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ABSTRAKT: Publiczne dane statystyczne stanowią źródło informacji dla potrzeb ewaluacji realizowanych polityk oraz podstawę 

do formułowania prognoz niezbędnych do skutecznego i efektywnego prowadzenia dalszego rozwoju. Ograniczenia w zakresie dostępu 

do statystyki publicznej, ale także występujące przypadki manipulacji tymi danymi, co miało miejsce w Grecji, nie tylko utrudniają realizację 

zadań badawczych, ale naruszają zasadę przejrzystości państwa, co zmniejsza poziom zaufania obywateli, partnerów międzynarodowych 

oraz może stanowić zagrożenie dla ekonomicznych fundamentów jego funkcjonowania. Dostęp do publicznych danych statystycznych 

warunkuje możliwość i zakres prowadzenia większości badań empirycznych, których zakres wykracza poza poziom lokalny. W przypadku 

badań regionalnych, gdzie liczba jednostek oraz specyfika pożądanych informacji utrudnia, a wręcz uniemożliwia uzupełnienie ich przez 

badania bezpośrednie, ich zakres determinowany jest dostępem do zasobów informacyjnych gromadzonych przez instytucje publiczne 

powołane do realizacji tego typu zdań. Celem opracowania jest przedstawienie stanu oraz wynikających z niego rekomendacji odnoszących 

się do zasobu informacyjnego oraz możliwości wskaźnikowania zjawisk społeczno-ekonomicznych w badaniach na poziomie krajowym 

(NUTS0) i regionalnym (NUTS2) w państwach należących do UE. Analiza opiera się na doświadczeniach uzyskanych w trakcie realizacji 

projektu FORSED (http://www.forsed.amu.edu.pl) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 10 - 

2015/19/B/HS5/00012: Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej 

rozwiniętych.   
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Wprowadzenie 

 

 Swobodny dostęp do publicznych danych statystycznych jest jednym z podstawowych 

warunków funkcjonowania „sprawnego” państwa i jest praktyką większości państw 

członkowskich Unii Europejskiej (UE). Coraz większego znaczenia nabiera synteza informacji 

statystycznych oraz interpretacja danych. Wzrosły także oczekiwania dotyczące 

międzynarodowej porównywalności wyników badań. Nowe oczekiwania nakładają 

na statystykę dodatkowe zadania, których realizacja wymaga wielu działań, obejmujących 

wszystkie etapy prac statystycznych, a także kwestie koordynacji badań oraz dobrej 

współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami prowadzącymi badania i użytkownikami 

wyników badań statystycznych (Sprawne Państwo 2020, 2013; Statystyka publiczna…2015; 

Eurostat 2018).  

 Publiczne dane statystyczne stanowią źródło informacji dla potrzeb ewaluacji 

realizowanych polityk oraz podstawę do formułowania prognoz niezbędnych do skutecznego 

i efektywnego prowadzenia dalszego rozwoju. Ograniczenia w zakresie dostępu do statystyki 

publicznej, ale także występujące przypadki manipulacji tymi danymi, co miało miejsce 

w Grecji, nie tylko utrudniają realizację zadań badawczych, ale naruszają zasadę 

przejrzystości państwa, co zmniejsza poziom zaufania obywateli, partnerów 

międzynarodowych oraz może stanowić zagrożenie dla ekonomicznych fundamentów jego 

funkcjonowania (Tatała, 2012, Churski i inni, 2014). Dostęp do publicznych danych 

statystycznych warunkuje możliwość i zakres prowadzenia większości badań empirycznych, 

których zakres wykracza poza poziom lokalny. W przypadku badań regionalnych, gdzie liczba 

jednostek oraz specyfika pożądanych informacji utrudnia, a wręcz uniemożliwia uzupełnienie 

ich przez badania bezpośrednie, ich zakres determinowany jest dostępem do zasobów 

informacyjnych gromadzonych przez instytucje publiczne powołane do realizacji tego typu 

zdań, w przypadku państw UE jest to np. Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT), 

a w poszczególnych państwach Krajowe Urzędy Statystyczne (KUS) (Churski i inni, 2014). 

Celem opracowania jest przedstawienie stanu oraz wynikających z niego 

rekomendacji odnoszących się do zasobu informacyjnego oraz możliwości wskaźnikowania 

zjawisk społeczno-ekonomicznych w badaniach na poziomie krajowym (NUTS0) 

i regionalnym (NUTS2) w państwach należących do UE. Analiza opiera się 
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na doświadczeniach uzyskanych w trakcie realizacji projektu „Nowe wyzwania polityki 

regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej 

rozwiniętych”, który jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 

(2015/19/B/HS5/00012). 

Opracowanie zawiera: 

1. Przedstawienie celu i zakresu projektu  „Nowe wyzwania polityki regionalnej 

w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej 

rozwiniętych”, 

2. Opis konstrukcji geograficznej bazy obserwacji dotyczących czynników 

i subczynników rozwoju społeczno-ekonomicznego państw i regionów UE 

3. Analizę możliwości interpretacyjnych dotyczących czynników rozwoju społeczno-

ekonomicznego wynikających z istniejących zasobów statystycznych 

4. Rekomendacje dotyczące zmian w zakresie i sposobie dostępu do zasobów 

informacyjnych wykorzystywanych w badaniach na poziomie krajowym 

i regionalnym państw UE 

 

Cel i zakres projektu badawczego „Nowe wyzwania polityki regionalnej w 
kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej 
rozwiniętych”  

 

Głównym celem projektu jest identyfikacja czynników rozwoju, które powinny być 

przedmiotem interwencji polityki regionalnej w celu osiągania spójności ekonomicznej, 

społecznej i terytorialnej należy do głównych zadań współczesnych badań regionalnych. 

Zmieniające się uwarunkowania procesów rozwojowych stawiają nowe wyzwania polityce 

regionalnej, zarówno w podejściu do programowania jak i jej realizacji. Wśród nich 

do najważniejszych należą dwa nurty związane z: (1) dążeniem do wzrostu efektywności 

interwencji polityki regionalnej, oraz (2) zmieniającym się układem czynników rozwoju 

i redefinicją ich znaczenia w warunkach globalizacji kryzysu. W pierwszym nurcie 

za najbardziej istotne uznać należy: implementację na grunt polityki regionalnej założeń 

podejścia zorientowanego terytorialnie (place-based approach), zwracającego uwagę 

na konieczność uwzględniania specyfik zasobów endogenicznych kształtujących się 
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w układach terytorialnych, oraz zmianę paradygmatu polityki rozwoju wskazującą 

na konieczność wzmacniania procesów rozprzestrzeniania się rozwoju z rdzeni na peryferia 

i odchodzenia od prostej koncentracji środków w obszarach mniej rozwiniętych. W drugim 

nurcie na uwagę zasługują: nowe czynniki rozwoju, wśród których szczególnego znaczenia 

nabierają uwarunkowania instytucjonalne, oraz nowa interpretacja czynników rozwoju 

w kontekście ich wpływu na kształtowanie odporności na kryzys gospodarczy. 

Uwzględniając dotychczasową niską efektywność działań interwencyjnych oraz 

utrzymujące się w perspektywie 2014-2020 dążenie do poprawy spójności ekonomicznej, 

społecznej i terytorialnej państw i regionów UE, wskazane nowe wyzwania polityki 

regionalnej są szczególnie istotne z perspektywy regionów mniej rozwiniętych.  

Cel naukowy konkretyzujący problem badawczy przedmiotowego projektu obejmuje 

warstwę metodologiczną i poznawczą. 

Celem metodologicznym projektu jest opracowanie modelowego układu czynników rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionów mniej rozwiniętych (jednostki NUTS 2 o PKB per 

capita<75% średniej UE), w kontekście nowych wyzwań polityki regionalnej. W tym celu 

wykorzystane zostaną metody matematyczno-statystyczne oraz ekonometrii przestrzennej, 

z uwzględnieniem dorobku badawczego odnoszącego się, w analizowanym zakresie, 

do regionów bardziej rozwiniętych. Cel ten obejmuje następujące cele szczegółowe: 

1. Identyfikacja ex-ante modelowego układu czynników rozwoju społeczno-

gospodarczego, 

2. Wykorzystanie podejścia metodologicznego Mixed-Methods Research (Brewer, 

Hunter 2005; Ivankova i in. 2006; Creswell 2012) do weryfikacji przyjętego ex-ante 

modelowego układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, przy 

uwzględnieniu specyfiki regionów mniej rozwiniętych, 

3. Opracowanie ex-post wielowariantowego modelowego układu czynników rozwoju 

społeczno-gospodarczego wynikającego z prognozowania oddziaływania tych 

czynników w kontekście nowych wyzwań polityki regionalnej. 

