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 Oceniane opracowanie dotyczy bardzo istotnego, aktualnego zagadnienia, ja-
kim jest określenie najważniejszych determinant zrównoważonego rozwoju jed-
nostek przestrzenno-gospodarczych, takich jak województwa, powiaty czy gminy. 
Podjęcie tematyki monografii przez autorów należy więc ocenić pozytywnie.

Pracę rozpoczyna wprowadzenie, w którym autorzy przedstawiają uzasadnie-
nie wyboru tematu. Wskazują znaczenie rozwoju zrównoważonego, z uwzględnie-
niem komponentów ekologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych. 
Odnoszą to także do zrównoważonego rozwoju regionów, omawiają jego uwarun-
kowania. Uzasadniają, dlaczego przyjęli do badań dwa sąsiednie województwa, 
mazowieckie i podlaskie, wskazując, iż kierowali się ich znacznym zróżnicowa-
niem w poziomie rozwoju.

W rozdziale pierwszym autorzy prezentują problem badawczy, cel główny i cele 
szczegółowe, a także hipotezy i metodykę badań. Jako problem badawczy przyjęli 
„określenie czynników (...) mających wpływ na zrównoważony rozwój (...) jedno-
stek”. Problem ten, jak wspomniano, jest ważny i aktualny. Celem głównym na-
tomiast było „rozpoznanie i ocena czynników wspomagających i ograniczających 

Prof. dr hab. inż. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Ekonomii 
i Finansów; ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa (bogdan_klepacki@sggw.edu.pl).  
ORCID iD: 0000-0003-3483-7530.

Tłumaczenie



Recenzje – Polemiki 171

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics

rozwój zrównoważony dwóch regionów na poziomie NUTS 2 (...)”. Zdefiniowano 
zakres terytorialny badań, czyli dwa województwa: mazowieckie i podlaskie. Jako 
cele szczegółowe autorzy uznali identyfikację poziomu rozwoju województw, po-
wiatów i gmin pod względem ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym, 
wykonanie diagnozy stanu zrównoważenia rozwoju, zmian w tym zakresie, okre-
ślenie szans i barier tego rozwoju, a także poznanie mechanizmów jego wsparcia 
na poziomie województw, powiatów i gmin. Jako efekty badań autorzy uznali po-
głębienie wiedzy w badanym zakresie, zwłaszcza co do uwarunkowań rozwoju 
zrównoważonego na różnych poziomach terytorialnych oraz określenie miar agre-
gacji wskaźników tego rozwoju.

Autorzy postawili trzy hipotezy badawcze, które są interesujące i ważne, choć 
budzą pewne wątpliwości i prowokują do stawiania pytań. Postawili np. hipotezę 
pierwszą, że „przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań ekonomicznych, społecz-
nych i przyrodniczych determinuje wartości syntetycznych wskaźników dla po-
szczególnych ładów, co stanowi przyczynę zróżnicowanego sposobu dążenia do 
zrównoważonego rozwoju badanych regionów”. Stwierdzenie to jest oczywiste, 
w sytuacji kiedy podstawą konstrukcji tych wskaźników są indykatory dotyczą-
ce gospodarki, społeczeństwa i środowiska. W hipotezie drugiej określono, że na 
zrównoważony rozwój rejonów wpływa stopień wykorzystania lokalnego poten-
cjału. Hipoteza trzecia, upraszczając, wskazuje, że lepsze wykorzystanie funduszy 
unijnych poprawia zrównoważenie rozwoju regionów. Ogólnie można stwierdzić, 
że przyjęte hipotezy są kierunkowo słuszne.

W metodyce badań podano m.in. uzasadnienie wyboru województw, źródła da-
nych oraz metody wykorzystane w analizie, w znacznym stopniu z zastosowaniem 
nowoczesnych metod ilościowych. Szczegółowo autorzy przedstawili wskaźniki 
służące do określenia sytuacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej na po-
ziomie województw, powiatów i gmin. Wskaźniki te można uznać za poprawne. 
Badania dotyczą lat 2006-2016, a więc po wejściu Polski do UE, i pochodzą ze 
statystyki masowej (GUS). Okres badań można uznać za wystarczający. Ponadto 
autorzy przeprowadzili badania (wywiady) wśród pracowników gmin (173 z woje-
wództwa mazowieckiego i 91 podlaskiego).

