
Międzynarodowe rankingi 

gospodarcze
GOSPODARKA ŚWIATOWA



Plan prezentacji

1. Wskaźnik konkurencyjności gospodarek. Miejsce Polski w rankingu

2. The Global Enabling Trade Report. Omówienie pozycji Polski w raporcie

3. Doing Business 

4. Index of Economic Freedom. Najważniejsze wnioski z ostatniego

badania

5. KOF Globalization Index 

6. World Happiness Report

7. Gross National Happiness Index na podstawie Bhutanu

8. The Country Good Index

9. Podsumowanie



Cele prezentacji

● Przedstawienie najważniejszych rankingów gospodarczych

● Przedstawienie pozycji Polski we wskazanych rankingach oraz 

wskazanie przyczyn

● Zapoznanie z metodologią tworzenia rankingów, zbierania informacji

● Porównanie wybranych rankingów

● Wskazanie zależności między niektórymi wskaźnikami



Global Competitiveness Index 

● sporządzany przez Światowe Forum Gospodarcze

● raport jest sporządzany na podstawie ankiet EOS

● metodyka EOS podlega kontroli audytorskiej

● ankiety kierowane są do członków rad nadzorczych i zarządów 

przedsiębiorstw biorących udział w badaniu

● ankietowani są pytani o sytuację w kraju

● wiarygodność ankiet jest weryfikowana -> w 2016 odrzucono ok. 6% 

ankiet  nie uwzględniono zbiorów danych z kliku krajów

● w 2016 ankietę przeprowadzono w 138 krajach na próbie ok. 14 000 

respondentów



Źródło: weforum.org
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Światowa Konkurencujność 

Gospodarki

Ranking 2015-2016
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Polska
dane na 2015 rok

Źródło: weforum.org
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Raport 2015-2016



Źródło: nbp.pl



The Global Enabling Trade Report 2016

● opracowywany przez  the World Economic Forum oraz the Global 

Alliance for Trade Facilitation

● raport z 2016 roku obejmuje 136 państw

● opiera się na czynnikach, polityce oraz usługach które ułatwiają wymianę 

towarów 

● składa się z czterech indeksów: dostęp do rynku, administracja 

publiczna, infrastruktura, środowisko biznesowe

● Umożliwia m.in. analizę porównawczą międzynarodowej 

konkurencyjności działalności służb celnych i granicznych w 

poszczególnych krajach.



Źródło: weforum.org



Polska

Źródło: weforum.org



Doing Business

zakładanie firmy

uzyskiwanie pozwoleń na budowę

wskaźnik energii elektrycznej  

rejestrowanie własności  

otrzymywanie kredytu

ochrona inwestorów

płacenie podatków

handel zagraniczny

zawieranie umów  

likwidacja przedsiębiorstwa



Doing Business



Doing Business - Polska



Doing Business - Polska - Handel międzynarodowy 
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Index of Economic Freedom

polityka handlowa

obciążenia podatkowe

interwencje rządu w gospodarce

polityka monetarna

przepływ kapitału i inwestycje zagraniczne

bankowość i finanse

płace i ceny

prawa własności

regulacje prawne

aktywność czarnego rynku



Index of Economic Freedom



Index of Economic Freedom



Index of Economic Freedom



Index of Economic Freedom



KOF Globalization Index

Został opracowany przez KOF Swiss Economic Institute

Oblicza poziom globalizacji w danym kraju analizując kraj pod kątem:

- ekonomicznym

- społecznym

- politycznym

● Każdej zmiennej przyporządkowana jest określona waga

● Najnowszy ranking z 2016 roku obejmuje 207 krajów i terytoriów zależnych i zawiera dane od 1970 

do 2013 roku.



źródło: globalization.kof.ethz.ch





World Happiness Report

● Opublikowany przez United Nations Sustainable Development Solutions Network

● Przyjmuje wartości od 0 do 10

● Ma na celu zmierzenie szczęścia danego narodu poprzez określone zmienne 

- PKB per Capita

- Pomoc społeczną

- Oczekiwana ilość lat życia

- Wolność w podejmowaniu decyzji

- Hojność

- Postrzeganie korupcji 



Żródło: http://worldhappiness.report/





Gross National Happiness Index w Bhutanie

Bhutan odrzuca miernik PKB jako wskaźnik rozwoju państwa 

Według tego państwa ważniejsze jest szczęście, dlatego wskaźnik GNH traktują 

jako główny wyznacznik rozwoju

Przeprowadza się go poprzez kwestionariusz, który jest podzielony na 9 części 

odnoszących się do różnych aspektów życia

Odpowiedzią na dane pytanie przyporządkowuje się określona liczbę punktów



Przykładowe pytania:

Źródło: http://www.grossnationalhappiness.com



The Good Country Index

Opracowany przez Simona Anholta na podstawie danych ONZ

Próbuje odpowiedzieć na pytanie “Który kraj czyni najwięcej dobrego dla 

świata?”

Obliczany na podstawie 7 kategorii każdej złożonej z 5 zmiennych

W rankingu uwzględnione są 163 państwa



żródło: goodcountry.org



Wnioski

Międzynarodowe rankingi są bardzo przydatne, gdyż dzięki nim jesteśmy w 

stanie ocenić sytuację w danym państwie, a także porównać ją do innych 

państw.

Należy zwracać uwagę na metodologię badań, aby poprawnie interpretować ich 

wyniki, ponieważ nawet jeden czynnik może znacznie wpłynąć na pozycję 

państwa w rankingu.

Pozycje państw w rankingach normują się - maleje skala przetasowań

Na szczytach rankingów możemy zauważyć zwykle te same państwa
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