Celem poznawczym projektu jest identyfikacja i empiryczna weryfikacja istotnych czynników 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionów mniej rozwiniętych oraz określenie wpływu 

nowych wyzwań polityki regionalnej na kształtowanie tych czynników. Cel ten obejmuje 

następujące cele szczegółowe: 
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1. Identyfikacja i typologia wielowymiarowego zróżnicowania poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionów (NUTS 2) UE warunkującego ich spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną, 

2. Określenie specyfiki czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach 

(NUTS2) UE o różnym poziomie rozwoju (regiony bardziej rozwinięte – regiony 

przejściowe – regiony mniej rozwinięte),  

3. Identyfikacja zróżnicowań rozwojowych w układzie regionalnym 

i wewnątrzregionalnym Polski zmierzająca do testowania przyjętego modelowego 

układu czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach specyfiki 

regionów mniej rozwiniętych w Polsce, w tym ich wewnątrzregionalnego 

zróżnicowania,  

4. Określenie wpływu nowych wyzwań polityki regionalnej na kształtowanie czynników 

rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach mniej rozwiniętych na przykładzie 

Wielkopolski, 

5. Konstrukcja wielowariantowej prognozy oddziaływania czynników rozwoju 

społeczno-gospodarczego w regionach mniej rozwiniętych na przykładzie 

Wielkopolski, 

6. Sformułowanie rekomendacji w zakresie ukierunkowania interwencji zgodnej 

z optymalnym modelowym układem czynników rozwoju społeczno-gospodarczego 

regionu mniej rozwiniętego uwzględniającego nowe wyzwania polityki regionalnej 

oraz specyfikę polskich uwarunkowań rozwoju. 

 W ramach celu poznawczego w zakresie pierwszego celu szczegółowego 

przeprowadza się identyfikację i klasyfikację wielowymiarowego zróżnicowania poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionów (NUTS2) UE warunkującego ich spójność 

gospodarczą, społeczną i terytorialną. Dodatkowo wykonuje się identyfikację i klasyfikację 

wielowymiarowego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw 

(NUTS0). Zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym analizy przeprowadza się 

w ujęciu częściowym rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. w układzie pięciu wydzielonych 

czynników rozwoju służących następnie analizie rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu 

całościowym.  
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Podejmując próbę systematyzacji czynników rozwoju regionalnego można przyjąć 

układ pięciu czynników tylko nieznacznie zmieniony w stosunku do propozycji opracowanej  

blisko dekadę wcześniej (Churski, 2008). Podstawową różnicę stanowi decyzja o włączeniu 

czynnika zewnętrznych przepływów osób, towarów i kapitału w strukturę wewnętrzną 

pozostałych czynników. Wynika to z faktu braku zasadności dalszego wyodrębniania tego 

czynnika w warunkach oddziaływania współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych 

(zwłaszcza integracji gospodarczej i globalizacji), które determinują występowanie procesów 

zewnętrznych i wewnętrznych w ramach każdego z czynników. W tym miejscu należy 

podkreślić, że względna stabilność układu czynników rozwoju regionalnego nie oznacza 

braku zmian w zakresie ich wewnętrznej redefinicji odbywającej się w warunkach 

oddziaływania  współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, co stanowi przedmiot 

analizy w dalszej części niniejszego opracowania (Churski i inni, 2017). W konsekwencji 

przyjmuje się za obowiązujący poniższy układ czynników rozwoju regionalnego, których 

ogólna konkretyzacja jest następująca: 

Kapitał ludzki – obejmuje tę część zasobów ludzi, która aktywnie lub potencjalnie 

uczestniczy w działalności społecznej i gospodarczej ze względu na posiadane wiedzę, 

umiejętności i kwalifikacje. Kapitał ludzki ma charakter osobowy i jest w dużym stopniu 

warunkowany indywidualnymi cechami osobniczymi, zarówno o charakterze fizycznym, jak 

i psychicznym. Jego stan i przemiany w istotny stopniu determinowane są przepływami 

zewnętrznymi związanymi z ruchami migracyjnymi o różnym zasięgu oraz zróżnicowanych 

przyczynach. W operacyjnej identyfikacji kapitału ludzkiego, jako czynnika rozwoju 

regionalnego proponuje się uwzględniać następujących pięć jego aspektów: sytuacja 

ludnościowa, stan zdrowia, mobilność, kwalifikacje i umiejętności, stan rynku pracy (Becker, 

1990, 1993; Domański, 1993; Chojnicki, Czyż, 2006, Czapiński, 2008). 

Kapitał społeczny - obejmuje normy, wartości, aktywność społeczną i zrozumienie 

zapewniające współpracę wewnątrz i między grupami społecznymi. Kapitał społeczny 

stwarza warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz w istotny sposób sprzyja 

„zakorzenianiu” (embeddedness) przedsiębiorstw wpływając na konkurencyjność i zjawisko 

tzw. „lepkości” regionu (stickiness). Stan tego czynnika i jego przemiany zależne są m.in. 

od stopnia otwartości regionu na otoczenie zewnętrzne, w tym zdolność „uczenia się przez 

działanie” (learning by doing). Konkretyzacja operacyjna czynnika kapitał społeczny 
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we wskazanych współczesnych uwarunkowaniach jego kształtowania i oddziaływania 

na procesy rozwoju może odbywać się w układzie czterech subczynników: aktywność 

społeczna, działalność organizacji pozarządowych, organizacji i stowarzyszeń lokalnych, 

przedsiębiorczość, dysfunkcje społeczne (Coleman, 1988; Putnam, 1995; Fukuyama, 1997; 

Portes, 1998; Sztompka, 2007; Działek, 2011). 

Kapitał materialny – obejmuje dobra materialne mające najczęściej charakter środków 

trwałych, które stanowią podstawę dla prowadzenia każdego rodzaju działalności 

gospodarczej. W skład kapitału materialnego wchodzą wszystkie  zasoby środowiskowe oraz 

antropogeniczne których występowania oraz wzajemne powiązanie stanowi podstawę 

kształtowania warunków do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wielkość 

i struktura kapitału materialnego mogą być również zmieniane poprzez BIZ. W operacyjnej 

identyfikacji kapitału materialnego, jako czynnika rozwoju regionalnego proponuje się 

uwzględniać następujące trzy jego aspekty: zasoby naturalne i stan środowiska 

przyrodniczego, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna (Nijkamp, 1984, 1986). 

Kapitał finansowy – obejmuje całość wolnych środków finansowych, które mogą być 

przeznaczone na realizację nowych inwestycji społecznych i gospodarczych prywatnych 

i publicznych powiększających kapitał materialny regionu oraz środki przeznaczane przez 

mieszkańców na prywatną konsumpcję zwiększającą popyt wewnętrzny. Kapitał finansowy 

opiera się w dużym stopniu na mechanizmu montażu źródeł włączając w nie zarówno środki 

własne, jak i instrumenty zwrotne oraz bezzwrotne. Kapitał finansowy w dużym stopniu 

może być zasilany źródłami zewnętrznymi, które mogą na stałe (poprzez BIZ) lub czasowo 

(poprzez np. handel zagraniczny lub interwencje europejskich polityk publicznych) zwiększać 

jego wartość. Towarzyszy temu jednak wzrost ryzyka związany z konsekwencjami 

wystąpienia szoków zewnętrznych oraz uzależniania finansowego, w tym prowadzącego 

do braku samodzielności operacyjnej. Konkretyzacja operacyjna czynnika kapitał finansowy 

we wskazanych współczesnych uwarunkowaniach jego kształtowania i oddziaływania na 

procesy rozwoju może odbywać się w układzie czterech subczynników: sytuacja finansowa 

przedsiębiorstw, ludności i administracji publicznej, stan i struktura usług finansowych, 

wielkość i struktura absorpcji europejskich środków publicznych, zewnętrzne przepływy 

kapitału finansowego (Solow, 1956; Borts, Stein, 1964; Richardson, 1973). 
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Innowacje – obejmują one różne formy innowacyjności gospodarki dotyczące nowych 

rozwiązań technicznych i technologicznych, ale również nowych form organizacyjnych, 

instytucjonalnych i zarządczych. Innowacyjność dotyczy zdolności do generowania 

i przyswajania szeroko rozumianych innowacji technologicznych i organizacyjnych, co może 

się odbywać w regionie przez budowanie usieciowionego środowiska innowacyjnego 

opierającego się na poczwórnej helisie: sektor naukowy, sektor gospodarczy, sektor 

publiczny, w tym administracja oraz społeczeństwo. Adaptacja innowacji może odbywać się 

również, jako konsekwencja efektu „rozlewania się wiedzy” (knowledge spillover) oraz 

procesu „uczenia się regionów” (learning regions), co determinowane jest stopniem 

otwartości regionu na przepływy z otoczeniem i pośrednio wzmacniane jest migracjami, BIZ 

oraz handlem zagranicznym. W operacyjnej identyfikacji innowacji technologicznych 

i organizacyjnych, jako czynnika rozwoju regionalnego proponuje się uwzględniać 

następujące dwa jego aspekty: innowacyjność, środowisko innowacyjne (Etzkowitz, 

Leydesdorf, 1997; Etzkowitz, 2002; Capello, Caragliu, Nijkamp, 2009, Tondl, 2001, Lucas, 

1988, 1990; Lambooy, 2005; Cooke, 2006, Todtling i inni, 2006). 

