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Good governance – narzędzie czy fundament zrównoważonego 
rozwoju?

Streszczenie

Celem artykułu koncepcyjnego jest próba odpowiedzi na pytanie, czy dzisiejszy poziom rozwoju 
koncepcji „dobrego rządzenia” może już stanowić silny fundament dla zrównoważonego rozwoju, 
czy też stanowi jedynie jedno z licznych narzędzi tego procesu? Cel ten został osiągnięty przez ana-
lizę polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wnikliwą analizę wyników najnowszych badań 
w tym obszarze. Artykuł rozpoczęto od przedstawienia rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju 
na przestrzeni ostatniego półwiecza z perspektywy ONZ oraz Unii Europejskiej. Następnie omówio-
no założenia koncepcji dobrego rządzenia z perspektywy Banku Światowego, który uznaje się za jej 
twórcę, oraz Unii Europejskiej, która wdrożyła wiele wskaźników dobrego rządzenia umożliwiają-
cych ocenę standardów rządzenia na poziomie całej UE i jej poszczególnych członków. Na zakończe-
nie dokonano oceny roli koncepcji dobrego rządzenia w procesie wdrażania zasad zrównoważonego 
rozwoju na świecie.

Słowa kluczowe: good governance, dobre rządzenie, sustainable development, zrównoważony rozwój. 

Kody JEL: M14, M31

Wstęp

Koncepcję zrównoważonego rozwoju (sustainable development) możemy zdefiniować 
jako globalny program gospodarczy, zgodnie z którym przeciętny dobrobyt obecnych i przy-
szłych pokoleń wziętych razem nie ulega zmniejszeniu w czasie (Dasgupta 2007). Istotą tej 
koncepcji jest poszukiwanie wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe równoprawnego trak-
towania racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Należy jednak podkreślić, że 
nie jest to zwykły kompromis między tymi trzema elementami, lecz ich holistyczne ujęcie 
stanowiące fundament wszelkich podejmowanych decyzji. Wynikiem takiego rozumienia 
zrównoważonego rozwoju będzie wzrost ekonomiczny prowadzący do rozwoju społeczne-
go i poprawy kondycji środowiska naturalnego. Aby jednak światowa gospodarka mogła 
się rozwijać w sposób zrównoważony, potrzebuje do tego „dobrego rządzenia”, które we-
dług Banku Światowego cechuje otwarta i rozwojowa polityka, profesjonalna administracja, 
działanie dla dobra publicznego, zasady prawa, transparentność procesów oraz silne społe-
czeństwo obywatelskie. Rodzi się jednak pytanie, czy dzisiejszy poziom rozwoju koncepcji 
„dobrego rządzenia” może już stanowić silny fundament dla zrównoważonego rozwoju, czy 
też stanowi jedynie jedno z licznych narzędzi tego procesu? 
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Istota i rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju została zapoczątkowana na przełomie lat 60. i 70. 
ubiegłego wieku, kiedy to różne gremia międzynarodowe zwróciły uwagę na negatywny 
wpływ rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne. Samo pojęcie zrównoważonego 
rozwoju (sustainable development) zyskało rozgłos w 1987 roku po opublikowaniu raportu 
Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, która obradowała pod przewodnictwem Gro 
Harlem Brundtland, zatytułowanego Nasza wspólna przyszłość, nazywanego także Raportem 
Brundtland (1987). Raport ten definiuje zrównoważony rozwój jako „proces, mający na celu 
zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację 
tych samych dążeń następnym pokoleniom”. Według autorów Raportu, do realizacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju konieczna jest integracja działań w trzech obszarach: 
 - wzrostu gospodarczego, w którym będą uczestniczyły wszystkie narody i społeczności,
 - ochrony zasobów naturalnych i środowiska, aby mogły z nich korzystać również przy-

szłe pokolenia, oraz
 - rozwoju społecznego, związanego z polepszeniem jakości życia (Morżoł 2015).

