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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Urząd Miejski w Sławie

SYTUACJA FINANSOWA GMINY
A WYBORY BEZPOŚREDNIE W GMINACH.
WSTĘP DO BADAŃ
Streszczenie: Ekonomiczna teoria demokracji, będąca jednym z najważniejszych elementów
teorii wyborów publicznych, wprowadza narzędzia ekonomiczne do analiz zjawisk społecznych i politycznych. Analizy ekonomiczne stają się podstawą procesów decyzyjnych, a badania zasad funkcjonowania państwa i zachowań wyborców mogą być mierzone wskaźnikami
ekonomicznym. Skuteczność w wyborach samorządowych, w zgodnej ocenie wielu politologów i socjologów, zależy od wielu czynników społeczno-gospodarczych. Jednakże jak wskazuje A. Downs, wyborcy kierują się głównie interesem własnym. Czy tym interesem może
być subiektywna ocena każdego wyborcy co do warunków życia w swojej gminie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, jednak jest wiele przesłanek, które ten pogląd mogą potwierdzić.
Słowa kluczowe: ekonomiczna teoria demokracji, wybory samorządowe, analiza finansowa.

1. Wstęp
Ekonomiczna teoria demokracji, inaczej nazywana teorią A. Downsa, jest jednym
z najważniejszych elementów teorii wyborów publicznych. A. Downs pracował nad
koncepcja teoretyczną, w której twierdzi się, że ludzie w swojej aktywności kierują
się przede wszystkim własnym interesem. Jak zauważył J. Wilkin1: „maksymalizacja, racjonalność i kierowanie się własnym interesem jest podstawą koncepcji homo
oeconomicus”. A. Downs przełożył ogólną teorię maksymalizacji użyteczności jednostki na grunt zachowań politycznych i wyborczych. Podobnie jak w analizach
zachowań konsumenckich, zachowania wyborcze mają swoje podłoże w różnorodności i specyfice oczekiwań jednostki. Subiektywnie pojmowany własny interes jednostki nakazuje wyodrębnić różne modele teorii wyborczych, jednak same założenia tych teorii powinny być podobne. Ekonomiczna teoria wyborów, jak stwierdza

1
J. Wilkin, Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] Teoria wyboru
publicznego. Główne nurty i zastosowania, red. J. Wilkin, Wyd. Scholar, Warszawa 2012, s. 10.
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T. Michalak2, „jest udaną próbą zbudowania teorii rządu opartej na założeniach
korespondujących z teorią ekonomii, lecz spójnie uzupełnianych przez politologię”.
Model stworzony przez A. Downsa jest oparty na pewnych założeniach, które mają
podobną logikę zachowań jak elementy w mikroekonomicznej teorii zachowań konsumenckich. Analogia dotyczy następujących elementów: wyborca to konsument,
partia polityczna to przedsiębiorstwo, program polityczny (lub rzeczywiste działanie
rządu) to dobro, głosy wyborcze to pieniądz.
Celem pracy jest prezentacja koncepcji badań prowadzonych przez autora w zakresie poszukiwania związków pomiędzy sytuacją finansową gminy a wynikiem
wyborczym wójta/burmistrza/prezydenta. Na podstawie zgromadzonego materiału
empirycznego (wskaźniki sytuacji finansowej gmin za lata 2004-2010 oraz wyniki
wyborcze w wyborach bezpośrednich w gminach w latach 2002, 2006, 2010) została zbudowana macierz zależności pomiędzy sytuacją finansową gminy a wynikami
wyborczymi. Ze względu na zakres prowadzonych badań autor, na tym etapie, wskaże jedynie najistotniejsze założenia. Prowadzone badania mają na celu stworzenie
prognozy wyników wyborów w postaci mapy wyborczej wyborów samorządowych,
które odbędą się w 2014 roku. Do tego celu zostaną zebrane dane na kolejne okresy
analityczne (wskaźniki sytuacji finansowej gmin w latach 2010-2014). Na potrzeby
niniejszych badań przyjęto hipotezę, że istnieje związek pomiędzy sytuacją finansową polskich gmin, a poparciem wyborczym wójtów/burmistrzów/prezydentów w wyborach bezpośrednich. Autor zakłada, że sytuacja finansowa gminy jest predyktorem
późniejszego wyniku wyborczego włodarza gminy. Zakłada również, że korzystniejszy syntetyczny wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej gminy oznacza wzrost
poparcia dla wójta/burmistrza/prezydenta (procent głosów oddanych na kandydata
ubiegającego się o reelekcję w stosunku do ogółu głosujących).