Należy jednak podkreślić, że współcześnie zachodzą zmiany zakresu i znaczenia 

czynników rozwoju regionalnego, dokonujące się w warunkach oddziaływania megatrendów 

przemian społeczno-ekonomicznych (transformacji, integracji gospodarczej, globalizacji 

i postmodernizacji) oraz ewolucji i adaptacji koncepcji teoretycznych służących ich 

identyfikacji i interpretacji. Nowe światło na czynniki rozwoju regionalnego powinna rzucać, 

coraz częściej podnoszona w głównym nurcie ekonomii, geograficzno-ekonomiczna 

(przestrzenna) perspektywa teoretyczna. Chodzi o rozpatrywanie czynników rozwoju 

regionalnego z punktu widzenia wpływu megatrendów, ale z uwzględnieniem specyfiki 

danego terytorium, która stanowi konsekwencję historycznie ukształtowanych jego 

własności w dużej mierze związanych z pewną ścieżką rozwojową Europy Zachodniej 

i Europy Środkowo-Wschodniej. Próba redefinicji rozpatrywanych w niniejszej pracy, układu 

pięciu czynników rozwoju regionalnego w świetle wymienionych uwarunkowań, prowadzi 

do następujących ustaleń (Churski i inni, 2018): 

1. Współczesne przemiany czynników rozwoju regionalnego stanowią efekt 

oddziaływania przemian społeczno-ekonomicznych związany z procesami integracji 

gospodarczej oraz globalizacji, które w największym stopniu kształtują zmieniające się 
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warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakości życia mieszkańców 

określające specyfikę kolejnego, postmodernizacyjnego,  etapu rozwoju gospodarki 

i społeczeństwa będącego następstwem zmian uruchomionych procesami 

transformacji,  

2. Oddziaływanie głównych współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych 

w mniejszym stopniu wpływa na zmianę katalogu czynników rozwoju regionalnego, 

a w większym stopniu wskazuje na zmieniające się znaczenie w ich identyfikacji oraz 

kształtowaniu subczynników. Zmiany te potwierdzają specyfikę współczesnych 

tendencji procesów rozwojowych, w których systematycznie spada znaczenie 

wymiaru ilościowego czynnika na rzecz wzrostu znaczenia jego cech jakościowych, 

stanowiących aktualnie podstawę budowania przewag konkurencyjnych między 

poszczególnymi obszarami,  

3. W konsekwencji silnego oddziaływania na czynniki rozwoju regionalnego integracji 

gospodarczej i globalizacji koniecznością staje się włączenie przepływów składników 

je budujących w wewnętrzną konkretyzację operacyjną każdego z czynników rozwoju 

regionalnego. Współczesny etap głównych przemian społeczno-ekonomicznych oraz 

wynikających z nich zmian w uwarunkowaniach lokalnych i regionalnych rozwoju nie 

uzasadnia wyróżniania w strukturze czynników rozwoju regionalnego odrębnego 

czynnika związanego z przepływami osób, towarów i kapitału. Specyfika obecnych 

procesów rozwojowych uniemożliwia wręcz jednoznaczne rozdzielenie ich aspektów 

wewnętrznych i zewnętrznych. Potwierdza to rosnąca skala ich usieciowienia 

endogenicznego i egzogenicznego, w istotny sposób zależna od uwarunkowań 

instytucjonalnych oraz budująca poziom i jakość rezyliencji. Jest to widoczne 

zwłaszcza w przemianach zyskujących nieustannie na znaczeniu czynników kapitału 

ludzkiego, kapitału społecznego, innowacji technologicznych i organizacyjnych, 

których usieciowienie buduje jakość środowiska kapitału terytorialnego 

poszczególnych obszarów. 
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Konstrukcja geograficznej bazy obserwacji dotyczących czynników i 
subczynników rozwoju społeczno-ekonomicznego państw i regionów UE 

 

W celu konstrukcji geograficznej bazy informacji na poziomie krajowym (NUTS0) oraz 

regionalnym (NUTS2) przyjęto następujące założenia wstępne determinujące celowy dobór 

wskaźników opisujących czynniki i subczynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego państw 

i regionów UE: 

1. Czynniki oraz subczynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego (tab 1.) traktowane są 

jako obiekty konceptualne, niedostępne bezpośredniemu postrzeganiu (Bunge 2006, 

Czyż 2016), które można jednak identyfikować za pomocą wskaźników 

statystycznych, 

 

Tab. 1. Czynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz ich subczynniki 
Czynniki Subczynniki 

KAPITAŁ LUDZKI 

 sytuacja ludnościowa 

 stan zdrowia 

 mobilność 

 kwalifikacje i umiejętności 

 stan rynku pracy  

KAPITAŁ SPOŁECZNY 

 aktywność społeczna 

 działalność organizacji pozarządowych, organizacji i stowarzyszeń lokalnych 

 przedsiębiorczość 

 dysfunkcje społeczne 

KAPITAŁ MATERIALNY 

 zasoby naturalne i stan środowiska przyrodniczego 

 infrastruktura techniczna 

 infrastruktura społeczna 

KAPITAŁ FINANSOWY 

 sytuacja finansowa przedsiębiorstw, ludności i administracji publicznej 

 stan i struktura usług finansowych  

 wielkość i struktura absorpcji europejskich  środków publicznych 

 zewnętrzne przepływy kapitału finansowego 

INNOWACJE  
 innowacyjność 

 środowisko innowacyjne 

Źródło: opracowanie własne 

 

2. Wskaźniki wykorzystane w celu identyfikacji czynników i subczynników powinny 

obejmować pełne serie czasowe dla lat 2004-2015 i być zgodne z zakresem 

obserwacji przyjętym w projekcie badawczym stanowiącym podstawę przedmiotowej 

diagnozy, 
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3. Czynniki i subczynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego powinny być 

identyfikowane w każdym z 28 państw UE za pomocą takiego samego zestawu 

wskaźników, 

4. Czynniki i subczynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego powinny być 

identyfikowane w każdym z 276 regionów UE (wg stanu na 2015r.) za pomocą takiego 

samego zestawu wskaźników, 

5. Zestawy wskaźników wykorzystane w analizie na poziomie krajowym (NUTS0) 

i regionalnym (NUTS2) UE mogą być odmienne, pod warunkiem że wykorzystane 

wskaźniki odzwierciedlają cechy opisywanych przez nie czynników i subczynników.  

6. Każdy czynnik oraz subczynnik powinien być opisywany podobną liczbą wskaźników, 

co ograniczy statystyczne („sztuczne”) podnoszenie znaczenia jednego czynnika 

względem innych w modelowaniu regresyjnym,   

7. Zasadniczym źródłem danych jest Eurostat, a pozostałe bazy danych o zasięgu 

międzynarodowym stanowią potencjalną możliwość uzupełnienia braków w bazie 

Eurostatu, pod warunkiem spełnienia warunku kompletności obserwacji i pełnego 

pokrycia przestrzennego w rozpatrywanym  okresie i układzie jednostek. 

 Kolejnym krokiem w procesie konstrukcji geograficznej bazy danych dotyczącej 

czynników i subczynników rozwoju społeczno-ekonomicznego państw UE na poziomie 

krajowym i regionalnym jest opracowanie systemu kodowania wskaźników, co w znacznym 

stopniu ułatwia katalogowanie zebranego materiału statystycznego. Każdy kod składa się 

z pięciu zasadniczych elementów odnoszących się do przestrzennego poziomu analizy, 

rodzaju opisywanego czynnika i subczynnika (tab. 2.) oraz liczby porządkowej (n). 

Przykładowy kod wskaźnika dla subczynnika sytuacja ludnościowa w ramach czynnika kapitał 

ludzki na poziomie krajowym w Europie przyjmuje następującą postać: EU28_N0_KL_sl_n, a 

na poziomie regionalnym EU28_N2_KL_sl_n.  
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Tab. 2. Symbole wykorzystane w systemie kodowania wskaźników 

