
Dział XVI.  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MONITOROWANIA STOPNIA REALIZACJI 

STRATEGII EUROPA 2020 

 

„Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” przyjęta przez Radę Europejską w 2010 r. jest długookresowym programem rozwoju 

społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) na lata 2010-2020. W strategii określono pięć 

nadrzędnych wymiernych celów, które wpisują się w realizację trzech ogólnych priorytetów – rozwoju 

inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ich lista nie jest jednak 

wyczerpująca: aby je urzeczywistnić, potrzebne będą prowadzone liczne działania na poziomie 

krajowym, unijnym i międzynarodowym. Do monitorowania stopnia realizacji przyjętych celów ma 

służyć obecnie osiem podstawowych wskaźników.  

 

CEL 1.  Zwiększenie zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do 75% 

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata — jest obliczany jako udział osób 

pracujących w wieku 20-64 lata w ludności ogółem w tej samej grupie wiekowej. Dane dla Polski 

prezentowane są na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

 

CEL 2.  Zwiększenie nakładów na działalność badawczą i rozwojową do 3% PKB 

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R) — jest to suma nakładów poniesionych 

w danym roku przez jednostkę na działalność B+R wykonaną wewnątrz jednostki 

sprawozdawczej w relacji do PKB. 

 

CEL 3.  Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% względem emisji z 1990 r. Zwiększenie 

udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. 

Zwiększenie wydajności/efektywności energii o 20%. 

Emisja gazów cieplarnianych — dane dotyczą zagregowanej emisji 6 gazów cieplarnianych 

(dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, wodorofluorowęglowodór, perfluorowęglowodoru, 

sześciofluorku siarki), ważonej współczynnikami ocieplenia globalnego wyrażonej 

w ekwiwalencie CO2 przy podstawie 1990=100;  



Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto — jest obliczany 

jako wartość końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych podzieloną przez wartość 

końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł. 

Energochłonność gospodarki —jest to relacja zużycia krajowego brutto energii do produktu 

krajowego brutto w cenach stałych z roku bazowego (2000 r.). Wskaźnik mierzy ilość energii 

potrzebnej do wyprodukowania jednostki PKB i wyrażony jest w kilogramach oleju 

ekwiwalentnego na 1000 euro. Zmniejszenie energochłonności mówi o tym, że mniej energii 

potrzeba do wyprodukowania tej samej wielkości PKB i wiąże się ze wzrostem efektywności 

energetycznej. Wskaźnik ten nie oddaje rzeczywistej dysproporcji pomiędzy efektywnością 

energetyczną gospodarki Polski i UE ze względu na różnice siły nabywczej, które m.in. 

oznaczają, że poziomy cen towarów i usług rynkowych i nierynkowych w poszczególnych 

krajach są zróżnicowane (siła nabywcza euro w Polsce jest większa niż przeciętnie w UE). 

Różnice w energochłonności Polski i UE na poziomie fizycznym (np. zużycie energii na 

produkcję tony produktu) są znacznie mniejsze. 

 

CEL 4.  Liczba osób niekontynuujących nauki powinna być niższa niż 10% oraz co najmniej 

40% ludności powinno posiadać wyższe wykształcenie.  

Młodzież niekontynuująca nauki — wskaźnik jest obliczany jako dział osób w wieku 18—24 

lata z wykształceniem, co najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują nauki i nie dokształcają 

się w ludności ogółem w tej samej grupie wieku. Dane dla Polski prezentowane są na podstawie 

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

Osoby w wieku 30-34 lata posiadające wyższe wykształcenie — wskaźnik obliczany jest jako 

udział osób w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie osób w tym samym 

wieku. Dane dla Polski prezentowane są na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej 

Ludności (BAEL). 

 

 

CEL 5. Redukcja ubóstwa poprzez zmniejszenie liczby ludności zagrożonej ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym o 20 mln.  

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem — wskaźnik ujmuje liczbę osób, które żyją 

w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy i/lub są zagrożone ubóstwem 

i/lub deprywacją materialną. Osoby w ogólnym wskaźniku są liczone tylko raz, nawet jeśli są 

ujęte we wszystkich podwskaźnikach:  

 



a. Wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy w gospodarstwach domowych — jest 

obliczany jako udział osób w wieku 0—59 lat mieszkających w gospodarstwach 

domowych o bardzo niskiej intensywności pracy, tzn. takich w których osoby dorosłe 

(w wieku 18—59 lat) pracują mniej niż 20% ich całkowitego potencjału pracy, 

w ludności ogółem w tej grupie wieku.  

b. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych) — jest 

obliczany jako udział osób, których roczny ekwiwalentny dochód do dyspozycji (po 

uwzględnieniu transferów społecznych) jest niższy od granicy ubóstwa, w ogólnej liczbie 

ludności. Granica ubóstwa ustalona jest na poziomie 60% mediany rocznych 

ekwiwalentnych dochodów do dyspozycji w danym kraju. 

c. Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej — jest obliczany jako udział osób 

w gospodarstwach domowych deklarujących brak możliwości realizacji ze względów 

finansowych przynajmniej 4 z 9 wymienionych potrzeb, w ludności ogółem: 

- opłacenia tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na 

wypoczynek raz w roku, 

- spożywania mięsa, ryb (wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień, 

- ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb, 

- pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej 

wartości przyjętej w danym kraju granicy ubóstwa relatywnego w roku 

poprzedzającym badanie), 

- terminowych opłat związanych z mieszkaniem, spłatach rat i kredytów, 

- posiadania telewizora kolorowego, 

- posiadania samochodu, 

- posiadania pralki, 

- posiadania telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). 

 

Wskaźniki prezentowane są na podstawie wyników Europejskiego Badania Dochodów 

i Warunków Życia (EU-SILC). 

 

 

 