2. Koncepcja badań
Wychodząc naprzeciw ogólnym tendencjom w dokonywaniu wyborów politycznych
na podstawie „rozmazanego obrazu” partii politycznych, przeprowadzono dodatkowy proces dedukcyjny, który ma na celu, być może pominiętą w analizie A. Downsa, analizę postrzegania otoczenia przez obywatela-wyborcę. Przedmiotem dalszych
badań będą wybory samorządowe, a dokładniej wybory bezpośrednie wójtów/burmistrzów/prezydentów. Wszystkie polskie gminy, z wyłączeniem miast na prawach
powiatu, zostały poddane przedmiotowym badaniom. Należy zaznaczyć, że badania
te są wieloetapowe. Zdefiniowanie celu badań oraz postawienie właściwej tezy badawczej poprzedziło rozpoczęcie analiz. Przyjęto dodatkowe założenie, że dokonywany proces decyzyjny mieszkańca (o wyborze, bądź nie, włodarza w wyborach

2
T. Michalak, Ekonomiczna teoria demokracji Anthony’ego Downsa, [w:] Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, red. J. Wilkin, Wyd. Scholar, Warszawa 2012, s. 91.
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bezpośrednich) jest wynikiem subiektywnej oceny otoczenia, w którym wyborca
funkcjonuje.
Należy zgodzić się z A. Downsem3, że proces pozyskiwania i przetwarzania
informacji nastręcza wyborcom dużych problemów. Również można zgodzić się
z tym, że bieżące korzyści z realizacji polityk są wyżej oceniane niż oczekiwane
korzyści w przyszłości. Biorąc powyższe pod uwagę, można wyciągnąć wniosek, że
wyborcy w swoich decyzjach będą kierowali się korzyściami bieżącymi, które w ich
postrzeganiu są wynikiem działalności aktualnego włodarza gminy. Przy założeniu,
że opisywane przez Downsa koszty partycypacji będą niewielkie (niechęć do pozyskiwania i przetwarzania dodatkowej informacji nazywana racjonalną ignorancją),
o wyniku wyborów będzie decydowało indywidualne zadowolenie lub niezadowolenie. Każdy mieszkaniec gminy, wykorzystując swój subiektywny proces postrzegania otoczenia, będzie oceniał własne koszty-korzyści na podstawie obserwacji
i interpretacji otoczenia, w którym funkcjonuje. Co prawda własna ocena otoczenia
może być „rozmazana” przedwyborczym ogromem informacji, zarówno z mediów
lokalnych, jak i marketingu poszczególnych kandydatów, to jednak w środowisku
lokalnym jakość życia społeczności lokalnej to proces kształtowany w dłuższym
horyzoncie czasowym. Na tej podstawie zakłada się, że istnieje związek pomiędzy
sytuacją finansową w gminie a poziomem życia mieszkańców.
Mierzenie poziomu życia mieszkańców jest przedmiotem wielu badań4. Wyniki
tych badań wskazują, że ogólne zadowolenie Polaków stale rośnie. Poprawie warunków życia na pewno służą szeroko realizowane inwestycje. Podnoszenie atrakcyjności swoich miejscowości jest zauważalne przez ich rezydentów. Jak wskazują
badania CBOS5, deklarowane, ogólne zadowolenie mieszkańców ze swoich miejscowości stało się powszechne (90% mieszkańców tak deklaruje), natomiast pełne
zadowolenie zadeklarowało 44%. Badania opinii społecznej potwierdzają również
wyraźny wzrost zainteresowania samymi wyborami samorządowymi od momentu
wprowadzenia wyborów bezpośrednich wójta, burmistrza czy prezydenta. Są one
postrzegane jako najbardziej znaczące spośród czterech rodzajów powszechnych
głosowań odbywających się w Polsce (średnia 7,09 na 10-punktowej skali). Zadowolenie mieszkańców gmin ze sprawowania władzy lokalnej w ich miejscowościach
jest potwierdzone preferencjami wyborów co do stabilności władzy lokalnej. Kolejny raport CBOS6 prezentuje dane, z których wynika, że w 2010 r. aż 69% wyborców
Tamże.
Np. Centrum Badań Opinii Społecznej CBOS, System Analiz Samorządowych www.sas24.
org, Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Centrum Badań Jakości Życia,
ośrodki naukowe: UE we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski, UAM w Poznaniu.
5