Wyszczególnienie Elementy systemu kodowania Symbol 

Poziom 
przestrzenny 

Europejski EU28 

Krajowy N0 

Regionalny N2 

Rodzaj czynnika i 
jego subczynniki 

Kapitał ludzki KL 
sytuacja ludnościowa sl 

stan zdrowia sz 

mobilność m 

kwalifikacje i umiejętności ku 

stan rynku pracy rp 

Kapitał społeczny KS 
aktywność społeczna as 

działalność organizacji pozarządowych, organizacji i stowarzyszeń lokalnych op 

przedsiębiorczość p 

dysfunkcje społeczne ds 

Kapitał materialny KM 
zasoby naturalne i stan środowiska przyrodniczego zn 

infrastruktura techniczna it 

infrastruktura społeczna is 

Kapitał finansowy KF 
sytuacja finansowa przedsiębiorstw, ludności i administracji publicznej sf 

stan i struktura usług finansowych  uf 

wielkość i struktura absorpcji europejskich  środków publicznych se 

zewnętrzne przepływy kapitału finansowego zp 

Innowacje  ITiO 
innowacyjność i 

środowisko innowacyjne si 

Źródło: opracowanie własne 

 
 Konfrontacja założeń wstępnych dotyczących konstrukcji geograficznej bazy danych 

z ograniczeniami panującymi w zakresie dostępnych zasobów statystyki publicznej w zakresie 

czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego państw UE na poziomie krajowym oraz 

regionalnym wymusiła wprowadzenie zmian rzutujących na proces identyfikacji modelowego 

układu czynników rozwoju. Do najważniejszych zmian należało odejście od przyjętego 

wcześniej katalogu subczynników rozwoju społeczno-ekonomicznego ze względu na fakt, że 

znaczna ich część nie była reprezentowana odpowiednimi wskaźnikami. I tak np. aktywność 

społeczna rozpatrywana w ramach kapitału społecznego i mierzona m.in. frekwencją 

wyborczą nie mogła zostać ujęta ze względu na charakter zjawiska występującego raz na 

kilka lat oraz w różnych momentach czasowych w zależności od danego państwa. Rzutowało 

to na obniżoną porównywalność danych opisujących frekwencję wyborczą. W kontekście 

kapitału społecznego brakowało również danych odzwierciedlających działalność organizacji 
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pozarządowych oraz w mniejszym stopniu danych dotyczących przedsiębiorczości. Mogłaby 

być ona wyrażona pośrednio liczbą nowopowstałych przedsiębiorstw. Jednak tego typu 

informacje dostępne są dopiero od 2008 roku. Innymi subczynnikami rozwoju społeczno-

ekonomicznego praktycznie nie uwzględnionymi w międzynarodowych bazach danych była 

infrastruktura społeczna w ramach kapitału materialnego, która ewentualnie mogłaby być 

opisana jedynie liczbą łóżek szpitalnych per capita, gdyby nie istotne braki danych w tym 

zakresie dla państw takich jak: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Włochy oraz Czechy. 

Problematyczne okazało się również wskaźnikowanie dwóch subczynników w ramach 

kapitału finansowego, odnoszących się do stanu i struktury usług finansowych oraz do 

absorpcji europejskich środków publicznych. W kwestii usług finansowych szczególny 

problem stanowiło pozyskanie pełnych serii czasowych i przestrzennych, szczególnie na 

poziomie regionalnym, z kolei w zakresie absorpcji środków publicznych publikowane dane 

w ogóle nie uwzględniały wartości rocznych, a jedynie całe wieloletnie okresy 

programowania polityki regionalnej UE, co uniemożliwiło wprowadzenie tego typu danych 

chociażby do analizy dynamiki procesów społeczno-gospodarczych. Ostatnim subczynnikiem, 

który nie znalazł pokrycia (zwłaszcza na poziomie regionalnym) w dostępnych zasobach 

statystycznych było środowisko innowacyjne, wyróżnione w ramach czynnika innowacje. 

Niemożliwym było włączenie do analiz m.in. danych dotyczących europejskich indeksów 

innowacyjności (European Innovation Scoreboard oraz Regional Innovation Scoreboard) 

przede wszystkim ze względu na fakt, że nie obejmowały one pierwszych lat okresu objętego 

analizą oraz forma ich publikacji (brak arkuszy kalkulacyjnych) skutecznie utrudniała 

zastosowanie tych danych w badaniach własnych. Dodatkowo na poziomie regionalnym 

indeks innowacyjności jest publikowany jedynie w cyklu dwuletnim, co również nie 

odpowiada przyjętym założeniom wstępnym konstrukcji bazy informacji geograficznej. 

Odejście od katalogu subczynników przełożyło się również na rezygnację z symboli 

określających nazwy subczynników w systemie kodowania wskaźników. Ostatecznie każdy 

kod składa się z czterech, a nie jak wstępnie założono pięciu, zasadniczych elementów 

odnoszących się do przestrzennego poziomu analizy, rodzaju opisywanego czynnika oraz 

liczby porządkowej (n) (ryc. 1). Wówczas przykładowy kod wskaźnika w ramach czynnika 

kapitał ludzki na poziomie krajowym w Europie przyjmuje następującą postać: 

EU28_N0_KL_n, a na poziomie regionalnym EU28_N2_KL_n. 
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przestrzenny 
poziom analizy 

czynnik 
liczba 

porządkowa 

N0 / N2 

UE28 

KL / KS / KM / KF 
/ ITiO 

1 - n 

przestrzenny 
poziom analizy 

czynnik subczynnik 
liczba 

porządkowa 

N0 / N2 

UE28 

KL / KS / KM / KF / 
ITiO 

patrz: tab. 2 1 - n 

 
Ryc. 1. Elementy i symbole systemu kodowania wskaźników  

zakładany system kodowania 
 

 
 
 
 

ostateczny system kodowania 
 

 

  

Źródło: opracowanie własne 

 
  

Weryfikacji uległy również założenia dotyczące zakresu przestrzennego analizy na 

poziomie krajowym (28 państw UE). Ostatecznie zdecydowano się na nie uwzględnianie 

Chorwacji, w przypadku której europejska statystyka publiczna cechowała się dużymi 

brakami danych. Ponadto eliminacja Chorwacji była uzasadniona ze względów 

merytorycznych. Kraj ten został pełnoprawnym członkiem Wspólnoty w lipcu 2013 r., 

w związku z czym przez niemal cały okres objęty analizą w ramach niniejszego projektu 

(2004-2015) pozostawał on poza strukturą UE. W konsekwencji tego zabiegu nie 

uwzględniono chorwackich regionów również w analizie na poziomie regionalnym. Dla 

większości pozostałych państw statystyka Eurostatu prezentowała dość wysoki poziom 

dostępności do danych na poziomie NUTS2. Problematyczne okazały się tylko przypadki 

Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowenii i Grecji. Jedynie Grecja charakteryzowała się na tyle 

dużymi brakami danych, że koniecznym było wyłączenie jej regionów z dalszych analiz. 

Przykładowo w zakresie jedynych wskaźników odnoszących się do innowacyjności 

i dostępnych dla większości regionów UE (wydatki na B&R), dane dla regionów greckich były 

dostępne tylko w trzech momentach czasowych. W przypadku pozostałych trzech krajów, 

zdecydowano się uwzględnić dane dla jednostek poziomów wyższych niż NUTS2, które 

odpowiadały jednocześnie w większym stopniu faktycznemu podziałowi administracyjnemu 

danego kraju. Dotyczyło to m.in. Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, gdzie problematyczne 

okazało się zebranie danych z zakresu kapitału materialnego. Były one jednak dostępne dla 
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jednostek poziomu NUTS1, czyli odpowiednio: government office regions w Wielkiej Brytanii 

oraz Länder w Niemczech. Natomiast w przypadku Słowenii ze względu na jej niewielkie 

rozmiary i brak danych na niższych szczeblach m.in. w zakresie innowacji, zdecydowano się 

uwzględnić w analizie poziom NUTS0. Ostatecznie zestaw jednostek ujętych 

w konstruowanej geograficznej bazie danych dotyczących czynników i subczynników rozwoju 

społeczno-ekonomicznego państw UE obejmował 27 jednostek na poziomie krajowym oraz 

205 na poziomie regionalnym (tab. 3., ryc. 2). 

 

 

 

Tab. 3 Wykaz państw i regionów wraz z liczbą analizowanych jednostek podziału 
terytorialnego 

L.p. Państwo 
Kod 
UE 

Poziom 
NUTS 

Liczba 
jednostek 

Jednostka krajowego podziału administracyjnego 

1 Austria AT NUTS2 9 States (Bundesländer) 

2 Belgia  BE NUTS2 11 Provinces (Provincies/Provinces) 

3 Bułgaria BG NUTS2 6 Planning regions (Rajoni za planirane) 

4 Cypr CY NUTS2 1 - 

5 Czechy CZ NUTS2 8 Oblasts (Oblasti) 

6 Dania  DK NUTS2 5 Regions (Regioner) 

7 Estonia  EE NUTS2 1 - 

8 Finlandia  FI NUTS2 5 Large areas (Suuralueet / Storområden) 

9 Francja  FR NUTS2 22 Regions (Régions + DOM) 

10 Hiszpania ES NUTS2 19 Autonomous communities and cities (Comunidades y ciudades autónomas) 

11 Holandia NL NUTS2 12 Provinces (Provincies) 

12 Irlandia  IE NUTS2 2 podział „sztuczny” 

13 Litwa LT NUTS2 1 - 

14 Luksemburg LU NUTS2 1 - 

15 Łotwa LV NUTS2 1 - 

16 Malta MT NUTS2 1 - 

17 Polska  PL NUTS2 16 Voivodeships (Województwa) 

18 Portugalia PT NUTS2 7 Regional Coordination Commissions, and Autonomous Regions 

19 Rumunia  RO NUTS2 8 Regions (Regiuni) 

20 Słowacja  SK NUTS2 4 Oblasts (Oblasti) 

21 Szwecja  SE NUTS2 8 National areas (Swedish: Riksområden) 

22 Węgry HU NUTS2 7 Planning and statistical regions (Tervezési-statisztikai régiók) 

23 Włochy IT NUTS2 21 Regions (Regioni) 

24 Niemcy DE NUTS1 16 States (Länder) 

25 Wielka Brytania UK NUTS1 12 Government office regions 

26 Słowenia SI NUTS0 1 - 

27 Grecja EL rezygnacja z analiz na poziomie regionalnym ze względu na duże braki danych 

Ogółem 205  

Źródło: Opracowanie własne 
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Ryc. 2. Rozkład przestrzenny regionów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Założenie przyjęte w procesie konstrukcji przedmiotowej bazy danych obserwacji 

geograficznych, odnoszące się do możliwości skompletowania zróżnicowanego układu 

wskaźników na poziomie krajowym i regionalnym z zachowaniem ich spójności 

merytorycznej, można zasadniczo uznać za spełnione. Wszystkie wskaźniki odzwierciedlają 

istotne cechy poszczególnych czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ostatecznie 

inwentaryzacja zasobów ogólnodostępnej statystyki publicznej spełniającej przyjęte kryteria 

pozwoliła na identyfikację 15 wskaźników wykorzystanych w analizie czynników rozwoju 

społeczno-ekonomicznego w układzie 27 państw UE oraz 14 wskaźników dla układu 205 

regionów NUTS2 (tab. 4.). 
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Tab. 4. Wykaz wskaźników identyfikujących czynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego na 
poziomie krajowym i regionalnym państw UE 