Zrównoważony rozwój był następnie dyskutowany podczas Światowego Szczytu Ziemi 
ONZ w Sprawie Środowiska i Rozwoju, zorganizowanego w Rio de Janeiro w 1992 roku. 
Na Szczycie tym zdefiniowano koncepcję zrównoważonego rozwoju w sposób bardzo zbli-
żony do definicji z Raportu Brundtland, jako „zapewnienie realizacji potrzeb obecnego 
pokolenia bez wywierania negatywnego wpływu na zdolność przyszłych pokoleń do speł-
niania ich potrzeb”. Dodatkowo zwrócono uwagę, że „(…) aby osiągnąć zrównoważony 
rozwój (…), narody muszą ograniczyć i eliminować niezrównoważone modele produkcji 
i konsumpcji” (ONZ 1993). Kolejny Światowy Szczyt Ziemi (określany jako Rio+10) odbył 
się w Johannesburgu w 2002 roku i potwierdził ideę zrównoważonego rozwoju jako jednego 
z głównych przedmiotów zainteresowania społeczności międzynarodowej oraz nadał nową 
dynamikę globalnym staraniom na rzecz ograniczenia ubóstwa oraz ochrony środowiska. 
Dzięki Szczytowi poszerzone i podkreślone zostało znaczenie koncepcji zrównoważonego 
rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na związek między biedą a eksploatacją surowców 
naturalnych oraz ochroną środowiska1. W czerwcu 2012 roku odbył się Szczyt Ziemi w Rio 
de Janeiro pod hasłem Rio+20. Na Szczycie przyjęto dokument pt. Przyszłość, jakiej chce-
my. Dokument ten za największą przeszkodę na drodze do zrównoważonego rozwoju uznaje 
ubóstwo. Potwierdzono też kluczowe znaczenie wzajemnego powiązania trzech wymiarów: 
społecznego, ekonomicznego i środowiskowego, w całościowym podejściu do zrównowa-
żonego rozwoju. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie miałaby tak znacznego przełożenia na strate-
gie i polityki gospodarcze świata, gdyby nie jej operacjonalizacja, której podjęła się ONZ. 

1  http://www.unic.un.org.pl/johannesburg/ [dostęp: 18.03.2017].
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W 2000 roku odbył się Szczyt Milenijny ONZ, który określił tzw. milenijne cele rozwoju 
do 2015 roku:
 - CEL 1: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu,
 - CEL 2: Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym,
 - CEL 3: Promocja równości płci i awans społeczny kobiet,
 - CEL 4: Ograniczenie umieralności dzieci,
 - CEL 5: Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami,
 - CEL 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób,
 - CEL 7: Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi,
 - CEL 8: Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju (The Millenium 

Development Goals Report 2015).
Jak wynika z Raportu The Millennium Development Goals Report 2015, cele milenijne 

nie zostały w pełni zrealizowane, ale wyniki można uznać za satysfakcjonujące. Wystarczy 
przywołać takie rezultaty, jak: redukcja skrajnego ubóstwa o blisko połowę (z 1,751 miliarda 
w 1999 roku do 836 milionów w 2015 roku), zmniejszeni liczby dzieci w wieku szkolnym, 
które nie uczęszczają do szkoły ze 100 milionów w 2000 roku do 57 milionów w 2015 roku, 
czy też redukcja liczby zakażeń HIV o 40% między latami 2000 a 2013. 

Wyniki te zachęciły ONZ do kontynuacji wysiłków i dnia 1 stycznia 2016 roku rozpoczę-
to realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (2030 Agenda for Sustainable 
Development) opartą na 17 celach odnoszących się do najważniejszych wyzwań globalnego 
rozwoju w kolejnych 15 latach, czyli:
 - Ludzie - należy wyeliminować ubóstwo i głód we wszystkich formach (Cele 1, 2, 3, 4, 

5 i 6).
 - Dobrobyt - należy zapewnić wszystkim ludziom godne i satysfakcjonujące życie (Cele 

7, 8, 9, 10 i 11). 
 - Nasza planeta - należy chronić Ziemię przed pogarszającym się stanem środowiska po-

przez zrównoważoną konsumpcję i produkcję, zrównoważone zarządzanie surowcami 
naturalnymi oraz poprzez podejmowanie pilnych działań przeciwdziałającym zmianom 
klimatycznym (Cele 12, 13, 14 i 15). 