R. Boguszewski, Oceny działalności władz lokalnych, czyli co się zmieniło w naszych miejscowościach od ostatnich wyborów samorządowych, Komunikat z badań BS/127/2010, CBOS Centrum
Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2010, s. 10; R. Boguszewski, Wybory samorządowe – znaczenie,
zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu, Komunikat z badań BS/132/2010, CBOS Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2010, s. 2.
6
R. Boguszewski, O wyborach samorządowych po obu turach głosowania, Komunikat z badań
BS/171/2010, CBOS Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2010, s. 8
3
4
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wskazywało na oddanie swojego głosu na kandydata związanego z dotychczasowymi władzami gminy (w 2006 r. – 61%).
Ekonomiczną teorię demokracji można odnieść oczywiście do każdych wyborów – zarówno ogólnokrajowych, jak i lokalnych, samorządowych. Zasada jest taka
sama – racjonalni obywatele, dokonując wyboru, dążą do maksymalizacji swoich
interesów. Można przyjąć, że interesem indywidualnym w dokonywanych wyborach publicznych jest poprawa warunków życia obywatela, która jest subiektywnym
odczuciem każdego człowieka i różnie przez każdego postrzegana. Nie ulega wątpliwości, iż przy wykorzystaniu instrumentów oddziaływania bezpośredniego (np.
inwestycji) władze lokalne albo poprawiają te warunki, albo nie. Mieszkańcy gminy
podczas wyborów wójta, burmistrza czy prezydenta stosują zasadę karania i nagradzania decydentów – podniesienie poziomu życia może zaowocować przedłużeniem
mandatu sprawowania władzy i wzrostem poparcia, stagnacja lub obniżenie poziomu życia oznacza zmianę władzy.
Najbardziej znaną metodą pomiaru oceny w tym zakresie są oczywiście badania
opinii publicznej przeprowadzone w danej gminie. Badania te pozwalają na wysunięcie wniosków co do rozwoju sytuacji wyborczej w przyszłości. Autor zakłada,
że istnieje inna, dotychczas słabo wykorzystywana, metoda pomiaru mieszcząca się
w nurcie ekonomicznej teorii demokracji. Metodą tą jest metoda analizy zależności
zagregowanego wskaźnika syntetycznego sytuacji finansowej gminy oraz wskaźnika poparcia wyborczego wójta/burmistrza/prezydenta. Do wyliczenia syntetycznego
wskaźnika sytuacji finansowej gminy będzie wykorzystana metoda taksonomicznego miernika rozwoju Z. Helwiga. Metoda ta jest powszechnie stosowaną metodą
taksonomiczną, w której miarę agregatową oblicza się jako taksonomiczną odległość danego obiektu od teoretycznego wzorca rozwoju. W przypadku powyższych
badań teoretyczny wzorzec zostanie zastąpiony wzorcem rzeczywistym, którym
będzie jednostka o najkorzystniejszych wartościach zmiennych. Należy dodać, że
badania będą odnosiły się do całej populacji, tzn. wszystkie polskie gminy (z wyłączeniem miast na prawach powiatów) zostaną poddane badaniom. Wyeliminowanie
miast na prawach powiatu jest uzasadnione faktem, że katalog zadań realizowanych
przez powiaty wykracza poza podstawową odpowiedzialność za sprawy lokalne.
W zakresie niniejszych badań zostaną jedynie gminy jako podstawowe jednostki
samorządu terytorialnego, których w 2010 roku było 2414 (bez miast na prawach
powiatów).Okres badawczy to cztery lata poprzedzające każdy rok wyborczy (tj.
2006, 2010). Za okres ten zostanie wyliczony wskaźnik syntetyczny na podstawie
ośmiu zmiennych diagnostycznych (wybrane wskaźniki oceny sytuacji finansowej
gmin zamieszczone na stronie www.mf.gov.pl w zakładce Serwisy MF), które zgrupowano w trzech obszarach: ogólnej sytuacji finansowej, nakładów inwestycyjnych,
zadłużenia (rys. 1).
Należy zauważyć, że zmienne diagnostyczne występują w postaci stymulant
(obszar inwestycji i nadwyżka operacyjna) i destymulant (obszar zadłużenia), tzn.
wpływają one na zmienną w różnym kierunku.
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Rys. 1. Wyróżnione obszary badawcze
Źródło: opracowanie własne.

