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Esej naukowy: 

Kraj OECD* - otoczenie makroekonomiczne, instytucje i wymiar sprawiedliwości oraz przestępczość 

*W tytule wpisujemy nazwę wybranego kraju, należącego do OECD  

 

Elementy składowe: 

1.Analiza otoczenia makroekonomicznego 

2.Ocena instytucji i wymiaru sprawiedliwości 

3.Wskaźniki przestępczości 

4.Wnioski 

 

Źródła danych: 

Ad.1.Analiza otoczenia makroekonomicznego 

Tabela Wskaźniki makroekonomiczne w kraju X 

Wskaźnik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PKB per capita [w USD]       

Tempo wzrostu gosp. 
[% zmiana PKB] 

      

Stopa zatrudnienia [w %]       

Stopa bezrobocia [w %]       

Stopa bezrobocia wśród 
osób młodych *w %+ 

      

Stopa inflacji [w %]       

Saldo finansów publicznych 
[w % PKB] 

      

Dług publiczny *w % PKB+       

 

Inne wskaźniki: poverty rate, child poverty, public spending on family benefits,  

 

Źródło danych: OECD http://www.oecd.org/statistics/ 

https://data.worldbank.org/ 

https://pl.tradingeconomics.com/ 

 

 

http://www.oecd.org/statistics/
https://data.worldbank.org/
https://pl.tradingeconomics.com/
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Ad.2.Ocena instytucji i wymiaru sprawiedliwości 

Tabela Ocena instytucji i wymiaru sprawiedliwości w kraju X 

Wskaźnik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

       

       

       

       

       

       

       

 

Poniższe wskaźniki można umieścid w kilku tabelach. 

Wszędzie tam, gdzie mamy ranking, podajemy wskaźnik punktowy i miejsce w ranking np. 3,5 pkt. [78 

m.]. 

 

Wskaźniki ze strony UNODC: 

Statistics on criminal justice: persons brought into formal contact with the police, persons 

prosecuted, persons convicted, persons detained. 

Źródło danych: UNODC , http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html 

 

Wskaźniki z Global Competitiveness Index (WEF): 

1.06 Judicial independence  

1.10 Efficiency of legal framework in settling disputes  

1.11 Efficiency of legal framework in challenging regulations.  

1.16 Reliability of police services  

Źródło danych: WEF ; https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-

2018 

 

Wskaźniki ze strony The Worldwide Governance Indicators (WGI): 

Regulatory Quality 

Rule of Law 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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Tabela Sektor publiczny i korupcja w kraju X 

Wskaźnik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

       

       

       

       

       

       

       

 

Wskaźniki z Global Competitiveness Index (WEF): 

1.04 Public trust in politicians  

1.05 Irregular payments and bribes  

1.07 Favoritism in decisions of government officials  

1.08 Wastefulness of government spending  

1.09 Burden of government regulation  

1.12 Transparency of government policymaking  

 

Źródło danych: WEF ; https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-

2018 

 

Wskaźniki ze stron Transparency International: 

Corruption Perceptions Index 2016 

Global Corruption Barometer 2016 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#resources 

 

Wskaźniki ze strony The Worldwide Governance Indicators (WGI): 

The Worldwide Governance Indicators (WGI) 

Government Effectiveness 

Control of Corruption 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#resources
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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Ad.3.Wskaźniki przestępczości 

Tabela Wskaźniki przestępczości w kraju X 

Wskaźnik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

       

       

       

       

       

       

       

 

Statistics on crime: homicide, assaults, sexual violence, robbery, kidnapping, theft, motor vehicle 

theft, burglary, drug-related crime 

Źródło danych: UNODC , http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html 

 

 

 

 

 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html
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Wskaźniki z Global Competitiveness Index (WEF): 

1.13 Business costs of terrorism  

1.14 Business costs of crime and violence 

1.15 Organized crime  

Źródło danych: WEF https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-

2018 

 

 

Dane w tabelach muszą byd opatrzone komentarzami. 

 

Dodatkowo gromadzimy literaturę naukową i popularną (raporty, artykuły i notki prasowe) na temat 

przestępczości, wymiaru sprawiedliwości, korupcji i otoczenia makroekonomicznego. 

 

Opracowanie ma charakter naukowy, więc wszędzie przy danych / rysunkach podajemy źródło. 

 

 

Ocena eseju: 

Wymienione wskaźniki z komentarzami min. 70% pkt. 

- plus artykuły popularne min. 80% pkt. 

- plus raporty i opracowania naukowe min. 90% pkt. 

 

 

 

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

