnie opuszczających rynek pracy wynosił on 30%. Ponadto większą grupę za-
trudnionych stanowili mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 56,2%, 40,8%). Wskaźniki te 
dla województwa dolnośląskiego kształtują się poniżej średniej dla kraju. Jest to sytuacja 
niepokojąca, gdyż oddziałuje niekorzystnie na pozycję tych grup społecznych na rynku 
pracy i stan finansów publicznych. W związku z tym polityka zatrudnienia powinna być 
ukierunkowana na tworzenie większej liczby miejsc pracy, wpływanie na poprawę ada-
ptacyjności pracowników, zachęcanie podjęciem zatrudnienia i zwiększenie inwestycji 
w kapitał ludzki.

Zakończenie

Polska zobowiązała się do realizacji założeń polityki zrównoważonego rozwoju. Sto-
pień realizacji celów tej polityki mierzy się najczęściej w ramach czterech ładów: gospo-
darczego, społecznego, środowiskowego i polityczno-instytucjonalnego. W  Polsce nie 
ma precyzyjnie określonych celów tej polityki z uwagi na brak strategii zrównoważone-
go rozwoju, a co za tym idzie wskaźniki pozwalające mierzyć stopień osiągania rozwoju 
na poszczególnych płaszczyznach są systematycznie uzupełniane.

Do monitorowania postępu zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym 
konieczne jest uwzględnienie PKB na mieszańca. Województwo dolnośląskie należy 
do najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju (2 miejsce w Polsce). Wyso-
ki jest także poziom rozwoju przemysłu nowych technologii. Podejmowane są także 
działania mające na celu rozwój potencjału naukowo-badawczego i  komercjalizację 
badań, a także zwiększenie potencjału technologicznego i innowacyjnego gospodarki. 
Niekorzystną cechą województwa dolnośląskiego jest natomiast rosnące zróżnicowanie 
wewnątrzregionalne, co jest widoczne w stopniu dyspersji rozwoju gospodarczego tego 
regionu.
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Polska zobowiązała się do realizacji założeń Europa 2020 – Strategia na rzecz inteli-
gentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (KE, 3 mar-
ca 2010), w tym do zwiększenia nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7% PKB 
w 2020 r. Województwo dolnośląskie zajmuje obecnie 6 pozycję w kraju pod względem 
nakładów na badania i prace rozwojowe w stosunku do PKB, które wyniosły w 2013 r. 
0,65%, co uwidacznia duży dystans regionu w realizacji celów strategicznych.

W województwie dolnośląskim występowała też niekorzystna sytuacja na rynku 
pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostawała w latach 2009-2013 na poziomie 
blisko 13% i była nieznacznie wyższa niż średnia dla kraju. Natomiast w kolejnych dwóch 
latach uległa zmniejszeniu poniżej stopy bezrobocia w Polsce – odpowiednio w 2014 – 
10,4% i 2015 – 8,6%. Wskaźnik zatrudnienia także był niższy niż średnio w kraju. W wo-
jewództwie dolnośląskim zatrudnionych było jedynie 25,5% osób w wieku 15-24 lata 
i 30% osób w wieku 50 lat i więcej w ogólnej liczbie osób w tym wieku.

Województwo dolnośląskie należy do jednego z dwóch regionów o największej licz-
bie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. W wyniku działalności człowieka 
zdewastowano w dużej mierze środowisko i pozbawiono wartości użytkowej grunty. 
Problemem są także zdekapitalizowane i zdewastowane budowle przemysłowe. Wyma-
ga to podjęcia działań mających na celu rewitalizację zdegradowanych obszarów miej-
skich.

Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego województwa dolnośląskiego wpisuje 
się w jedną z płaszczyzn koncepcji zrównoważonego rozwoju państwa. Region ma duże 
możliwości rozwoju i potencjał ekonomiczny. Jednakże pojawia się także konieczność 
przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym. W regionie podejmowane 
są działania mające na celu stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju, stabilizacji 
zatrudnienia, zmniejszania poziomu bezrobocia. Wysoki poziom rozwoju gospodarcze-
go może stanowić przesłankę do budowania podstaw bezpieczeństwa ekonomicznego 
regionu poprzez właściwe wykorzystanie wewnętrznych czynników rozwoju i przeciw-
działanie zewnętrznym naciskom, które mogłyby doprowadzić do zaburzeń rozwojo-
wych. Bezpieczeństwo ekonomiczne województwa dolnośląskiego stanowi wypadkową 
z jednej strony czynników rozwoju gospodarczego, a z drugiej barier, które ograniczają 
stan i strukturę gospodarki regionu i relacji gospodarczych, pozwalających skutecznie 
przeciwdziałać negatywnemu oddziaływaniom zewnętrznym na możliwości rozwoju 
gospodarczego.
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