 - Pokój na świecie – należy budować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, wolne od 
strachu i przemocy. Nie ma zrównoważonego rozwoju bez pokoju, jak i nie ma pokoju 
bez zrównoważonego rozwoju (Cel 16). 

 - Partnerstwo – należy zmobilizować środki potrzebne do wdrożenia Agendy na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju poprzez rewitalizację globalnego partnerstwa na rzecz zrów-
noważonego rozwoju (Cel 17)2.

2  http://www.un.org.pl [dostęp: 18.03.2017].
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Unia Europejska wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju

Unia Europejska od początku uznała koncepcję zrównoważonego rozwoju za funda-
ment jej funkcjonowania. Już w Traktacie z Maastricht z 1992 roku zapisano, że zadaniem 
Wspólnoty jest popieranie „harmonijnego, zrównoważonego i stałego rozwoju działalności 
gospodarczej (…) wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
podwyższania poziomu i jakości życia” (Traktat ustanawiający… 2005, s. 12). W ślad za 
tą deklaracją przyjęto dwie strategie: Strategię Lizbońską (2000) i Strategię Goeteborską. 
Strategia Lizbońska zakładała stworzenie do 2010 roku najbardziej dynamicznej i konku-
rencyjnej gospodarki na świecie charakteryzującej się innowacyjnością, liberalizacją, przed-
siębiorczością i spójnością społeczną. Podczas szczytu Rady Europejskiej w Goeteborgu 
w 2001 roku Strategia Lizbońska została uzupełniona o nowy dokument, określany jako 
Strategia Goeteborska lub Strategia zrównoważonego rozwoju UE, dotyczący ochrony śro-
dowiska oraz osiągania zrównoważonego i trwałego rozwoju. Strategia Goeteborska została 
odnowiona w czerwcu 2006 roku. Określa ona sposób, w jaki UE skutecznie sprosta wyzwa-
niom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Dokument definiuje pożądane kierunki 
zmian w perspektywie długoterminowej w sferach: społecznej, gospodarczej i ekologicznej, 
jak również sposoby ich osiągnięcia. Wytyczono 7 priorytetów działania: 
 - Zmiany klimatyczne i czysta energia,
 - Zrównoważony transport,
 - Zrównoważona produkcja i konsumpcja,
 - Utrzymanie istniejących zasobów naturalnych i racjonalne nimi gospodarowanie,
 - Zdrowie publiczne,
 - Spójność społeczna, demografia i migracje,
 - Globalne zubożenie a wyzwania zrównoważonego rozwoju3.

W czerwcu 2010 roku Rada Europejska przyjęła strategię na lata 2010-2020 zatytuło-
waną Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyja-
jącego włączeniu społecznemu. Za nadrzędne, wymierne cele dla UE w ramach tej strategii 
przyjęto: 
 - zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do co najmniej 75%; 
 - osiągnięcie poziomu 3% PKB Unii na inwestycje w badania i rozwój; 
 - osiągnięcie celów „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji 

dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki); 
 - redukcja liczby uczniów przedwcześnie kończących naukę szkolną do poziomu poniżej 

10% oraz wzrost liczby osób w grupie wiekowej 30-34 z wykształceniem wyższym do 
co najmniej 40%;

 - zmniejszenie liczby osób żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% skutkujące 
„wyciagnięciem” z ubóstwa 20 mln osób. 

