
Międzynarodowe 

rankingi 

gospodarcze



Plan prezentacji:

 Global Competitiveness Index (GCI)

 Corruption Perception Index (CPI)

 Human Development Index (HDI)

 Index of Economic Freedom (IEF)



Cele prezentacji:

 Przedstawienie najważniejszych rankingów 

gospodarczych oraz omówienie pozycji Polski

 Przedstawienie metod tworzenia rankingów

 Wskazanie zależności między wskaźnikami



The Global 

Competitiveness

Index 2017-2018



Global Competitiveness Index

 Sporządzany przez Światowe Forum Ekonomiczne 

 Określa zdolności poszczególnych państw do zapewnienia  

długookresowego wzrostu gospodarczego

 Pomiar konkurencyjności oparty jest na 12 filarach 

(podzielone na 3 grupy) 

 W zależności od etapu rozwoju państwa, filarom nadaje się 

odpowiednią wagę, co daje możliwość obliczyć indeks 

konkurencyjności





Polska
dane za 2017-18 rok



Najbardziej problematyczne czynniki



Raport 2017-18



Zakres ocen

dla Europy



Corruption 

Perception 

Index



Corruption Perception Index
 Roczna ocena krajów świata, zawarta przez 

Transparency International

 Odzwierciedla postrzeganie korupcji w 167 krajach 

w skali 100 (brak korupcji) do 0 (silna korupcja)

 Indeks opiera się na serii niezależnych badań z 

udziałem międzynarodowych ekspertów ds. 

finansów i praw człowieka



CPI uwzględnia 13 różnych badań i ocen 

z 12 różnych instytucji:

 the African Development Bank

 the Bertelsmann Foundation

 the Economist Intelligence Unit

 Freedom House

 Global Insight

 International Institute for Management Development

 Political and Economic Risk Consultacy

 The PRS Group, Inc., the World Economic Forum

 the World Bank

 the World Justice Project





Human 

Development 

Index



Human Development Index

 syntetyczny miernik opisujący stopień rozwoju społeczno-

ekonomicznego poszczególnych krajów

 opracowany w roku 1990 przez pakistańskiego 

ekonomistę Mahbuba ul Haqa

 Oparty na tym wskaźniku system porównywania 

wprowadzony został przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych



Składowe 

wskaźnika

 „Długie i zdrowe życie” 

(long and healthy life)

 „Wiedza” (knowledge)

 „Dostatni standard życia” 

(decent standard of living)





Polska
dane za 2014 rok



Index of 
Economic 
Freedom



Index of Economic Freedom

 Miernik odzwierciedlający restrykcyjność przepisów oraz 

zakres stosowania przymusu przez aparat władzy w 

sferze gospodarki w różnych państwach świata

 Każdemu państwu przyznawana jest punktacja według 

50 niezależnych zmiennych podzielonych na 10 kategorii 

wpływających na wolność gospodarczą

 Publikowany przez The Wall Street Jounal i Heritage 

Foundation.



10 kategorii zmiennych:
 Polityka handlowa

 Obciążenia podatkowe

 Interwencje rządu w gospodarce

 Polityka pieniężna

 Przepływ kapitału i inwestycje zagraniczne

 Bankowość i finanse

 Płace i ceny

 Prawa własności

 Regulacje prawne

 Aktywność czarnego rynku.
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