W rozdziale drugim autorzy zaprezentowali „Ewolucję teorii zrównoważo-
nego rozwoju i jego koncepcji”. Omówili ten rozwój jako „nowy paradygmat”, 
wskazując ważniejsze poglądy w tym zakresie. Dokonali również przeglądu lite-
ratury dotyczącej obszaru zainteresowań rozwoju zrównoważonego, a następnie 
omówili rozumienie pojęcia regionów i czynniki ich rozwoju. Przedstawili teorie 
dotyczące rozwoju regionów, m.in. teorię lokalizacji, bazy ekonomicznej, ośrod-
ków centralnych, biegunów, czy terytorialnych systemów społecznych. Omówili 
oni strategie zrównoważonego rozwoju w ramach strategii rozwoju województwa 
mazowieckiego oraz taką samą dla województwa podlaskiego. Porównali przyjęte 
cele rozwojowe, które się nieco różnią. Dokonali klasyfikacji zasobów, walorów 
i czynników rozwoju lokalnego, ale także przedstawili jego bariery. Na zakończe-
nie zaprezentowali prawne aspekty zrównoważonego rozwoju w Polsce oraz Unii 
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Europejskiej. Ogólnie oceniając, można stwierdzić, że rozdział został przygotowa-
ny poprawnie, wskazuje na dobrą orientację autorów w zakresie teorii i regulacji 
prawnych dotyczących zrównoważonego rozwoju regionalnego.

W rozdziale trzecim autorzy zaprezentowali potencjał rozwojowy badanych wo-
jewództw. Przedstawili strukturę województw, w tym podział na jednostki NUTS, 
poziom PKB, budżety województw oraz ważniejsze wskaźniki dotyczące produk-
cji, inwestycji i demografii. Pewne miejsce poświęcili budżetom i dochodom włas-
nym gmin, z podziałem na ich rodzaje (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, na 
prawach powiatu i metropolie). Autorzy dokonali również oceny przestrzennego 
zróżnicowania uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych gmin 
położonych w badanych województwach. Bardzo szczegółowo omówili zróżnico-
wanie ekonomiczne badanych województw i gmin określone sytuacją budżetową, 
ale także uwarunkowaniami społecznymi (w tym migracjami). Na podstawie ana-
lizy stwierdzili, „że przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań zrównoważonego 
rozwoju przemawia na korzyść województwa mazowieckiego”. Reasumując, moż-
na stwierdzić, że rozdział trzeci jest interesujący, ma głównie charakter informacyj-
ny i porównawczy, stanowi swego rodzaju wprowadzenie do zasadniczych badań.

W rozdziale czwartym autorzy zaprezentowali czynnik zrównoważonego rozwo-
ju badanych województw w latach 2004-2013. Rozdział ten rozpoczęto od wska-
zania poziomu środków finansowych uzyskanych z regionalnych programów ope-
racyjnych w województwach ogółem i na jednego mieszkańca na tle kraju oraz 
pozostałych województw. W tej części monografii cenny składnik stanowi opraco-
wanie i próba zastosowania wskaźnika stopnia zrównoważonego rozwoju. Podej-
ście autorów jest ciekawe i wzbogaca recenzowaną rozprawę. Do obliczenia tego 
wskaźnika na poziomie województw autorzy wykorzystują 7 miar dotyczących 
gospodarki, 9 – społeczeństwa i 12 – środowiska. Dla powiatów liczby te to odpo-
wiednio 7, 10 i 7, a gmin 7, 7 i 9 wskaźników. W mojej ocenie wskaźniki dobrano 
prawidłowo, ich strona merytoryczna nie budzi zastrzeżeń.