3  http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm [dostęp: 17.02.2017].
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Aktualnie zrównoważony rozwój stanowi wyznacznik prowadzonych działań UE na 
płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i ekologicznej. Stał się koncepcją, do której nawiązu-
je wiele aktów prawnych, dokumentów politycznych i strategii rozwojowych UE. Komisja 
Europejska zwraca uwagę na ogromną rolę, jaką w tym procesie odgrywa silne przywódz-
two polityczne (zdolność do podejmowania trudnych decyzji), nowe podejście do polityk 
sektorowych oraz działania na różnych szczeblach (UE, państwa, regiony, struktury lokal-
ne). Dlatego też unijna strategia oparta jest na trzech filarach: 
1. wzajemnym wzmacnianiu polityk sektorowych (cross-cutting); 
2. wiodących celach i konkretnych instrumentach potrzebnych do realizacji zrównoważo-

nego rozwoju (na poziomie UE);
3. wprowadzaniu kolejnych etapów strategii i ocena rezultatów (Rosicki 2010).

Tabela 1
Zestawienie obszarów tematycznych i wiodących wskaźników monitorujących 
zrównoważony rozwój UE zdefiniowanych przez Eurostat 

Obszary tematyczne Wskaźnik wiodący

Rozwój społeczno-gospodarczy Realny PKB na mieszkańca
Zrównoważona konsumpcja i produkcja Wydajność zasobów
Włączenie społeczne Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecz-

nym
Zmiany demograficzne Wskaźnik zatrudnienia pracowników w starszym 

wieku
Zdrowie publiczne Średnie trwanie życia i lata zdrowego życia
Zmiana klimatu i energia Emisja gazów cieplarnianych

Zużycie energii ze żródeł odnawialnych
Transport zorganizowany z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju

Zużycie energii w transporcie w stosunku do PKB

Zasoby naturalne Występowanie pospolitych gatunków ptaków 
Ochrona ławic ryb

Globalne partnerstwo Oficjalna pomoc rozwojowa
Dobre rządzenie [Brak wskaźnika wiodącego]

Źródło: Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju – SDI (2017).

We wdrażaniu i realizowaniu zasad zrównoważonego rozwoju ważne jest, aby podjęte 
w tym celu działania poddać weryfikacji. Służą do tego odpowiednio zdefiniowane obsza-
ry i wskaźniki. Do monitorowania realizacji celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii 
Europejskiej (EU Sustainable Development Strategy) wykorzystuje się zestaw Wskaźników 
Zrównoważonego Rozwoju (SDI) zdefiniowany przez Eurostat. Wskaźniki te podzielone są 
na trzy poziomy odzwierciedlające ich hierarchię. Pierwszy poziom stanowi 11 wskaźników 
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wiodących (tzw. Headline Indicators), monitorujących ogólne cele związane z kluczowymi 
wyzwaniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju (por. tabela 1). Na drugim poziomie znaj-
duje się 31 wskaźników dotyczących celów operacyjnych (Operational indicators), natomiast 
trzeci poziom obejmuje 84 wskaźniki obrazujące działania (Explanatory indicators) będące 
uszczegółowieniem wskaźników wiodących. Jednym z obszarów zrównoważonego rozwoju 
UE stanowi dobre rządzenie (good governance). Obszar ten nie posiada wskaźnika wiodącego, 
ma natomiast jasno sprecyzowane wskaźniki dotyczące celów operacyjnych oraz wskaźniki 
obrazujące działania, które omówione zostaną w dalszej części artykułu. Nie zmienia to jed-
nak wrażenia, że jest to obszar najmniej istotny, a „dobre rządzenie” traktowane jest jak mniej 
znaczące narzędzie wdrażania zrównoważonego rozwoju. Tymczasem skuteczne działania 
w pozostałych 10 obszarach wymagają właśnie „dobrego rządzenia”. Bez otwartej i rozwojo-
wej polityki, profesjonalnej administracji, chęci działania decydentów dla dobra publicznego 
i zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa oraz silnego społeczeństwa obywatelskie-
go niemożliwa będzie realizacja niewątpliwie ambitnych celów zrównoważonego rozwoju.

