
„DOSTĘPNE ZASOBY STATYSTYCZNE SŁUŻĄCE MONITOROWANIU 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU”

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY REPUBLIKI BIAŁORUŚ
URZĄD STATYSTYCZNY W BRZEŚCIU

Georgij Chwałko

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Brześciu

Konferencja naukowa
„SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, GOSPODARCZA I TERYTORIALNA 

A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.
ISTOTA, ZNACZENIE ORAZ ZAKRES MONITOROWANIA”

Białowieża, 11-12 września 2017 r.



NARODOWA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO ROZWOJU REPUBLIKI BIAŁORUŚ 

NA OKRES DO 2030 R.

Określa kierunki stabilnego rozwoju trzech 
podstawowych elementów:

• społecznego (człowieka jako jednostki)

• ekonomicznego (konkurencyjnej gospodarki)

• ekologicznego (jakości środowiska) 



NARODOWA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO ROZWOJU REPUBLIKI BIAŁORUŚ 

NA OKRES DO 2030 R.

Jest podstawą dla wypracowania programów 
społeczno-gospodarczego rozwoju

na dłuższy bądź krótszy okres dla

państwa regionów

Została wypracowana i wdrożona Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Obwodu Brzeskiego na lata 2016-2025. 

(w połączeniu z Międzynarodowym projektem pomocy technicznej „Wsparcie 

regionalnego i lokalnego rozwoju na Białorusi” finansowanym przez Unię Europejską)



STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
OBWODU BRZESKIEGO NA LATA 2016-2025

Podstawowe grupy identyfikatorów  zrównoważonego rozwoju obwodu: 

•9 wskaźników ogólnych

•16 wskaźników bezpieczeństwa ekonomicznego, 

środowiskowego, społecznego oraz specyficznych zagrożeń

•20 zadań z wyznaczonym dla każdego celem



DANE SŁUŻĄCE OCENIE EFEKTYWNOŚCI 
WYKONYWANIA ZAŁOŻEŃ STRATEGII 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

dane statystyki 
publicznej

dane administracyjne



ŹRÓDŁA DANYCH

państwowa informacja statystyczna

raporty/sprawozdania administracyjne

dodatkowe badania socjologiczne, 
panela eksperckie, studia przypadków są
przeprowadzane w razie konieczności 



PAŃSTWOWA INFORMACJA STATYSTYCZNA

Państwowe obserwacje statystyczne:

• Monitoring scentralizowany

W 2017 r. – 116 sprawozdań, które zawierają             

ponad 6 tys. wskaźników.
(przeprowadzany przez organy statystyki publicznej) 

• Monitoring zdecentralizowany

W 2017 r. – 59 sprawozdań, które obejmują ponad

32 tys. wskaźników.
(przeprowadzany przez upoważnione do tych celów organizacje państwowe, 

w 2017 r. było ich 16)



PAŃSTWOWA INFORMACJA STATYSTYCZNA

Państwowa informacja statystyczna obejmuje dane
z 28 dziedzin statystycznych na podstawie
wypracowanych form monitoringu statystycznego.

Poza tym, na podstawie bazy danych Urzędu Celnego
Republiki Białoruś, organy statystyki publicznej generują
państwową informację statystyczną nt. handlu
zagranicznego.



PAŃSTWOWA INFORMACJA STATYSTYCZNA

Organy statystyki publicznej: 

Zbierają od upoważnionych instytucji, ale nie generują 
danych statystycznych, w następujących dziedzinach:

• polityka pieniężna/kredyty

• edukacja

• kultura

• przestępczość

Mało wskaźników wypracowanych jest w dziedzinach:

• ochrony zdrowia

• leśnictwa

• środowiska



PAŃSTWOWA INFORMACJA STATYSTYCZNA

Upoważnione instytucje państwowe nie zbierają danych statystycznych 
w następujących obszarach:

• badania struktur przedsiębiorstw

• małych przedsiębiorstw

• przemysłu

• nauki i innowacji 

• technologii informacyjno-komunikacyjnych

• handlu wewnętrznego

• handlu zewnętrznego

• ludności

• usług

• turystyki

• gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

• gospodarstw domowych



DANE ADMINISTRACYJNE

Dane administracyjne są zbierane na podstawie 
sprawozdań. 