Kolejny fragment opracowania stanowi próba oceny kierunków zmian rozwoju 
województw w skali kraju. Autorzy stosują tu wielowymiarową analizę porów-
nawczą, z uwzględnieniem gospodarki, wskaźników społecznych i środowisko-
wych. Wykorzystując taksonomiczny miernik rozwoju, stwierdzają, że w obszarze 
gospodarka i społeczeństwo „prym wiodło województwo mazowieckie”, podlaskie 
plasowało się wyraźnie niżej. Podobnie było w przypadku rozwoju zrównoważo-
nego. Omawiany fragment zawiera wiele szczegółowych obliczeń, z zastosowa-
niem różnych metod badawczych (w tym metody wzorcowej Hellwiga), podziałem 
gmin na cztery klasy rozwoju, w tym zrównoważonego, i to w ujęciu dynamicz-
nym, w latach 2006, 2011 i 2016. Opracowanie jest bardzo bogate w liczby i szcze-
góły, które nieco przytłaczają. W tym nadmiarze informacyjnym można mieć kło-
pot ze znalezieniem celu obliczeń.

W rozdziale piątym autorzy przedstawili wyniki badań dotyczące czynników 
zrównoważonego rozwoju gmin w opinii ich pracowników. Zastosowali ankietę in-
ternetową i otrzymali 173 opinii z województwa mazowieckiego oraz z 91 podla-
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skiego. Stwierdzili, że poziom rozwoju infrastruktury jest niższy w województwie 
podlaskim, a jest to czynnik uznawany za najważniejszy dla rozwoju zrównowa-
żonego. W obu województwach respondenci za najważniejsze cele uznali wzrost 
inwestycji i podniesienie jakości życia mieszkańców. Respondenci wskazali także 
szanse i bariery oraz możliwości rozwojowe i zagrożenia zrównoważonego rozwoju 
gmin. Okazało się, że bariery rozwojowe w obu województwach są podobne – to 
niski poziom przedsiębiorczości, zła sytuacja na rynku pracy, a także niedostatek 
źródeł finansowania rozwoju. Różne natomiast wskazywano szanse – w wojewódz-
twie mazowieckim wysoki poziom edukacji i dobry stan dróg, a w podlaskim dobrze 
rozwinięte rolnictwo oraz współpraca gmin. Wskazywano również na znaczenie tu-
rystyki wiejskiej i agroturystyki. Ogólnie można stwierdzić, że rozdział jest popraw-
ny merytorycznie i metodycznie. Dostarcza interesujących informacji na temat opinii 
przedstawicieli gmin, ich oceny silnych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń roz-
wojowych, szczególnie w kontekście rozwoju zrównoważonego.

Monografię kończy podsumowanie i wnioski. Na początek autorzy odnoszą się 
do hipotez. Stwierdzają, że wszystkie (trzy) zostały zweryfikowane pozytywnie. 
Wniosków jest aż dziewięć, mają też one bardzo różny ciężar gatunkowy. Spośród 
nich za najbardziej cenne uznaję stwierdzenie, że oddziaływanie lokalnych centrów 
rozwoju, takich jak: Ostrołęka, Siedlce, Radom, Łomża czy Suwałki (byłe miasta 
wojewódzkie), jest mniejsze niż można się było spodziewać, ogranicza się bowiem 
tylko do okolicznych gmin. Ważne wydaje się też stwierdzenie, że poziom rozwoju 
gospodarczego determinuje rozwój społeczny i środowiskowy. Kolejne ciekawe 
jest stwierdzenie, że dysproporcje w rozwoju regionalnym dokonują się w wyni-
ku koncentracji wzrostu w geograficznych centrach i wskazanie potrzeby odejścia 
od polityki wyrównawczej na rzecz wsparcia dobrze przygotowanych inwestycji 
wyzwalających bodźce rozwojowe. Inne interesujące stwierdzenie, najdalej idące, 
dotyczy uwagi, że system dystrybucji środków Unii Europejskiej wymaga zmian.

Po przestudiowaniu monografii można uznać, że wyniki dociekań autorów 
przedstawione w podsumowaniu i wnioskach są ciekawe, na ogół poprawne, od-
noszą się do postawionych hipotez. Ogólnie można stwierdzić, że autorzy dość 
dobrze wychwycili kluczowe wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań.
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