Koncepcje rządzenia i dobrego rządzenia

Bank Światowy definiuje termin „rządzenie” (“governance”) jako procesy i instytucje 
służące podejmowaniu decyzji i sprawowaniu władzy w danym kraju lub organizacji mię-
dzynarodowej. Eksperci Banku Światowego charakteryzują rządzenie trzema zmiennymi: 
1. proces wyboru, monitoringu i wymiany rządów, 
2. zdolność administracyjna do formułowania i implementowania polityk publicznych 

i zapewniania dobrej jakości usług publicznych, 
3. udział obywateli w pracach instytucji administracyjnych, które zarządzają politykami 

społecznymi i gospodarczymi.
Natomiast Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development 

Programme – UNDP) definiuje rządzenie jako sprawowanie władzy w sprawach gospodar-
czych, politycznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach administracyjnych, jak 
również mechanizmy, procesy i instytucje, przez które obywatele i ich grupy mogą artyku-
łować własne interesy, egzekwować prawa i realizować obowiązki oraz mediować w kwe-
stiach spornych. 

Koncepcję dobrego rządzenia (good governance) wprowadził w 1992 roku Bank Światowy 
swoim raportem pt. Governance and Development (World Bank 1992). W zamyśle Banku 
Światowego koncepcja ta stanowiła rozwiązanie konkretnego problemu z zakresu polityki 
pomocowej dla tzw. państw rozwijających się, które otrzymywały pieniądze na rozwój, ale 
źle nimi zarządzały ze względu na niską jakość swoich instytucji i systemów politycznych. 
Do głównych problemów zaliczano korupcję, niestabilne prawo oraz nieefektywną politykę 
budżetową. Bank Światowy przyjął, że koncepcja dobrego rządzenia to recepta na zdrowe 
zarządzania rozwojem i wskazał jej cztery obszary kluczowe (World Bank 1992, s. 1-2): 
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1. zarządzanie sektorem publicznym (public sector management), 
2. odpowiedzialność (accountability), 
3. prawne ramy rozwoju (legal framework for development), 
4. informacja i przejrzystość (information and transparency). 

Bank Światowy opracował również listę podstawowych wskaźników dobrego rządzenia. 
Sześć głównych elementów służy obecnie do oceny postępów poszczególnych państw w dą-
żeniu do wdrażania zasad dobrego rządzenia. Należą do nich: 
1. Głos i rozliczalność: zakres udziału obywateli w pracach instytucji rządowych, demo-

kratyczny wybór władz, jak również wolność wypowiedzi i mediów, swoboda stowa-
rzyszania się itp. 

2. Stabilność polityczna i brak przemocy: prawdopodobieństwo stabilnych rządów, bez-
pieczeństwo obywateli, pokój i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. 

3. Efektywność rządów: wskaźnik dotyczy potencjału administracyjnego rządów do efek-
tywnego realizowania polityk i usług publicznych (state capacity). 

4. Jakość regulacyjna: dotyczy formułowania i implementowania regulacji, głównie zwią-
zanych z rozwojem prywatnego sektora w gospodarce. 

5. Rządy prawa: w szczególny sposób wskaźnik ten dotyczy warunków działalności go-
spodarczej, zwłaszcza poszanowania własności, wykonalności kontraktów, sprawności 
systemu policyjnego i sądownictwa. 

6. Kontrola korupcji: wskaźnik dotyczy głównie postrzegania zagrożeń korupcyjnych.
W kontekście zrównoważonego rozwoju szczególnie istotne jest stanowisko Komisji 

Europejskiej (2001), która w Białej Księdze pt. European Governance zaproponowała pięć 
głównych kryteriów dobrego rządzenia:
1. otwartość, polegająca na tym, że instytucje administracyjne powinny być maksymalnie 

transparentne dla obywateli i opinii publicznej;
2. partycypacja, jako szeroki udział społeczeństwa w pracach administracyjnych, na wszyst-

kich poziomach władz publicznych (multilevel-partnership), a także na wszystkich 
głównych etapach realizacji polityk publicznych (tj. w trakcie programowania, imple-
mentacji i monitoringu). Komisja kładzie nacisk na udział organizacji społecznych i po-
zarządowych w pracach administracji (tzw. dialog obywatelski) oraz przedstawicieli 
pracodawców i związków zawodowych (tzw. dialog społeczny);

