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Jakość rządzenia 

       Pod względem jakości rządzenia, województwo opolskie nie odbiega od pozostałych regionów Polski        

       Europejski wskaźnik jakości rządzenia (EQI) jest jednym ze wskaźników obrazujących efektywność i sprawność państwa. Władze 
centralne odpowiadają za kreację warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki w zakresie: uwarunkowań 
prawnych, organizacyjnych, kształt polityk publicznych, a także, poprzez jakość rządzenia. Jakość rozwiązań systemowych na 
poziomie centralnym wpływa na poziom konkurencyjności gospodarki. Istotną rolę w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki 
w Polsce, z uwagi na zakres kompetencji oraz skalę zarządzanych środków publicznych, odgrywają także jednostki samorządu 
terytorialnego [36, s. 159]. Poszczególne regiony różnią się w zakresie wdrażania przepisów krajowych, co obrazuje odmienną 
sprawność poszczególnych władz regionalnych i lokalnych. Różnice te są istotne w kontekście oceny jakości rządzenia w relacji do 
rozwoju gospodarczego i społecznego. Europejski wskaźnik jakości rządzenia łączy w sobie wskaźniki Banku Światowego, 
obrazujące jakość rządzenia na poziomie kraju, oraz badanie zróżnicowania regionalnego w obrębie poszczególnych państw [37, 
s. 168-171]. Wskaźnik EQI opiera się na rozbudowanej ankiecie dotyczącej postrzegania przez społeczeństwo usług sektora 
publicznego (w tym: edukacji, opieki zdrowotnej, egzekwowania prawa) ustalanego w oparciu o doświadczenie respondentów. 
W ramach badania dokonuje się pomiaru stopnia, w jakim ankietowani uważają, że określone usługi nie są obarczone ryzykiem 
korupcji, są dobrej jakości i są dostępne na zasadzie bezstronności [59, s. 138]. 
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Wskaźnik efektywności rządzenia tworzony od lat 90. przez Bank Światowy – obecnie dla większości krajów świata – odzwierciedla postrzeganie 
jakości usług publicznych, jakości służby cywilnej oraz stopień niezależności od nacisków politycznych, jakości formułowania i realizacji polityki 
i wiarygodności zobowiązań rządu co do realizacji tych polityk. Ocena dokonywana jest przez mieszkańców, w tym przedsiębiorców, a także 
ekspertów, na podstawie analiz instytutów badań opinii publicznej. [36] 
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 Od 2007 roku jakość rządzenia w Polsce systematycznie poprawia się, choć nadal pozostaje niższa niż w takich państwach jak: 

Niemcy, Czechy czy Słowacja. Ponadto Polska osiąga niższe wartości wskaźnika od średniej unijnej (UE28), jednak należy zaznaczyć, 

że dysproporcja ta od 2007 roku stopniowo maleje [36, s. 160].  

 W 2017 roku województwo opolskie wraz z 14 innymi polskimi województwami znalazło się w grupie regionów w przedziale wartości 

wskaźnika -0,25-0,25. Jedynie województwo pomorskie odnotowało wyższą wartość wskaźnika (przedział 0,25-0,75). Z uwagi na 

pewne różnice metodologiczne wyniki badania z 2017 roku i 2013 roku nie są w pełni porównywalne.  

 

[59] Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja 

Europejska, Luksemburg 2017. 