 Poziom krajowy Poziom regionalny 

Czynnik Kod wskaźnika Definicja wskaźnika Kod wskaźnika Definicja wskaźnika 

Kapitał ludzki 

UE27_N0_KL_1 przyrost naturalny w ‰ UE26_N2_KL_1 
wskaźnik obciążenia 
demograficznego;  

UE27_N0_KL_2 
udział osób biorących udział w 
szkoleniach pow. 25 roku życia w % 

UE26_N2_KL_2 przyrost naturalny  w ‰ 

UE27_N0_KL_3 
udział osób z wykształceniem 
wyższym w % 

UE26_N2_KL_3 saldo migracji  w ‰ 

UE27_N0_KL_4 
udział bezrobotnych w ogóle 
ludności w wieku 20-64  w % 

UE26_N2_KL_4 stopa bezrobocia (od 15 lat) w % 

Kapitał 
społeczny 

UE27_N0_KS_1 
udział osób zatrudnionych w 
Science and  Technology w % w 
ogóle populacji 

UE26_N2_KS_1 
 

udział osób z wykształceniem 
wyższym w przedziale 25-64 lata w 
% 

UE27_N0_KS_2 
udział zagrożonych ubóstwem w 
ogółu populacji w % 

UE26_N2_KS_2 
 

wartość dodana brutto   
na 1  zatrudnionego w EUR/os. 

UE27_N0_KS_3 poziom przestępczości w% 
UE26_N2_KS_3 

udział długotrwale bezrobotnych w 
ogóle bezrobotnych w % 

UE26_N2_KS_4 
wskaźnik aktywności zawodowej w 
% 

Kapitał 
materialny 

UE27_N0_KM_1 
udział energii odnawialnej w ogóle 
źródeł energii w % 

UE26_N2_KM_1 gęstość autostrad km/1000km2 

UE27_N0_KM_2 
emisja gazów cieplarnianych w tys. 
ton  

UE26_N2_KM_2 
nakłady brutto na środki trwałe na 
1 zatrudnionego w EUR/os. 

UE27_N0_KM_3 
udział gospodarstw domowych z 
dostępem do Internetu w % 

Kapitał 
finansowy 

UE27_N0_KF_1 dochody ogółem w % PKB UE26_N2_KF_1 
dochody gospodarstw domowych 
do dyspozycji  per capita w EUR/os. 

UE27_N0_KF_2 udział w eksporcie światowym w % 
UE26_N2_KF_2 

wartość dodana brutto (sekcje K-N, 
w tym z działalności finansowej) na 
1 zatrudnionego  w EUR/os. 

UE27_N0_KF_3 import towarów i usług jako % PKB 

Innowacje  

UE27_N0_ITiO_1 
 

wydatki na BiR na 1 mieszkańca w 
euro w EUR/os. 

UE26_N2_ ITiO_1 
wewnętrzne publiczne wydatki na 
badania i rozwój (GERD) w 
stosunku do PKB w % 

UE27_N0_ITiO_2 
udział wydatków sektora 
publicznego na działalność BiR w 
PKB w % 

UE26_N2_ ITiO_2 
udział osób zatrudnionych w 
Science and  Technology w % w 
ogóle populacji 

Źródło: opracowanie własne 

 

Porównując oba układy przestrzenne można wskazać jedynie dwa wskaźniki opisujące ten 

sam czynnik zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Były to: wskaźnik przyrostu 

naturalnego opisujący kapitał ludzki oraz udział wydatków sektora publicznego na 

działalność B&R w PKB opisujący poziom innowacji technologicznych i organizacyjnych. 

W przypadku dwóch innych wskaźników, ze względu na ich szersze możliwości 

interpretacyjne, przy jednoczesnych występujących brakach w dostępie do danych 

identyfikujących poszczególne aspekty procesów rozwojowych, przyporządkowano je na obu 

poziomach do różnych czynników. Były to: wskaźnik udziału osób z wykształceniem wyższym 

w przedziale 25-64 lata (w %), który na poziomie krajowym opisuje kapitał ludzki, a na 

poziomie regionalnym kapitał społeczny oraz wskaźnik udziału osób zatrudnionych w Science 
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and Technology w ogóle populacji, który na poziomie krajowym przyporządkowano do 

aspektu kapitał społeczny, a na poziomie regionalnym do aspektu innowacje (tab. 5).  

 

Tab.  5. Różnice w układzie wskaźników dla poziomu krajowego i regionalnego 

Czynnik 
Poziom 

krajowy 

Poziom 

regionalny 

Liczba 

Zgodność/Niezgodność 

Kapitał ludzki 4 4 1/6 

Kapitał społeczny 3 4 0/7 

Kapitał materialny 3 2 0/5 

Kapitał finansowy 3 2 0/5 

Innowacje  2 2 1/2 

Ogółem 15 14 2/25 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Należy podkreślić, że różnice w liczbie wskaźników uwzględnionych dla poszczególnych 

czynników w obu rozpatrywanych układach przestrzennych (tab. 6.) są celowe i wynikają 

z założenia wstępnego dotyczącego konieczności dążenia do porównywalnej liczby 

wskaźników. Podejście to uzasadniają względy metodologiczne związane z ograniczaniem siły 

statystycznego oddziaływania czynnika opisywanego wieloma zmiennymi (np. kapitał ludzki) 

względem czynników, dla których zidentyfikowano znacznie mniejszą liczbę zmiennych (np. 

innowacje). Jest to szczególnie istotne, jeżeli w analizach stosuje się modele regresyjne. 

Założenie odnoszące się do przekonania, że zasoby statystyczne Eurostatu stanowią 

obecnie najlepiej rozwinięte ogólnodostępne źródło danych dla analiz społeczno-

ekonomicznych na poziomie UE, zwłaszcza na poziomie regionalnym, potwierdziła także 

inwentaryzacja innych międzynarodowych baz statystycznych takich organizacji jak np.: 

Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON), 

Bank Światowy, czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Baza ESPON 

zawiera szereg interesujących informacji dotyczących zjawisk społeczno-ekonomicznych, ale 

dane te nie zawsze spełniają kryterium ciągłości przestrzennej. Przykładem jest wskaźnik 

dostępności drogowej obliczony dla jednostek NUTS3, stanowiący efekt realizacji projektu 

TRACC, który jest dostępny tylko dla jednego momentu czasowego (2011). Bazy danych 

Banku Światowego oraz OECD są źródłem różnorodnych informacji statystycznych istotnych 

bardziej dla porównań o charakterze międzynarodowym prowadzonych na poziomie 

krajowym, a nie regionalnym. Nie zawsze dane tam zawarte spełniają jednak warunek 
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ciągłości czasowej dla okresu 2004-2015 i są dostępne dla pojedynczych lat. Dotyczy to m.in. 

zagadnień związanych z poziomem innowacyjności, takich jak np. wartość dodana w sektorze 

ICT.  Na tym tle baza Eurostatu, pomimo wskazanych niedoskonałości, pozostaje relatywnie 

najlepszym źródłem danych dla analiz związanych z identyfikacją czynników rozwoju 

społeczno-ekonomicznego państw i regionów UE. Należy jednak pamiętać, że występujące 

w niej braki zmuszają do podejmowania szeregu działań uzupełniających w celu uzyskania 

ciągłych serii czasowych i przestrzennych dla zestawów wskaźników identyfikujących czynniki 

rozwoju społeczno-ekonomicznego na poziomie krajowym i regionalnym państw UE (tab. 4.). 

Dobrym przykładem są wskaźniki związane z kapitałem materialnym. Przykładowo określenie 

gęstości autostrad (wskaźnik UE26_N2_KM_1) dla regionów Portugalii i Danii wymagało 

pogłębionej kwerendy urzędów statystycznych tych krajów. Dodatkowo w przypadku Danii 

sytuację komplikował fakt, że w 2007 r. wprowadzono tam nowy podział administracyjny. 

Innym przykładem braków zasobów Eurostatu były niekompletne dane dotyczące nakładów 

na środki trwałe (UE26_N2_KM_2) dla Cypru, które zostały uzupełnione danymi Banku 

Światowego. 