Badania z udziałem sprawozdań mają prawo przeprowadzać 
za zgodą Międzyresortowej Rady Statystycznej:

- republikańskie organy administracji państwowej

- lokalne organy wykonawcze i administracyjne



DANE ADMINISTRACYJNE

Zebrane ze sprawozdań dane są wykorzystywane do:

prowadzenia własnych procesów administracyjnych

składania raportów dot. działalności ww. organizacji 
organom wyższym, przez które są one kontrolowane

przy ocenie efektywności wykonywania założeń 
programowych w bliższej lub dalszej perspektywie

przy ocenie efektywności wdrożenia poszczególnych 
wskaźników zrównoważonego rozwoju



DANE ADMINISTRACYJNE

Dane zbierane ze sprawozdań – podstawowe źródło danych dot.:

polityki pieniężnej/kredytów

energetyki

transportu

leśnictwa

ochrony zdrowia

edukacji

prawa

gospodarki mieszkaniowej i komunalnej



DANE ADMINISTRACYJNE

Dane administracyjne zbierane ze sprawozdań są tworzone 
przez prawie wszystkie ograny administracji wykonawczej. 

Sprawozdania dotyczą wszystkich obszarów działalności i 
zawierają szeroki wachlarz wskaźników. 

W 2017 roku:

• 25 republikańskich organów administracji państwowej zatwierdziło      
331 sprawozdań, które zawierały około 72 tys. wskaźników.

• Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy zatwierdził 9 sprawozdań,
które zawierały około 1 tys. wskaźników.



DANE ADMINISTRACYJNE. 
SPRAWOZDANIA ODRĘBNYCH REPUBLIKAŃSKICH 

MINISTERSTW.

Liczba

sprawozdań wskaźników

Ministerstwo Leśnictwa 19 4 159

Ministerstwo Przyrody 4 440

Ministerstwo Edukacji 21 7 680

Ministerstwo Energii 23 2 974

Ministerstwo Transportu 29 4 140

Ministerstwo Gospodarki Mieszk. i Komunalnej 23 4 170

Ministerstwo Zdrowia 37 23 825

Ministerstwo Podatków i Ceł 18 1 225

Ministerstwo Finansów 11 7 700

Ministerstwo Kultury 7 240

Ministerstwo Sportu 2 680

………. …. ….

Razem Republikańskie Organy Państwowe 331 71 762



DOSTĘPNE ZASOBY STATYSTYCZNE SŁUŻĄCE 
MONITOROWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Razem 515 sprawozdań, 111 tys. wskaźników

Państwowe dane statystyczne

Państwowe organy statystyki 
publicznej

116 sprawozdań, 6 tys.  wskaźników

Uprawomocnione organy państwowe

59 sprawozdań, 32 tys. wskaźników

Dane administracyjne

Sprawozdania republikańskich 
organów zarządzających

331 sprawozdań, 72 tys. wskaźników

Sprawozdania Brzeskiego 
Obwodowego Komitetu 

Wykonawczego

9 sprawozdań, 1 tys. wskaźników



ROCZNY MONITORING POSTĘPÓW W REALIZACJI

• Narodowa Strategia Zrównoważonego Społeczno-
Gospodarczego Rozwoju Republiki Białoruś na okres do 2030 r.

• monitoring wskaźników docelowych – co roku

• raport szczegółowy – raz na 2 lata

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Obwodu Brzeskiego 
na lata 2016-2025

• monitoring wskaźników docelowych – co roku

• raport szczegółowy – co roku



COMIESIĘCZNA OCENA STANU GOSPODARKI REGIONU

W 12-14 dniu każdego miesiąca po okresie
sprawozdawczym organy statystyki publicznej
na podstawie posiadanych danych przy wykorzystaniu
różnorakich współczynników ekstrapolacji i danych
administracyjnych przeprowadzają ocenę stanu produkcji :

• PKB na poziomie krajowym

• PKB na poziomie regionalnym



COMIESIĘCZNA OCENA STANU GOSPODARKI REGIONU

Wstępne obliczenia umożliwiają przeprowadzenie 
bieżących ocen:

udziału każdego rodzaju działalności
w PKB na poziomie regionalnym

wartości dodanej brutto wg rodzaju 
działalności

indeksu wartości dodanej brutto w cenach 
bieżących ogółem i wg rodzaju działalności

innych wskaźników



COMIESIĘCZNA OCENA STANU GOSPODARKI REGIONU
Wartość dodana brutto w styczniu-lipcu 2017 r.

mln.

