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Układ prezentacji 

§  terminologia, metoda, źródła danych 
§  statystyki, rola jst 
§  przegląd problemu 
§  wnioski 



Tłumaczenie sustainable: (pol. zrównoważony, ale francuski – durable – trwały) 
§  ekologiczne (od premier Gro Brundtland, raport komisji ds. Środowiska i Rozwoju 

ONZ, 1987) – (sustainable development:  „rozwój, który zapewniając zaspokojenie 
teraźniejszych  potrzeb, nie zaprzepaszcza szans przyszłych pokoleń na 
zaspokojenie ich potrzeb”.  Mimo, że obejmuje różne zjawiska (też ekonomiczne czy 
społeczne) stopniowo wygrywała opcja ekologiczna (zob. strategia Lizbońska). Teraz 
UE eksponuje rolę spójności terytorialnej, zbytnio jej nie definiując. Obecny związek 
ze środowiskiem jest zbyt silny (skąd wiemy, co przyniesie postęp, jakie potrzeby 
będą miały przyszłe pokolenia, dlaczego dyktat środowiska?). Porażka raportu Klubu 
Rzymskiego „Granice Wzrostu” z 1972 r. była przykładem niezdolności do 
przewidywania przyszłości - tu wyczerpywania się zasobów) 

§  ekonomiczne (trwały wzrost): powszechny cel, nawet jeśli ukryty za HDI (60% to 
PKB); 

§  społeczne (napięcia, konflikty itp. Na tle dostępu do zasobów) 
 
W praktyce w wielu krajach wygrywa społecznie rozumienie ekologiczne, choć praktyka 
polityki rozwoju i gospodarczej nie ogranicza celów do zrównoważenia, lecz wzrostu. 

Terminologia 
 



Cel, hipoteza i metoda 
 

Cel wystąpienia: dyskusja warunków przyjęcia rozwoju 
(z)równoważonego  
 
Hipoteza: H1. równoważenie koniecznością, ale przy 
precyzyjnym rozumieniu i wykonaniu; H2. żyjemy w czasach 
przejściowych, co widać jeszcze i w jst. 
 
Metoda:  
- analiza literatury 
- źródła danych: statystyka, literatura, badania naukowe 



Uzasadnienie 
 

1   Temat ważny ze względu na rolę  jst  w wydatkach 
publicznych. 

2  Postęp w podnoszeniu warunków cywilizacyjnych i jakości 
życia początkowo zdecydowanie największy na poziomie 
lokalnym (od 1990), nieco mniejszy na poziomie 
regionalnym (ale regiony powstały dopiero w 1999), 
stosunkowo najmniejszy (choć widoczny) na poziomie 
centralnym. 
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Wydatki lokalnych jst jako % PKB w 2011 r.  

Autor:  P.Swianiewicz za G. Gorzelak, 2015 



W 2013 r. budżety jst sięgały 183 mld PLN 
(ca 45 mld euro), podczas gdy budżet centralny (bez 

transferów do jst) wynosił 202,6 mld PLN 

Budżety 

Regions 
Counties 

 
Big cities 

 
 
 Communes/ 

municipalities 

Autor:  P. Swianiewicz, za G. Gorzelak 2015 
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Wydatki majątkowe samorządów (w milionach PLN, ceny stałe z 2014) 

województwa 

powiaty 

miasta na prawach 
powiatu 
gminy 

Wydatki majątkowe jst; 2014 

Autor: P.Swianiewicz, za G. Gorzelak 2015 
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Autor:  Paweł Swianiewicz, za G. Gorzelak 2015 



Propozycja rozumienia z punktu widzenia 
rozwojowego 
 

- rozwój nie tyle zrównoważony, co  
- równoważony (w trybie niedokonanym), 
ponieważ rozwój zrównoważony to oxymoron (sens sprzeczny 
z nadanym znaczeniem). 
Takie podejście przywraca sens ekonomiczny pojęcia 
„sustainable” (równoważony). Inaczej, sustensywny 
(propozycja T. Markowskiego, ale nie upowszechniona) lub 
„zrównoważony i trwały” (niektóre dokumenty rządowe, 
proponujące deklaratywnie godzić zrównoważenie z trwałością 
rozwoju). Do wyboru, byle nie zrównoważony, bo logicznie 
nielogiczny. 
 



Czy rozwój może być zrównoważony? 

Może! Ale to oznaczałoby zerowy wzrost (rozwój), co jest 
jedną z większych obaw ekonomistów i rządów (też o 
przyszłe pokolenia). Ale nadzieją ekologicznie 
zorientowanych proponentów terminu „zrównoważony”. 

Samorządy terytorialne 
- coraz bardziej świadome 
- coraz bardziej dysponujące budżetem (początkowo tylko 

gminy) 
- coraz więcej umiejące. 
Tym lepiej powinny rozumieć wzrost wymagań globalnych. 
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Autor: P.Swianiewicz, za G. Gorzelak, 2015 



Zmieniające się priorytety 

•  Telefony, rurociągi gazowe 
•  Dostawy wody  
•  Kanalizacja, oczyszczanie ścieków 
•  Oświata 
•  Drogi lokalne 
•  Rozrywka i rekreacja (baseny, boiska 

sportowe, ścieżki rowerowe etc.) 
•  Edukacja przedszkolna 
Autor: G. Gorzelak, 2015 



- Tendencja do wydawania głównie na różne formy 
infrastruktury i jakość życia bieżących pokoleń, nie 
zawsze  przyszłych (dlaczego emigrują?); 
- Wydawanie środków pod koniec cyklu politycznego; 
- Wydawanie głównie  w myśl paradygmatu 
przemysłowego, choć jesteśmy już w erze 
poprzemysłowej, opartej na wiedzy i społeczeństwie 
informacyjnym. 
 