 
Możliwości interpretacyjne dotyczące czynników rozwoju społeczno-
ekonomicznego wynikające z istniejących zasobów statystycznych  

 

 Analiza możliwości interpretacyjnych w zakresie czynników rozwoju społeczno-

ekonomicznego wynikających z zasobów skonstruowanej bazy obserwacji, prowadzona była 

w układzie pięciu czynników: kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał materialny, kapitał 

finansowy, innowacje. W ramach każdego czynnika dokonano ogólnej charakterystyki 

dostępu do publicznej informacji statystycznej na poziomie krajowym oraz regionalnym. 

Ponadto wskazano na możliwości interpretacji wybranych wskaźników (tab. 4.) opisujących 

zjawiska typowe dla każdego z czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego. 

Kapitał ludzki 

Zakres  publicznych danych statystycznych w zakresie kapitału ludzkiego na poziomie 

krajowym (NUTS 0) jest relatywnie najbardziej obszerny i może być oceniony jako 

wystarczający. Dużą zaletą bazy danych Eurostatu jest możliwość bezpośredniego pozyskania 

m.in. wskaźników struktury wykształcenia, czy poziomu bezrobocia wskazującego na poziom 
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wykorzystania kapitału ludzkiego, wyrażonych w wartościach procentowych. Ponadto 

zapewniony jest łatwy dostęp do danych dla innych kluczowych demograficznych aspektów 

omawianego czynnika, wśród których wymienić należy m.in.: wskaźnik przyrostu 

naturalnego, saldo migracji oraz wskaźnik obciążenia demograficznego. Pozwala to uniknąć 

przeprowadzania nieskomplikowanych, ale czasochłonnych obliczeń polegających na 

relatywizacji danych o charakterze nominalnym. Ciągłość serii czasowych i przestrzennych 

podstawowych wskaźników jest w większości przypadków pełna i porównywalna. Istotne 

problemy pojawiają się jedynie w przypadku charakterystyki stanu zdrowia ludności oraz 

poziomu opieki medycznej określających elementy jakościowe stanu kapitału ludzkiego. 

Dostępne dane odnoszące się do tych aspektów nie spełniają warunków ciągłości 

przestrzennej (braki dla takich krajów jak np. Estonia, Irlandia, Hiszpania, czy Austria) oraz 

czasowej (np. brak podstawowych danych dotyczących liczby lekarzy dla Grecji: 2004-2015, 

Francji: 2004-2010, Holandii: 2004-2013). 

Na poziomie regionalnym (NUTS 2) zbiór danych odnoszących się do kapitału ludzkiego 

również można uznać za satysfakcjonujący w zakresie podstawowych wskaźników 

ludnościowych. Należy jednak zaznaczyć, że ich zestaw jest bardziej ograniczony niż ma to 

miejsce na poziomie krajowym i częściej wymagane są samodzielne obliczenia prowadzone 

na danych nominalnych. Przykładem obliczonego wskaźnika dostępnego na poziomie 

krajowym, a na regionalnym już nie, jest wskaźnik obciążenia demograficznego. Na poziomie 

regionalnym niedostępne są również dane dotyczące społecznych aspektów kapitału 

ludzkiego chociażby liczby zawieranych małżeństw i rozwodów. Na tym poziomie 

przestrzennym częściej można jednak spotkać się z brakiem pełnej ciągłości przestrzennej 

i czasowej, zwłaszcza w przypadku danych opisujących jakość kapitału ludzkiego, 

a dotyczących przykładowo stanu zdrowia, czy poziomu umiejętności korzystania z Internetu. 

W opracowanej bazie obserwacji dotyczących czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego 

państw i regionów UE (tab. 4.) znalazły się tylko wybrane wskaźniki dotyczące kapitału 

ludzkiego. Wybór ten podyktowany został m.in. koniecznością ograniczenia ich liczby, tak 

aby nie była ona znacząco większa od liczby wskaźników dla pozostałych czynników. I tak na 

poziomie krajowym (NUTS 0) poziom kapitału ludzkiego odzwierciedlają wskaźniki: przyrostu 

naturalnego, udziału osób pow. 25 roku życia biorących udział w szkoleniach, udziału osób 

z wykształceniem wyższym oraz udziału bezrobotnych w  ludności w wieku produkcyjnym. 
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Wartości tak dobranego zestawu wskaźników pozwalają interpretować poziom kapitału 

ludzkiego w kontekście wybranych jego aspektów: sytuacji ludnościowej, mobilności, 

kwalifikacji i umiejętności oraz stanu rynku pracy. 

Na poziomie regionalnym (NUTS 2) zestaw przyjętych wskaźników obejmuje: wskaźnik 

obciążenia demograficznego, przyrostu naturalnego, saldo migracji oraz stopę bezrobocia. 

Uwzględnienie salda migracji pozwala, w odróżnieniu do poziomu krajowego, na analizę 

poziomu mobilności w innym wymiarze. Na poziomie regionalnym nie uwzględniono udziału 

osób z wyższym wykształceniem, interpretowanym wcześniej w kontekście kwalifikacji oraz 

umiejętności. Sytuacja ta wynikała z przesunięcia tego wskaźnika, ze względu na możliwość 

jego szerokiej interpretacji, do kapitału społecznego, który to cechuje się relatywnie niską 

dostępnością innych danych spełniających założenia wstępne przyjęte w procesie konstrukcji 

bazy danych, stanowiącej przedmiot rozważań w niniejszej pracy. Ostatecznie za pomocą 

przyjętego układu wskaźników na poziomie regionalnym można wnioskować na temat 

przemian zachodzących w trzech z czterech aspektów kapitału ludzkiego: sytuacji 

ludnościowej, mobilności oraz rynku pracy. 

 

Kapitał społeczny 

Dostępność danych wtórnych opisujących kapitał społeczny charakteryzuje się istotnymi 

ograniczeniami. Wynikają one  ze specyfiki tego czynnika, który należy do trudno 

identyfikowalnych, a w konsekwencji nie łatwych w pomiarze. Podstawową przyczyną 

trudności jest wielość definicji tego czynnika, co podkreśla relatywnie dużą 

niejednoznaczność jego zakresu . W badaniach kapitału społecznego wykorzystuje się często 

wskaźniki pośrednie, na podstawie których można określić występowanie wysokiego lub 

niskiego kapitału społecznego, na co uwagę zwracają m.in. Fukuyama (2003), Sierocińska 

(2011), Churski i in. (2017). Na poziomie krajowym UE(NUTS 0) można identyfikować 

wielkość i jakość kapitału społecznego za pomocą wskaźników: udziału osób zatrudnionych 

w Science & Technology, udziału osób zagrożonych ubóstwem oraz poziomu przestępczości. 

Identyfikacja kapitału społecznego na poziomie regionalnym w UE (NUTS 2) jest możliwa na 

podstawie jeszcze bardziej ograniczonego katalogu wskaźników odnoszących się do udziału 

osób z wykształceniem wyższym oraz do udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie 
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osób pozostających bez pracy. Należy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku istnieją 

pojedyncze braki danych dla kilku regionów austriackich, Korsyki oraz Słowenii. 

W konsekwencji w przygotowanej bazie danych kapitał społeczny na poziomie krajowym UE 

(NUTS 0) jest  identyfikowany m.in. za pomocą  udziału osób zatrudnionych w Science 

& Technology, który traktuje się jako wskaźnik inferencyjny (Czyż 2016) dostarczający 

informacji na temat poziomu innowacyjności oraz kreatywności danego społeczeństwa. 

Z kolei wskaźniki dotyczące  udziału osób zagrożonych ubóstwem oraz poziomu 

przestępczości są traktowane jako destymulanty identyfikujące poziom dysfunkcji 

społecznych wskazujących na niski poziom kapitału społecznego. Tym samym na poziomie 

krajowym możliwa do realizacji jest identyfikacja  zmian zachodzących w dwóch 

z zakładanych czterech aspektów kapitału społecznego – w zakresie przedsiębiorczości oraz 

dysfunkcji społecznych.  

Wskaźniki przyjęte na poziomie regionalnym (NUTS 2) mogą być wykorzystywane do 

interpretacji zmian w zakresie jakości kapitału społecznego (udział osób z wykształceniem 

wyższym) oraz efektywności pracy (wartość dodana brutto na 1 zatrudnionego) 

wpływających na aspekt kapitału społecznego obejmujący poziom przedsiębiorczości. Z kolei 

inny aspekt omawianego czynnika - poziom dysfunkcji społecznych może być na tym 

poziomie przestrzennym identyfikowany udziałem długotrwale bezrobotnych w ogólnej 

liczbie osób pozostających bez pracy. 

 

Kapitał materialny 

Stan europejskiej informacji statystycznej dotyczącej kapitału materialnego na poziomie 

krajowym (NUTS 0) w okresie 2004-2015 może być uznany za przeciętny. O ile dość dobrze 

opisane są m.in. zasoby naturalne i stan środowiska przyrodniczego, w tym również 

zagospodarowanie przestrzenne (choć z pewnymi brakami czasoprzestrzennymi), to 

w przypadku subczynnika infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej jest znacznie 

gorzej. Szczególnie poważne braki odnotowano w zakresie identyfikacji długości sieci 

infrastruktury transportowej (np. w przypadku Belgii, Danii, czy Grecji), stopnia rozwoju 

infrastruktury komunalnej (większość krajów zachodnioeuropejskich), czy stanu 

i wykorzystania infrastruktury kulturalnej i infrastruktury ochrony zdrowia (Wielka Brytania). 