Wskaźnik poparcia wyborczego wójta/burmistrza/prezydenta będzie stanowił
zmienną ciągłą i w początkowym etapie analiz dokona się jego grupowania, w cztery niezależne obszary. Wyróżnione obszary to:
• obszar poparcia stabilnego (grupa 1),
• obszar poparcia znacznego (grupa 2),
• obszar poparcia przeciętnego (grupa 3),
• obszar poparcia niskiego (grupa 4).
W obszarze poparcia stabilnego znajdą się włodarze, którzy kontynuują władzę
w gminach, będąc wybranymi w pierwszej turze (w okresie zarówno poprzedzającym, jak i aktualnym).
W obszarze poparcia znacznego znajdują się włodarze, którzy swój wynik wyborczy poprawili poprzez wybór w pierwszej turze w kolejnych wyborach (w wyborach poprzedzających byli wybrani w drugiej turze).
W obszarze poparcia przeciętnego znajdują się włodarze, którzy kontynuują
swoją „misję” jednak ich wybór na urząd nie jest tak jednoznaczny jak w pierwszej i drugiej grupie, tj. zostali wybrani w drugiej turze (w okresie poprzednim lub
w aktualnym). Do tej grupy zostali włączeni włodarze, którzy zostali wybrani po raz
pierwszy na urząd, ale zmienili dotychczasowego włodarza mającego duże poparcie
wyborcze uzyskiwane we wcześniejszych wyborach bezpośrednich.
W obszarze poparcia niskiego znajdują się włodarze, którzy są po raz pierwszy
wybrani na urząd (z wyłączeniem tych z grupy poprzedniej).
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3. Uzasadnienie wyboru obszarów badawczych
Analiza sytuacji finansowej ma istotne znaczenie w kontekście wyzwań cywilizacyjnych i globalizacyjnych. Jak zauważa T. Lubińska7: „podsektor samorządowy
podlega intensywnej modernizacji w obszarze zarządzania i administrowania zasobami samorządowymi”. Dodaje ona, że „celem nadrzędnym jest uzyskiwanie korzystnych dla obywateli zmian w ilości i jakości usług publicznych dostarczanych
przez podsektor samorządowy”. Zmiany te mogą być wynikiem trafnych decyzji
liderów lokalnych. Jeżeli „decyzją nazywamy akt wyboru jednego wariantu rozwiązania lub działania spośród wielu możliwych w danej sytuacji”8 lub inaczej „świadomy, nielosowy wybór jednego z wielu (co najmniej dwóch) możliwych sposobów
działania”9, to o sprawności zarządzania jednostką samorządu terytorialnego może
decydować umiejętność dokonywania optymalnych wyborów co do realizacji zadań
publicznych. Wybory te z pewnością są uwarunkowane ograniczonymi zasobami
finansowymi będącymi w dyspozycji włodarza gminy. Stąd też rola włodarza gminy
jako eksperta staje się jeszcze bardziej kluczowa. W wyborach publicznych jedna
z teorii sugeruje10, że wybór włodarza gminy jest wynikiem rozsądku wyborcy, który
mając na względzie skuteczność działania włodarza, uprawomocnia go do podejmowania wiążących decyzji w imieniu wyborcy. Można się zgodzić z M. Kuleszą11,
który wysuwa daleko idące stwierdzenie, że „obok „politycznego” burmistrza i rady
trzeba nam profesjonalnego menedżera miejskiego (dyrektora miasta)”. I taką szansę wykreowania nowoczesnego modelu burmistrza stworzyły wybory bezpośrednie
wójtów, burmistrzów i prezydentów.
W dobie kryzysu finansowego szczególnemu zainteresowaniu podlegają wydatki sektora publicznego, a przede wszystkim poziom jego zadłużenia. Problem
zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest powszechnie znany,
a problematyka zarządzania długiem jest w literaturze zauważona12. Zaciąganie
długu w konsekwencji może ograniczać zdolność do inwestowania. Ze względu na
istotę tego problemu poziom zadłużenia JST będzie jednym z kluczowych obszarów badawczych. Jednak A. Młynarczyk twierdzi, że „występowanie zadłużenia
w budżetach samorządowych nie musi być utożsamiane z trudną sytuacją finansową
JST. Deficyt może być wykorzystywany jako instrument polityki rozwoju lokalne7
T. Lubińska, Wstęp, [w:] Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011, s. 52.
8
U. Urbańczyk, Metody analizy sytuacji finansowej, Wyd. Zapol, Szczecin 1997, s. 48.
9
K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, Wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 43.
10
J.M. Buchanan, Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wyd. PWN, Warszawa 1997, s. 15.
11
M. Kulesza, Słowo wstępne do drugiego wydania polskiego, [w:] D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej – Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administracje publiczną, Wyd. Media Rodzina 2005, s.10.
12
Zob. M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters
Kluwer business, Warszawa 2008.
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go”13. Polityka rozwojowa JST jest kluczowa dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych służących podnoszeniu poziomu życia mieszkańców. Jednym z podstawowych
narzędzi oddziaływania bezpośredniego w polityce rozwojowej JST są inwestycje.
Stąd też wskaźnik poziomu inwestycji będzie kolejnym obszarem poddanym analizie. Pojawienie się ograniczeń zadłużenia determinuje podejmowanie przez władze lokalne takich decyzji, których skutki mogą wywoływać niekorzystne relacje
dochodów bieżących do wydatków bieżących (tj. nadwyżki operacyjnej). Według
P. Swianiewicza „nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną miarą sytuacji
finansowej gmin”14. Nadwyżka operacyjna została wyeksponowana w ustawie o finansach publicznych z 2009 r.15 Po raz pierwszy wprowadzono zasadę równoważenia budżetu operacyjnego. Jak zauważa K. Sawicka: „wprowadzenie niestosowanej
dotąd zasady równoważenia budżetu, w zakresie wydatków bieżących, pozostaje
w bezpośrednim związku ze zmianą sposobu ustalenia wskaźnika dopuszczalnego
poziomu zadłużania się JST na podstawie relacji zbliżonych do relacji świadczących
o wiarygodności kredytowej danej jednostki”16. Jest to jeden z istotniejszych instrumentów racjonalizujących finanse samorządowe. Stąd też nadwyżka operacyjna będzie kolejnym obszarem badawczym. Powyższe obszary zostaną opisane za pomocą
ośmiu wskaźników, które zostaną poddane analizie ex post. Do wskaźników tych
zaliczono:
1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem (WB1).
2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (WB3).
3. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej na 1 mieszkańca (WL2).
4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (WB4).
5. Wskaźnik wydatków majątkowych na 1 mieszkańca (WL5).
6. Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych (WB7).
7. Wskaźnik zobowiązań na 1 mieszkańca (WL3).
8. Udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem (WZ3).