3. rozliczalność, co oznacza precyzyjne określenie zakresu odpowiedzialności poszczegól-
nych instytucji, a zwłaszcza zapewnienie podziału władzy między władzę ustawodaw-
czą i wykonawczą; 

4. efektywność, dotycząca poprawy potencjału administracyjnego (state capacity) w za-
kresie skutecznego, sprawnego (tj. bez niepotrzebnej zwłoki) realizowania celów poli-
tyk publicznych. Wspomniane kryterium dobrego rządzenia obejmuje dwie dodatkowe 
zasady: po pierwsze zasadę proporcjonalności, która zakłada, że instrumenty dostarcza-
nia usług i polityk publicznych będą proporcjonalne do zakładanych celów, a więc reali-
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zowane w sposób optymalny i oszczędny; po drugie zasadę subsydiarności, według któ-
rej działania wyższego poziomu administracji są jedynie pomocnicze względem działań 
realizowanych na niższych poziomach zarządzania, a więc ich nie zastępują;

5. koherencja, jako integracja zarządzania różnymi politykami publicznymi, zarówno eu-
ropejskimi, jak i krajowymi, a także między różnymi poziomami władz publicznych 
(w ramach wielopoziomowego systemu rządzenia: multilevel governance). Ponadto, 
dotyczy integracji polityk sektorowych i terytorialnych.

W tym przypadku odchodzimy od rozumienia „dobrego rządzenia” jako narzędzia poli-
tyki pomocowej oraz recepty na zdrowe zarządzanie rozwojem. Idziemy o krok dalej rozu-
miejąc tę koncepcję jako podstawę dla zrównoważonego rozwoju. 

Ocena dobrego rządzenia w Unii Europejskiej odbywa się na podstawie wspomnianych 
Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju (SDI) zdefiniowane przez Eurostat. W przypadku 
tego obszaru brakuje niestety wskaźnika wiodącego, ale zdefiniowano kilka wskaźników na 
poziomie 2 (operacyjnym) i 3 (obrazującym). Dobre zarządzanie jest zatem monitorowane 
i oceniane na podstawie: 
 - spójności i efektywności polityki

• zaufanie obywateli do instytucji UE,
• przypadki naruszenia prawa,
• deficyt transpozycji prawa UE;

 - otwartości i partycypacji
• frekwencja wyborcza,
• interakcja obywateli z administracją publiczną za pomocą e-narzędzi;

 - instrumentów ekonomicznych
• podatki ekologiczne w stosunku do podatków związanych z pracą.
Szczegółowe omówienie powyższych wskaźników zawiera tabela 2.
Analizując kryteria „dobrego rządzenia” oraz zdefiniowane dla celów jego monitorowa-

nia wskaźniki, możemy zauważyć wyraźną rozbieżność. O ile same kryteria są kompleksowe 
i wskazują na rolę „dobrego rządzenia” jako fundamentu dla zrównoważonego rozwoju (nie-
możliwego do realizacji bez otwartości, partycypacji, rozliczalności, efektywności oraz kohe-
rencji), o tyle same wskaźniki sprowadzają tę koncepcji do poziomu nie w pełni rozwiniętego 
narzędzia. Należy jednocześnie zauważyć, że sama koncepcja jest stosunkowo nowa i potrze-
bujemy kilku dekad na wypracowanie skutecznych narzędzi oraz mierników ich skuteczności. 

Już teraz jednak, na podstawie wyników Eurostatu dotyczących monitoringu obszaru 
„dobrego rządzenia” w 2015 roku możemy stwierdzić niejednoznaczne trendy obserwowa-
ne w krajach europejskich. W niektórych obszarach pomiaru nastąpiła wyraźna poprawa 
(naruszenie prawa, dostępność i wykorzystanie e-administracji, transpozycja prawa UE), 
w innych widoczne są negatywne tendencje (frekwencja wyborcza w wyborach do parla-
mentów krajowych, która ogólnie spada, stosunek podatków ekologicznych do podatków 
związanych z pracą nie realizuje założeń strategii Europa 2020). We wszystkich krajach 
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Tabela 2
Ocena zmian w dziedzinie dobrego rządzenia – zestawienie wskaźników Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju UE 