Pozytywnie natomiast wygląda sytuacja w przypadku danych charakteryzujących stopień 
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rozwoju nowych elementów infrastruktury technicznej np. dostępu do sieci internetowej. 

Omawiając zasób informacji statystycznej dla kapitału materialnego należy jeszcze zaznaczyć, 

że publikowane dane mają przeważnie charakter nominalny i wymagają przeprowadzenia 

odpowiednich zabiegów relatywizujących. 

 Sytuacja na poziomie regionalnym (NUTS 2) w zakresie kapitału materialnego również 

charakteryzuje się deficytami w dostępności do danych, jednak znacznie poważniejszymi niż 

ma to miejsce na poziomie krajowym. Przede wszystkim brakuje spójnych danych 

opisujących stan środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych. Dane z tego zakresu 

dostępne są jedynie na poziomie krajowym. Liczne trudności sprawia również próba 

identyfikacji poziomu rozwoju infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. 

W konsekwencji interpretacja poziomu i oddziaływania kapitału materialnego na poziomie 

krajowym opiera się ostatecznie na trzech wskaźnikach cechujących się pełnymi seriami 

czasowymi i przestrzennymi, w przyjętym układzie analizy. Pierwszym jest udział energii 

odnawialnej w ogóle wytworzonej energii, na podstawie którego można wnioskować 

o jakości środowiska przyrodniczego poprzez określenie z jednej strony wielkości 

wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym, 

a z drugiej strony stopnia ochrony powietrza atmosferycznego i w konsekwencji klimatu. 

Drugim wskaźnikiem jest wielkość emisji gazów cieplarnianych, na podstawie którego można 

określić poziom presji działalności człowieka na powietrze - jeden z zasadniczych zasobów 

naturalnych kształtujących stan środowiska przyrodniczego. Ostatni wskaźnik wykorzystany 

do charakterystyki kapitału materialnego - udział gospodarstw domowych z dostępem do 

Internetu, pozwala na  określenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej, w zakresie jej 

najnowocześniejszych składowych. Z jednej strony odzwierciedla on stopień rozwoju 

infrastruktury technicznej związanej z siecią internetową, a z drugiej strony stopień rozwoju 

infrastruktury społecznej. Uzasadnieniem dla takiej interpretacji jest fakt, że obecnie przy 

wykorzystaniu ICT coraz dynamiczniej rozwija się dostęp do usług edukacyjnych(szkolenia, 

kursy online),  kulturalnych (np. e-booki), a także związanych ze służbą zdrowia (rejestracja 

do lekarzy oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie online). Ostatecznie kapitał materialny 

na poziomie krajowym można identyfikować w zakresie zmian jego trzech aspektów: 

zasobów naturalnych i stanu środowiska przyrodniczego, infrastruktury technicznej 

i infrastruktury społecznej.  
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Na poziomie regionalnym (NUTS2) interpretacja kapitału materialnego opiera się jedynie na 

dwóch dostępnych wskaźnikach, odnoszących się wyłącznie do aspektu infrastruktura 

techniczna. Pierwszym wskaźnikiem jest gęstość autostrad, którą można interpretować 

w kontekście kształtowania dostępności transportowej danego regionu, silnie warunkującej 

rozwój regionalny i budowanie jego przewag konkurencyjnych. Drugim wskaźnikiem są 

nakłady brutto na środki trwałe na 1 zatrudnionego, które są wyrazem poziomu inwestycji 

w infrastrukturę techniczną rozumianą bardziej w kontekście wyposażenia podmiotów 

gospodarczych w sprzęt niezbędny dla rozwoju ich działalności i budowania 

konkurencyjności w skali mikro.  

 

Kapitał finansowy 

Zakres danych charakteryzujących czynnik kapitał finansowy dostępnych w statystyce 

publicznej dla poziomu krajowego UE (NUTS 0) należy uznać za jedynie częściowo 

wystarczający. Dostępne dane dotyczą m.in. sytuacji finansowej sektora instytucji rządowych 

i samorządowych, czy poziomu inwestycji zagranicznych - z tym że w tym zakresie istnieją 

niewielkie braki w przypadku Cypru i Bułgarii. Pozytywnie należy również ocenić dostępność 

danych opisujących handel zagraniczny. Z drugiej strony problematyczne jest 

wskaźnikowanie dochodów gospodarstw domowych, których wartość nie jest dostępna m.in. 

dla Hiszpanii, Chorwacji, Malty i Luksemburga. Trudności sprawia również analiza sytuacji 

finansowej przedsiębiorstw, gdyż tego typu dane są publikowane dopiero od 2008 roku. Brak 

jest natomiast danych dotyczących stanu i struktury usług finansowych.  

Na poziomie regionalnym (NUTS 2) stan zasobów informacji statystycznej związanej 

z kapitałem finansowym należy uznać za daleki od potrzeb. Wskaźniki opisujące sytuację 

finansową sektora instytucji rządowych i samorządowych, poziom inwestycji zagranicznych, 

czy bilans i wartość handlu zagranicznego są dostępne wyłącznie na poziomie krajowym. 

Charakteryzując kapitał finansowy regionów europejskich można posiłkować się jedynie 

danymi dotyczącymi dochodów gospodarstw domowych, jednak z zastrzeżeniem, że 

w przypadku regionów hiszpańskich, Malty i Estonii należy się uzupełniać  dane informacjami  

publikowanymi w katalogach krajowych urzędów statystycznych lub jak miało to miejsce 

w przypadku Luksemburga danymi OECD. 
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W konsekwencji kapitał finansowy  na poziomie krajowym można identyfikować jedynie 

w ramach jego dwóch aspektów: sytuacji finansowej administracji publicznej oraz 

zewnętrznych przepływów kapitału finansowego. O sytuacji finansowej administracji 

publicznej informuje wskaźnik dochodów ogółem instytucji rządowych i samorządowych 

w relacji do PKB. Natomiast charakterystyka zewnętrznych przepływów kapitału 

finansowego może być oparta na wskaźnikach udziału danego państwa w eksporcie 

światowym oraz poziomu importu towaru i usług w relacji do PKB, które świadczą 

o włączeniu w procesy handlu międzynarodowego.  

Identyfikacja czynnika kapitału finansowego w regionach ze względu na dostęp do 

niewielkiego katalogu danych na tym poziomie opiera się tylko na dwóch wskaźnikach, 

z których jeden  (dochody gospodarstw domowych do dyspozycji  per capita) pozwala 

określić sytuację finansową gospodarstw domowych. Drugi wskaźnik, samodzielnie 

skonstruowany na podstawie istniejących danych, odnosi się do Wartości Dodanej Brutto 

(WDB) na jednego zatrudnionego, który w tym miejscu można traktować jako wskaźnik 

ogólnej produktywności danego regionu. Za pomocą tak określonych wskaźników można 

wnioskować o przemianach kapitału finansowego w aspekcie sytuacji finansowej ludności 

oraz przedsiębiorstw. 

 

Innowacje  

Sytuacja w zakresie danych statystycznych odnoszących się do ostatniego analizowanego 

czynnika (aspektu) rozwoju, jakim są innowacje, na poziomie krajowym (NUTS 0) również nie 

przedstawia się zadawalająco. W zasadzie poza finansowaniem innowacji ze środków 

publicznych, pozostałe elementy charakteryzujące omawiany czynnik rozwoju są pominięte 

w publicznej statystyce. Brakuje danych opisujących np. środowisko (otoczenie) 

innowacyjne, innowacyjność naukową (bibliometryczną), czy innowacyjność organizacyjną 

przedsiębiorstw. Tym niemniej należy wspomnieć w tym miejscu o Europejskim Rankingu 

Innowacyjności (EIS), uwzględniającym 26 wskaźników dotyczących np. jakości siły roboczej, 

edukacji, patentów, czy współpracy w zakresie działalności innowacyjnej. Niestety wyniki EIS 

są publikowane dopiero od 2010 r., co dyskwalifikuje je w przypadku analiz prowadzonych 

w przedmiotowym badaniu dla okresu 2004-2015. 
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Identyfikacja poziomu innowacji technologicznych i organizacyjnych na poziomie 

regionalnym (NUTS2) również jest bardzo ograniczona. Dostępne dane  pozwalają jedynie na 

określenie finansowania działań innowacyjnych oraz udziału osób zatrudnionych w sektorze 

nauki i technologii w strukturze populacji. Na poziomie regionalnym prowadzony jest 

Regionalny Ranking Innowacyjności (RIS) stanowiący rozwinięcie Europejskiego Rankingu 

Innowacyjności. Niestety i w tym przypadku najwcześniejsze dane sięgają zaledwie roku 

2009 i są sprawozdawane w cyklu dwuletnim, co dodatkowo negatywnie wpływa na 

możliwość ich zastosowania w analizie poziomu innowacyjności od roku 2004. 