4. Wynik badań i wnioski
Badania związków sytuacji finansowej gminy z wynikiem wyborczym włodarza
gminy wpisuje się w nurt teorii wyborów publicznych. Analizy tych zależności
mogą dostarczyć cennych wskazówek co do prognoz kolejnych wyborów. Mając na
uwadze szeroki zakres badań, przeprowadzono wstępną analizę rozpoznawczą – na
A. Młynarczyk, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a państwowy dług publiczny,
„Finanse Komunalne” 1-2/2012, s. 44.
14
P. Swianiewicz, Nadwyżka operacyjna, „Wspólnota” nr 15 z 15.04.2007. http://wspolnota.org.
pl/artykul/788,nadwy%C5%BCkaoperacyjna [dostęp: 6.11.2012].
15
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).
16
K. Sawicka, Założenia reformy finansów samorządowych i ich realizacja w ustawie o finansach
publicznych, „Finanse Komunalne” nr 1-2/2012, s. 24.
13
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próbie gmin województwa lubuskiego. Przyjęto, że jeżeli średnia miara wskaźnika
syntetycznego sytuacji finansowej gmin województwa lubuskiego będzie potwierdzała związek ze zgrupowanym wskaźnikiem poparcia wyborczego dla wójta/burmistrza/prezydenta, to w dalszym etapie badań dokona się pogłębionej analizy tych
zależności na próbie wszystkich polskich gmin (z wyłączeniem miast na prawach
powiatu) oraz biorąc pod uwagę kolejny okres przedwyborczy, tj. lata 2011-2014.
Aby wyjaśnić sformułowany powyżej problem badawczy, dokonano segregacji
i wyliczeń wskaźnika syntetycznego dla wytypowanych gmin. W tym celu dokonano wyliczenia średniej arytmetycznej wskaźników dla lat 2004-2006 oraz 2007-2010, następnie dokonano ich standaryzacji, uwzględniając charakter zmiennych
(stymulanta czy destymulanta). W kolejnej fazie analiz, przy wykorzystaniu metody
taksonomicznej, wyliczono wskaźnik syntetyczny dla każdej gminy. Jeśli chodzi
o agregację wskaźników wyników wyborczych, jak to wcześniej wskazano, zgrupowano je w czterech kategoriach. Wyniki badań przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Kształtowanie się średniej miary syntetycznej sytuacji finansowej dla gmin województwa
lubuskiego
Zgrupowany wskaźnik poparcia
wyborczego w latach 2002,
2004, 2010