W sumie realnie to już era poprzemysłowa, oparta o 
wiedzę, ale mentalnie nadal przemysłowa. 
 

Ale: 



Problem przejścia  
 

to lock-in (stosowanie dawnych, przemysłowych rozwiązań w innych warunkach, 
poprzemysłowych), nie zauważające zmian rzeczywistości. 
Główne zmiany paradygmatu (założeń i czynników prorozwojowych): 
Stary 
- infrastruktura decyduje o rozwoju, 
- czynniki twarde rozstrzygają o wszystkim  
- lokalizacja inwestycji: przy źródłach wody, energii (zasoby produkcyjne), gdzie niskie 
koszty produkcji (ludzkie o niskich kwalifikacjach, łatwo zastępowalni), 
-interwencja jednostek admin., podejście sektorowe  
 Nowy 
- infrastruktura nie decyduje o rozwoju  
- czynniki miękkie (kapitał ludzki), społeczny, innowacje, kreatywność etc.) 
- lokalizacja inwestycji: tam, gdzie dużo zamożnych konsumentów, gęstość i 
zróżnicowanie instytucjonalne, znaczna, wykształcona  i elastyczna siła robocza, 
-  interwencja: jednostki funkcjonalne (MLG), podejście zintegrowane 
- argumenty typu „nie inwestujemy u Was, bo trudny dojazd” to przejaw grzeczności, nie 
prawdy (zob. Kołobrzeg – kiepski dojazd, ale oferuje wiele poszukiwanych produktów) 
 
 

 Źródła: Zaucha 2012, i in. 



Rozwiązania problemu wymagań 
(np. europejskie). 
 

Wyuczone przez 10 lat po akcesji Mertonowskie zastępstwo celów 
(upraszczanie zadań, zastępstwo celów trudnych przez łatwiejsze 
zastępcze). Np. ile wydaliśmy, zamiast co osiągnęliśmy? Remont lub 
budowa zamiast rewitalizacji (w obszarze upadłej aktywności, 
zdegradowanym); zamiast turystyki lub kultury etc. A rewitalizację, 
innowację, turystykę i kulturę czynią ludzie, nie budynki. 
 
Rozwiązanie: oparcie na dowodach i terytorializacja w XXI wieku 
- oparcie na dowodach (evidence based) -  staranne uzasadnienie 
projektu/działania/programu. To nie wyklucza infrastruktury ani żadnego 
innego czynnika, ale  żąda danych dla oceny jakości projektu . 
-  terytorializacja – dostosowanie rozwiązań/instrumentów/nakładów do 
struktury terytorium (ale tak jest w polityce regionalnej, więc gdzie tu 
nowość?) 
 
 



Tak, coraz bardziej, w miarę rozwiązywania 
elementarnych zagadnień komunalnych (jak 
kanalizacja, woda, drogi). Ale nadal celowe poprawki 
efektywności: Polska mimo szybkiego rozwoju po 
akcesji nadal wśród 4 -5 najbiedniejszych i najmniej 
innowacyjnych państw członkowskich UE. Inne kraje 
sąsiedzkie radzą sobie nie gorzej, czasem lepiej 
(zob. EUROSTAT PKB i OECD HDI). 

Przyczyna: przywiązanie do paradygmatu 
przemysłowego, wprawdzie przełamywanego, ale 
powoli.  

 

Wniski (1). Czy  działania rozwojowe jst są 
(z)równoważone? 



Wnioski  (2). Moda czy konieczność? 

Równoważenie to nie moda, lecz zjawisko naturalne 
(część procesu) i konieczność.  
Podstawą równoważenia jest stały, trwały rozwój (nowe 
miejsca pracy i źródła dochodu). Nie można bowiem 
zawsze liczyć na wsparcie finansowe, jak z UE.  
Ale kwoty te z UE rocznie są równe średnio 3,5 % PKB 
(polityka strukturalna). Może więc korzyść nie zależy 
głównie ani tylko od  dotacji strukturalnych? 
  
Czas wzmocnić relacje z instytucjami finansowymi. I 
doradczymi. 
 
 



Wnioski (3) Konieczność ekonomiczna  
i ekologiczna 
 

Może ważniejsze jest otwarcie rynków dla naszych 
przedsiębiorców? Inne cechy bycia w Unii? Np. 
bezpieczeństwo i zaufanie? 

Moda czy konieczność? Powstają tak nowe, coraz 
bardziej złożone problemy rozwojowe, że konieczność 
ich rozwiązywania jest oczywista. Konieczność – bo 
tworzymy złożony system społeczno-ekonomiczno-
ekologiczny.  

To immanentna cecha współczesnego rozwoju, gdzie 
wśród ekspertów i działaczy coraz bardziej liczy się 
odporność na zmiany globalne i jakość.  

Czy wśród innych też? 
 
 



2478 gmin + 314 powiatów (plus 66 miast na prawach powiatów) + 16 
województw + 18 stolic regionalnych (w tym stolica kraju) 

Autor: G. Gorzelak 2015 
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