W rezultacie zasoby statystyki publicznej ostatecznie pozwoliły na zastosowanie dwóch 

wskaźników na poziomie krajowym, z czego oba dotyczyły jednego z zakładanych aspektów 

czynnika innowacji, tj.: poziomu innowacyjności danego państwa opisane poprzez poziom 

wydatków na badania i rozwój. Pierwszy wskaźnik dotyczył natężenia wydatków na BiR per 

capita, a drugi publicznych wydatków na badania i rozwój (GERD) odniesionych do PKB.  

Z kolei poziom innowacyjności w układzie regionalnym (NUTS2) może być identyfikowany, 

podobnie jak miało to miejsce w układzie krajowym w odniesieniu do aspektu poziomu 

innowacyjności, za pomocą dwóch wskaźników. Pierwszy dotyczy wartości publicznych 

wydatków na badania i rozwój (GERD) w stosunku do PKB, a drugi udziału osób 

zatrudnionych w nauce i sektorze technologicznym. Wskaźnik ten nie mógł zostać 

uwzględniony w analizie na poziomie krajowym, ponieważ w tamtym przypadku był on 

wykorzystany jako wskaźnik kreatywności danego społeczeństwa, związanej z czynnikiem 

kapitał społeczny. 

 

Rekomendacje w zakresie i sposobie dostępu do zasobów informacyjnych 
służących identyfikacji czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego w UE 
 
 Zasoby informacyjne służące identyfikacji czynników rozwoju społeczno-

ekonomicznego państw i regionów UE generalnie  można uznać za wystarczające do ogólnej 

charakterystyki przyjętych w pracy, pięciu zasadniczych czynników rozwojowych. Niemniej 

jednak, poza dążeniem do uzupełnienia wcześniej sygnalizowanych braków danych 

w zakresie ciągłości czasowej i przestrzennej, proponuje się podjąć działania służące 

rozwinięciu dostępnej statystyki publicznej o wskaźniki pozwalające w większym stopniu 
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diagnozować poziom czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego w kontekście ich 

przemian i redefinicji wynikających z oddziaływania współczesnych megatrendów 

(transformacji, postmodernizacji, integracji i globalizacji). Wskaźniki te z jednej strony 

powinny pozwalać na określenie jakościowego wymiaru poszczególnych czynników, 

a z drugiej – pozwalać na identyfikację ich usieciowienia i komplementarności budujących 

jakość kapitału terytorialnego poszczególnych regionów. 

 W zakresie kapitału ludzkiego katalog dostępnych danych w rozpatrywanym układzie 

przestrzennymi i zakresie czasowym, jak już zauważono,  jest relatywnie najbardziej obszerny 

i może być oceniony jako wystarczający. Niemniej jednak proponuje się wprowadzenie 

większej liczby wskaźników obrazujących jakość kapitału ludzkiego, np. w zakresie stanu 

zdrowia cenne byłyby dane dotyczące zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Niezwykle 

potrzebne są również dane dotyczące usieciowienia kapitału ludzkiego odnoszące się do 

poziomu mobilności w cyklu dobowym (np. dojazdy do pracy lub usług edukacyjnych). 

 Kapitał społeczny należy do najbardziej problematycznych czynników rozwoju 

społeczno-ekonomicznego w kontekście ich wskaźnikowania. Trudności w tym zakresie 

wynikają ze specyfiki czynnika, który w dużej mierze odnosi się do cech jakościowych, trudno 

identyfikowalnych. Jednakże pewne jego składowe wydają się być możliwe do lepszej 

identyfikacji i wskaźnikowania, m.in. są to umiejętności samoorganizacji mieszkańców do 

rozwiązywania problemów społecznych przejawiające się w działalności organizacji 

pozarządowych (NGOs) oraz organizacji i stowarzyszeń lokalnych. Z tego tytułu postuluje się 

zasilenie statystyki publicznej danymi opisującymi: liczbę i strukturę NGOs, w tym ich 

aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu np. środków europejskich. W zakresie powiązań 

i usieciowienia kapitału społecznego niezwykle wartościowe byłyby dane dotyczące liczby 

organizacji współpracujących z NGOs w danym regionie oraz informacje na temat 

podejmowanych przez te podmioty wspólnych inicjatyw/projektów. 

 W przypadku  kapitału materialnego największym wyzwaniem związanym ze 

wskaźnikowaniem jest zebranie i upublicznienie danych identyfikujących  jakość 

infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej. Dobrym wskaźnikiem jakości 

i usieciowienia infrastruktury technicznej, zwłaszcza transportowej, byłaby dostępność 

czasowa wyrażająca stopień łatwości z jakim można dostać się do danego regionu dzięki 

istnieniu różnorodnych sieci transportowych. W kontekście infrastruktury społecznej coraz 
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większego znaczenia nabiera dostępność i poziom wykorzystania ICT, ułatwiający w coraz 

większym stopniu korzystanie z infrastruktury społecznej. Z tego względu postuluje się m.in. 

wprowadzenie wskaźników opisujących np. poziom rozwoju: e-administracji, e-edukacji oraz 

e-medycyny. 

 W ramach kapitału finansowego, w dobie oddziaływania megatrendów społeczno-

gospodarczych, należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty związane ze stanem i strukturą 

usług finansowych oraz ze stanem finansów publicznych, budujące w dużej mierze poziom 

odporności na zjawiska kryzysowe. Mogłyby one zostać odzwierciedlone m.in. wskaźnikami 

udziału korzystających z poszczególnych kategorii usług finansowych, zwłaszcza nowych 

instrumentów, a także informacja na temat stanu bilansu budżetów jednostek 

terytorialnych. Z kolei w kontekście usieciowienia postuluje się podjęcie działań skutkujących 

upublicznieniem danych dotyczących np. przestrzennego zasięgu działalności 

międzynarodowych instytucji finansowych. Wartościowym byłoby również zebranie 

i agregacja do poziomu regionalnego danych dotyczących wartości pozyskanych środków 

unijnych, stanowiących ważny element finansowania działań inwestycyjnych, zwłaszcza na 

obszarze państw Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei w kontekście sytuacji finansowej 

gospodarstw domowych należałoby publikować dane odnoszące się do przeciętnego 

poziomu wartości: wynagrodzenia, emerytury, czy renty zarówno na  poziomie krajowym, jak 

i na poziomie regionalnym. 

 Innowacje, mimo bardzo istotnego znaczenia w kształtowaniu współczesnego 

rozwoju społeczno-ekonomicznego należą do czynników, dla których dostępność danych 

statystycznych jest nadal stosunkowo niewielka. Na poziomie państw członkowskich i ich 

regionów powinno dążyć się do publikowania danych charakteryzujących się ciągłością 

czasową i przestrzenną przede wszystkim w zakresie środowiska innowacyjnego oraz 

poziomu innowacyjności. I tak, środowisko innowacyjne mogłoby być charakteryzowane 

m.in. za pomocą udziału przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w ogóle 

przedsiębiorstw, liczby studentów szkół technicznych przypadających na jednego profesora 

tychże uczelni, czy liczbą publikacji naukowych przypadającą na jednego pracownika 

naukowego znajdujących z się w uznanych bazach indeksacyjnych np. Web of Science i/lub 

Scopus. Z kolei innowacyjność, poza wydatkami na B&R oraz wielkością zatrudnienia 

w Science & Technology, powinna być również charakteryzowana za pomocą udziału 
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patentów zgłoszonych w danym regionie w ogólnej liczbie patentów zgłoszonych do 

Europejskiego Urzędu Patentowego oraz wartością sprzedaży produktów innowacyjnych 

odniesioną do kosztów ich wytworzenia. 

 

 Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, że pomimo powszechnie podkreślanego 

swobodnego dostępu do publicznych danych statystycznych postrzeganego jako jeden 

z podstawowych warunków funkcjonowania „sprawnego” państwa i deklarowanego jako 

praktyka większości państw członkowskich UE, rzeczywisty dostęp do tych informacji jest 

trudny, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwy.  W tych okolicznościach długookresowe 

badania procesów rozwojowych i ich czynników stanowią prawdziwe wyzwanie, nawet 

w przypadku, jak się wydaje najbardziej dostępnego poziomu przestrzennego, jaki stanowią 

państwa i regiony UE. Mając na uwadze fakt występowania rosnących ograniczeń w dostępie 

do danych wraz z przechodzeniem do coraz niższego poziomu analizy przestrzennej 

rekomenduje się dokonanie pilnego przeglądu programów badań europejskiego i krajowych 

biur statystycznych celem utworzenia bardziej odpowiadającej aktualnemu etapowi rozwoju 

i bardziej kompleksowej bazy informacyjnej. Jej stworzenie i konsekwentny rozwój staje się 

potrzebą chwili w czasach silnie zaznaczających się przemian czynników rozwoju. Wydaje się 

to również być warunkiem podstawowym dla rzeczywistego programowania i realizacji 

działań polityki rozwoju w pełni opartych na faktach (evidence-based policy), co determinuje 

jej skuteczność i efektywność.   
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