Poziom 1 
Wskaźniki 
wiodące 

Poziom 2 
Wskaźniki celów operacyjnych 

Poziom 3 
Wskaźniki obrazujące działania 

Brak Spójność i efektywność polityki 
Nowe przypadki naruszenia prawa – wskaź-
nik obrazuje liczbę nowych skarg (bezpośred-
nich) o stwierdzeniu uchybienia zobowiąza-
niom państwa członkowskiego wniesionych 
do Trybunału Sprawiedliwości. 

Transpozycja prawa UE w obszarach polityk 
publicznych – wskaźnik obrazuje liczbę 
zgłoszonych przez państwa członkowskie 
zaimplementowanych dyrektyw. 

Otwartość i partycypacja 
Frekwencja wyborcza w wyborach do 
parlamentu krajowego i europejskiego – 
określa liczbę ważnych kart osób, które 
wzięły udział w głosowaniu w wyborach 
w ogólnej liczbie wyborców uprawnio-
nych do głosowania. 

Dostępność e-administracji - wskaźnik 
obliczany jest jako odsetek z 20 (12 dla 
obywateli i 8 dla biznesu), podstawowych 
usług administracji publicznej uznanych 
w Europie za standardowe, w pełni dostęp-
nych on-line, tzn. dla których możliwe jest 
wprowadzenie całkowicie elektronicznej 
obsługi. 
Korzystanie z usług e-administracji przez 
osoby indywidualne – procent osób fizycz-
nych w wieku od 16 do 74 lat, którzy korzy-
stali z internetu i w ostatnich 3 miesiącach 
kontaktowali się z organami administracji 
publicznej 
(korzystanie z Internetu w celu wykonania jed-
nej lub więcej z następujących czynności: po-
zyskiwanie informacji ze stron internetowych 
organów administracji publicznej, pobieranie 
formularzy urzędowych, odsyłanie wypełnio-
nych formularzy drogą elektroniczną). 

Instrumenty ekonomiczne 
Podatki ekologiczne w stosunku do podat-
ków związanych z pracą – podatki ekolo-
giczne są definiowane jako podatki, których 
podstawą opodatkowania jest jednostka 
fizyczna negatywnego wpływu na środowi-
sko. Podatki ekologiczne obejmują podatki 
od energii, transportowe, od zanieczyszczeń 
i eksploatacji zasobów. 

 

Wskaźniki 
konteksto-
we 

Zaufanie obywateli do instytucji UE – poziom zaufania obywateli do instytucji UE (Parla-
ment Europejski, Rada UE, Komisja Europejska) wyraża zakres pozytywnych opinii na 
temat tych instytucji (ludzi, którzy deklarują, że raczej ufają). Wskaźnik bazuje na Euroba-
rometrze. Potencjalne odpowiedzi na pytanie o poziom zaufania to: „raczej ufam”, „raczej 
nie ufam”, „nie wiem”. Zaufanie nie jest zdefiniowane precyzyjnie i może zostawiać pe-
wien obszar interpretacji dla udzielających wywiadu. 

Źródło: Eurostat (2011, s. 358-359). 
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objętych badaniem konieczna jest zatem intensywna praca nad „dobrym rządzeniem”, cho-
ciażby w oparciu o istniejące już cele i wskaźniki. Z czasem, wykorzystując zdobyte po 
drodze doświadczenia, wypracowane zostanie instrumentarium spójne z założeniami kon-
cepcji „dobrego rządzenia”, dające jednocześnie podstawę dla zrównoważonego rozwoju 
gospodarek, które tę koncepcję będą skutecznie realizować. 

Podsumowanie

Analizując kierunki rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz przyjmowane 
przez różne organizacje międzynarodowe cele w tym obszarze możemy zauważyć, że za-
równo sama istota koncepcji, jak również jej założenia stają coraz bardziej spójne i opera-
cyjne. Wyzwanie stanowi natomiast sposób osiągania założonych celów. 