USD

udział w produkcji 

wg rodzaju 

działalności,
w %

w % do

stycznia-lipca
2016 r.

udział w 

wartości 

dodanej brutto 
regionu, w %

Sfera produkcyjna 1 410,2 31,9 103,6 49,0

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 258,0 31,6 100,6 9,0

Górnictwo i wydobywanie 28,5 53,0 106,6 1,0

Przetwórstwo przemysłowe 806,0 29,2 104,7 28,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 117,7 34,9 103,9 4,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 27,1 53,3 102,7 0,9

Budownictwo 172,9 43,3 101,6 6,0

Usługi 1 394,7 66,9 100,4 48,5
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 241,2 53,3 101,9 8,4

Transport i gospodarka magazynowa 232,6 57,3 107,2 8,1
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 24,4 47,1 101,0 0,8

Informacja i komunikacja 93,4 81,6 105,7 3,2

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 99,5 74,4 90,9 3,5

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 243,1 79,9 98,9 8,4

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 48,7 74,7 95,9 1,7

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 26,2 65,7 86,6 0,9

Administracja publiczna 53,2 86,8 97,7 1,9

Edukacja 170,9 77,7 99,1 5,9

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 126,1 68,8 100,9 4,4

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 21,5 71,4 95,3 0,8

Pozostała działalność usługowa 13,9 63,2 97,3 0,5

OGÓŁEM wg rodzajów działalności 2 804,8 43,1 102,0 97,5

Bezpośrednie podatki od produktów (miejskie) 72,5 100,0 2,5

PKB na poziomie regionalnym 2 877,3 43,8 102,0 100,0



COMIESIĘCZNA OCENA STANU GOSPODARKI REGIONU

W styczniu-lipcu 2017 r. struktura PKB na poziomie 
regionalnym wyglądała następująco : 

• sfera produkcyjna– 49,0% 

• usługi – 48,5%

• bezpośrednie podatki od produktów – 2,5% 

Wszystkie 6 rodzajów działalności w sferze produkcyjnej
wykazują dodatnią dynamikę.

Wśród 13 rodzajów działalności w sferze usług 
w 8 rodzajach obserwowane jest obniżenie wartości 
dodanej brutto, z czego najwięcej :

• o 13,4% – działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

• o 9,1% – działalność finansowa i ubezpieczeniowa



COMIESIĘCZNA OCENA STANU GOSPODARKI REGIONU

Lata PKB na poziomie regionalnym, 

mln. USD

Indeks wartości dodanej brutto, 

w %

wartość różnica

pomiędzy 

wartością 

szacowaną 

a końcową,

mln. USD

wartość różnica pomiędzy 

wartością 

szacowaną 

a końcową,

punktów

procentowych.

Szacowana Końcowa Szacowana Końcowa

2011 4 403 4 797 394 101.2 102.0 +0.8

2012 5 775 5 763 -12 100.5 101.1 +0.6

2013 6 838 6 836 -2 102.0 101.9 -0.1

2014 7 379 7 301 -78 102.0 102.0 0.0

2015 4 940 5 136 196 95.0 95.2 +0.2

2016 4 521 … … 99.3 … …

Styczeń-lipiec 2017 r. 2 877 … … 102.0 … …



REALIZACJA 
POSZCZEGÓLNYCH WSKAŹNIKÓW PROGNOZY 

ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU

Podstawowe wskaźniki Styczeń-lipiec 2017 г.

prognozowana faktyczna

PKB na poziomie regionalnym, w % do stycznia-czerwca 2016 r. 100.9 102.1

Wydajność pracy wg PKB na poziomie regionalnym, 
w % do stycznia-czerwca 2016 r. 101.4 103.9

Eksport towarów, w % do stycznia-czerwca 2016 r. 102.4 126.6

Eksport usług, w % do stycznia-czerwca 2016 r. 102.5 114.7

Inwestycje zagraniczne, mln. USD 40 44.5

Liczba osób zatrudnionych na nowo utworzone miejsca pracy 
na rzecz utworzenia nowych przedsiębiorstw, osób 3 100 3 273

Zapasy gotowych wyrobów na koniec okresu, 
w % do średniej miesięcznej wielkości produkcji 49 40.2

Zmniejszenie poziomu kosztów produkcji i sprzedaży produktów 
(praca, usługi), w % -2.0 -2,5

Udział zewnętrznych należności przeterminowanych w ogólnej 
kwocie zewnętrznych należności (na koniec okresu), w % <3,0 2,6



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


