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Nazwa wskaźnika

8.2.a Wskaźnik łatwości prowadzenia interesów (pozycja w rankingu Doing
Business)

Cel Zrównoważonego
Rozwoju

Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca

Priorytet

Rozwój przedsiębiorczości (ułatwienia prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej
i dostępie do instrumentów finansowania)

Definicja wskaźnika

Miejsce kraju w rankingu Doing Business dot. łatwości prowadzenia interesów. Im
wyższa pozycja w rankingu, tym prostsze przepisy regulujące sprawy związane z
prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz silniejsza ochrona własności przez prawo.

Jednostka prezentacji

pozycja w rankingu

Dostępne wymiary

ogółem
Wskaźnik łatwości prowadzenia interesów (Easy of doing business index) ma na celu
zmierzenie regulacji bezpośrednio wpływających na przedsiębiorstwa bez badania
innych warunków takich jak bliskość znaczących rynków, jakości infrastruktury, inflacji,
czy przestępczości. Pozycja danego kraju w rankingu opiera się na średniej z 10
kategorii:

1.
2.
3.
Wyjaśnienia
metodologiczne

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zakładanie firmy - procedury, czas oraz wymagany minimalny wkład początkowy;
uzyskiwanie pozwoleń na budowę - procedury, czas oraz koszt inspekcji oraz
uzyskiwania pozwolenia;
wskaźnik energii elektrycznej - czas i koszt uzyskania przyłącza elektrycznego dla
nowo wybudowanego przedsiębiorstwa;
rejestrowanie własności - procedury, czas oraz koszt rejestrowania
nieruchomości;
otrzymywanie kredytu - siła regulacji kredytów oraz ilość informacji na temat
kredytowania;
ochrona inwestorów - zakres jawności oraz zakres odpowiedzialności zarządu
przed współudziałowcami;
płacenie podatków - liczba płaconych podatków, godziny spędzone rocznie nad
przygotowaniem zeznań podatkowych oraz cześć dochodu brutto, jaką stanowi
płacony podatek;
handel zagraniczny - liczba dokumentów, podpisów i czasu wymaganego aby
przedsiębiorca mógł importować lub eksportować;
zawieranie umów - procedury, czas i koszt zawierania i egzekwowania umów
dłużnych;
Likwidacja przedsiębiorstwa - czas i koszt związany z zakończeniem działalności
oraz stopa odzysku.

Źródło danych

World Bank

Częstotliwość
i dostępność danych

Dane roczne; od 2012 r.

Uwagi

Raport Doing Business jest opracowywany raz do roku i oparty jest na danych z roku
poprzedzającego jego publikację. W Platformie SDG dane prezentowane jako 2013 r.
pochodzą z raportu Doing Business 2014.
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