Zaangażowane w zrównoważony rozwój organizacje międzynarodowe zauważyły, że 
fundamentem skutecznej realizacji celów zrównoważonego rozwoju jest poziom admini-
stracji publicznej w krajach, których problem dotyczy, i które są objęte międzynarodową 
pomocą. Dlatego też organizacje międzynarodowe, m.in. ONZ, Bank Światowy i Unia 
Europejska widzą potrzebę rozwoju koncepcji „dobrego rządzenia”. Nie można bowiem 
skutecznie wdrażać strategii i polityk wymagających wspólnego wysiłku ze strony wszyst-
kich rządów i na wszystkich poziomach administracji publicznej, jeśli nie zostaną wypraco-
wane spójne standardy „rządzenia” oraz standardy oceny tego „rządzenia” oparte na akcep-
towanych przez wszystkich narzędziach i wskaźnikach. 

Obecnie koncepcja dobrego rządzenia jest jednak nadal na poziomie jednego z narzędzi 
zrównoważonego rozwoju. Sama definicje dobrego rządzenia i jego cechy są raczej spójne. 
Problem pojawia się na poziomie operacyjnym, na którym ujawnia się brak gotowych do 
wykorzystania dobrych praktyk i działań oraz mierników pozwalających na obiektywną oce-
nę stopnia wdrożenia tej koncepcji. Wypracowanie powszechnie akcentowanych obszarów 
dobrego rządzenia, dobrych praktyk i działań w poszczególnych obszarach oraz mierników 
monitorujących poziom wdrożenia koncepcji na poziomie organizacji międzynarodowych 
oraz poszczególnych krajów stanowi jednak ogromne wyzwanie i wymaga czasu. 

Za przykład może nam tu posłużyć Unia Europejska, która dobre rządzenie uznaje za 
jeden z obszarów realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Jednak zestaw wykorzy-
stywanych wskaźników do monitorowania i oceny tego obszaru pokazuje jego słabość. Dla 
obszaru nie zdefiniowano dotychczas wskaźnika wiodącego, a istniejące wskaźniki na po-
ziomie operacyjnym i obrazującym koncentrują się głównie na kryterium koherencji, nie 
uwzględniając w dostatecznym zakresie pozostałych czterech kryteriów, czyli otwartości, 
partycypacji, rozliczalności i efektywności. 

Doświadczenia z podobnymi koncepcjami w obszarze biznesu (np. ład korporacyjny 
oraz CSR) pozwalają jednak na optymizm w tym zakresie. Na ich podstawie możemy uznać, 
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że z czasem wypracowane zostaną dobre praktyki, na podstawie których koncepcja dobrego 
rządzenia uzupełniona zostanie o zestaw narzędzi i mierników akceptowalnych na poziomie 
regionów oraz globalnie. O dojrzałości koncepcji świadczyć będą również powszechnie ak-
ceptowane i praktykowane standardy raportowania w obszarze dobrego rządzenia. Na tym 
etapie będziemy również mogli powiedzieć, że dobre rządzenie przekształciło się z narzę-
dzia w fundament dla zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki.
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Good Governance – the Tool or Foundation of Sustainable 
Development?

Summary

The aim of this conceptual article is an attempt to answer the question if the today’s level of devel-
opment of the concept of good government may already be a solid foundation for sustainable develop-
ment, or it is merely one of numerous tools of this process. The aim is achieved by a review of Polish 
and foreign literature of the subject as well as a thorough analysis of the recent research findings in 
this area. The article begins from the presentation of the elaboration of the concept of sustainable 
development over the last half-century from the perspective of the United Nations and the European 
Union. Next, there are discussed the premises of the good governance concept from the perspective 
of the World Bank which is considered to be the creator thereof, and the European Union, which has 
implemented a number of good governance indices enabling assessment of the standards of govern-
ance at the level of entire EU and its individual member states. Finally, the author assessed the role 
of the concept of good governance in the process of implementation of the principles of sustainable 
development across the world.
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