Średnia miara syntetyczna sytuacji finansowej gmin
województwa lubuskiego
2004*-2006

2007-2010

Grupa 1

0,3316

0,3017

Grupa 2

0,2913

0,2787

Grupa 3

0,2737

0,2859

Grupa 4

0,2550

0,2852

* Pierwsze wskaźniki do oceny finansowej gmin polskich były opracowane dla 2004 roku, http://
www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania.
Źródło: opracowanie własne.

Analiza wyników badań wyraźnie wskazuje relację dodatnią, tzn. wraz ze wzrostem średniego wskaźnika syntetycznego sytuacji finansowej gminy rośnie poparcie
wyborcze (przemieszczanie się wskaźnika od grupy „poparcie niskiego” – grupa 1,
do grupy „poparcia stabilnego” – grupa 4). Taki wynik potwierdza przyjętą na wstępie tezę, że istnieje związek pomiędzy sytuacją finansową polskich gmin a poparciem
wyborczym wójtów/burmistrzów/prezydentów w wyborach bezpośrednich. Należy
również skonstatować, iż w dwóch różnych, niezależnych okresach analiz te zależności się pokrywają tzn. wraz z poprawą sytuacji finansowej gminy (rosnąca miara
syntetyczna sytuacji finansowej gminy tab. 1) poparcie dla danego włodarza rośnie.
Oznaczać to może, że zmierzając do poprawy wskaźników sytuacji finansowej gminy, dany włodarz zwiększa swoje szanse na reelekcję, i odwrotnie – pogarszająca
się sytuacja finansowa gminy może oznaczać utratę zaufania i zmianę, w kolejnych
wyborach, osoby rządzącej w gminie. Należy również zauważyć, że są to wstępne
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badania, które nie dają odpowiedzi na pytanie, czy zbieżność jest przypadkowa czy
zmienne są silnie skorelowane. Również na tej podstawie nie można udzielić odpowiedzi, która zmienna miała istotniejsze znaczenie w wyniku badań (czy sytuacja
finansowa, czy poziom inwestycji czy stan zadłużenia). Kolejną wątpliwość budzić
może ilość zmiennych dobranych do badań (czy jest ona wystarczająca i w pełni
miarodajna).
Przy tylu wątpliwościach dodatkowo staje się uzasadnione podjęcie próby głębokiej analizy tych relacji i zależności.
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FINANCIAL SITUATION OF A COMMUNE
VS. LOCAL ELECTIONS. INTRODUCTION TO THE STUDY
Summary: Economic theory of democracy, which is one of the most important elements of
public choice theory, introduces economic tools into the analysis of social and political phenomena. Economic analyses are becoming the basis for decision making, and the studies of
principles of state functioning and the behavior of voters can be measured by the economic
indicators. Effectiveness in local government elections, in the consensus opinion of many
political scientists and sociologists, depends on many socio-economic factors. However, Anthony Downs shows that voters are guided by self-interest. Can this business be a subjective
assessment of every voter as to the standard of living in his community? The answer is not
clear, but a lot of evidence confirms this view.
Keywords: economic theory of democracy, local elections, financial analysis.
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