UWAGI OGÓLNE
1. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017 zawiera wybrane dane statystyczne o świecie, jego regionach, ugrupowaniach
gospodarczych, pozwalające na opisanie tendencji w gospodarce światowej oraz zmian w poziomie życia ludności.
Do Rocznika włączono również kompleksowy zestaw danych dotyczących wskaźników europejskich, w tym monitorujących
Strategię Europa 2020, a także wskaźników Procedury nierównowagi makroekonomicznej oraz Procedury nadmiernego
deficytu.
2. W opracowaniu danych do Rocznika wykorzystano najnowsze publikacje organizacji międzynarodowych i poszczególnych
krajów, dostępne – o ile nie zaznaczono inaczej – do połowy grudnia 2017 r. Podstawowy materiał źródłowy stanowiły
publikacje i bazy danych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz wyspecjalizowanych agend ONZ, jak: FAO, UNIDO,
WHO, MOP. Korzystano także z baz danych oraz publikacji OECD, UE, MFW, Banku Światowego i innych organizacji
międzynarodowych. Wykaz źródeł podano w ust. 7 niniejszych uwag, natomiast bezpośrednio pod tablicami (w plikach Excel)
umieszczono informacje o źródłach wykorzystanych do ich opracowywania.
3. W większości tablic ostatnim prezentowanym okresem jest 2015 r. lub 2016 r. Niektóre informacje różnią się od wcześniej
opublikowanych ze względu na weryfikację danych w najnowszych edycjach materiałów źródłowych. Różnice metodologiczne
występujące w statystykach poszczególnych krajów powodują, że przedstawiane dane nie zawsze są w pełni porównywalne.
Poważniejsze odstępstwa od międzynarodowych standardów wskazane są w notkach do tablic. W Roczniku przyjęto zasadę
prezentowania danych dla Polski w zakresie możliwie najbardziej porównywalnym z innymi krajami, w związku z czym mogą
one różnić się w niektórych przypadkach od danych publikowanych w innych wydawnictwach GUS.
4. Objaśnienia dotyczące zakresu regionów świata i ugrupowań państw podano w metadanych do poszczególnych tablic.
5. W obliczeniach miejsca Polski w świecie i Europie (tabl. 2 i 3) uwzględniono wszystkie kraje, z wyjątkiem terytoriów
autonomicznych, niesamodzielnych i zależnych. Zmiany w podziale politycznym świata (powstawanie nowych państw) brano
pod uwagę w takim stopniu, w jakim umożliwiały to materiały źródłowe. Może to wpływać na niejednorodność w liczbie państw
przy ustalaniu lokaty Polski dla różnych tematów.
6. Do 1991 r. do Europy zaliczano cały obszar b. ZSRR. Od 1992 r. z obszaru b. ZSRR do Europy zalicza się Białoruś,
Estonię, Litwę, Łotwę, Mołdawię, Rosję i Ukrainę, a do Azji – Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan,
Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan.
Jeśli nie zaznaczono inaczej:
− dane dotyczące Cypru odnoszą się wyłącznie do terytorium kontrolowanego przez rząd Republiki Cypryjskiej,
− dane dotyczące Chin nie obejmują Tajwanu i Specjalnych Regionów Administracyjnych – Hongkongu i Makau,
− Turcję zaliczono do Azji.
7. Wykaz źródeł wykorzystanych przy opracowywaniu tablic do Części I i II:
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