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1. Wprowadzenie 

Poniższe opracowanie poświęcone jest dwu płaszczyznom oddziaływania zmian globalnych 

na gospodarkę regionu, jakimi są kursy walutowe oraz handel zagraniczny. Pozostałe 

płaszczyzny opisane zostały w innych zeszytach z serii Working Papers Instytutu Rozwoju.  

 

Problematyka kursów walutowych oraz handlu zagranicznego analizowane są zazwyczaj w 

odniesieniu do krajów. Przyjęcie koncepcji regionu jako małej, otwartej gospodarki zwraca 

naszą uwagę na zależność sytuacji w regionie od tego co dzieje się w sferze relacji 

handlowych z zagranicą.  

Pierwsza część opracowania (pkt. 2) poświęcona jest kwestii kursów walutowych, druga (pkt. 

3) – handlu zagranicznego.  

 

2. Kurs walutowy jako płaszczyzna oddziaływania zmian w gospodarce 

globalnej na gospodarkę regionu  

 

Krystyna Gawlikowska-Hueckel 

 

Analiza wpływu, jaki wahania kursów bądź zawirowania na rynkach finansowych mają na 

sytuację gospodarczą regionów, wymaga rozstrzygnięcia zasadniczego zagadnienia, czy 

istotnie, reakcja na zmiany relacji kursów walutowych wszystkich regionów leżących w 

obrębie jednego kraju jest identyczna, czy też zróżnicowana. Zważywszy na to, że polityka 

pieniężna leży w kompetencjach państwa (lub, że jej zasady ustalane są na szczeblu 

ponadnarodowym – unia walutowa), wydawać by się mogło, że jej skutki powinny być 

podobne. W praktyce jednak, reakcja regionów reprezentujących różny poziom rozwoju 

ekonomiczno-społecznego oraz inny stopień otwartości gospodarki, jest niejednorodna.  

 

2.1. Kanały transmisji polityki pieniężnej  

Zmiany kursu walutowego można traktować jako jeden z kanałów transmisji, przez który 

przenoszą się bodźce (negatywne i pozytywne), które są zdolne oddziaływać na gospodarki 

krajów i regionów. Na potrzeby tego opracowania przyjęto definicję zaproponowaną przez 

Mazurka, że kanał transmisji to powiązanie międzynarodowe między dwiema lub większą 

liczbą gospodarek narodowych, za sprawą którego dochodzić może do wzajemnego 

przenoszenia impulsów koniunkturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysów 

gospodarczych różnego rodzaju (Mazurek, 2012).  

Kanał kursu walutowego, obok kanału stopy procentowej i kredytowego, traktowany jest 
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jako jedna z dróg transmisji polityki pieniężnej. Wzajemne powiązania między tymi kanałami 

są silne i niejednokrotnie trudno zidentyfikować, jakie skutki są udziałem każdego z nich 

(NBP, 2012).  Z punktu widzenia reakcji regionów, najbardziej istotny wydaje się kurs 

walutowy, jednak stopa procentowa – pośrednio – oddziałuje na popyt i podaż na waluty.  

Stopa procentowa jest kanałem, który wpływa na podaż pieniądza, a rynkowe stopy 

procentowe (od depozytów międzybankowych) stanowią koszt pieniądza, czyli – w pewnym 

czasie – określają wielkość oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym.  W 

zależności od rodzaju prowadzonej polityki (restrykcyjna lub ekspansywna) wzrasta (maleje) 

stopa risk-free, co ogranicza (ułatwia) dostęp mniejszych banków do pieniądza oraz wpływa 

negatywnie (pozytywnie) na sytuację dłużników poprzez zmiany w realnej wysokości 

kredytów.  

Ruchy stopy procentowej oddziałują również na relacje zapotrzebowania na zagraniczne i 

krajowe papiery dłużne. Podwyżka stopy procentowej skutkuje (z reguły) przesunięciem 

popytu z zagranicznych na krajowe papiery wartościowe, przez co powstaje tendencja w 

kierunku aprecjacji waluty krajowej. Aprecjacja powoduje wzrost cen importu i spadek cen 

eksportu, co – w zależności od udziału eksportu w produkcji sprzedanej -może różnicować 

reakcję regionów.  

Z drugiej strony, koszt pozyskania pieniądza i warunki udzielania kredytów są takie same we 

wszystkich oddziałach banków na obszarze jednego kraju, niezależnie od ich lokalizacji 

(zróżnicowany regionalnie jest sektor firm oraz poziom PKB per capita, co może oznaczać, że 

w niektórych regionach więcej przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych spełnia kryteria 

udzielania pożyczek, co może indywidualizować siłę oddziaływania tego kanału na regiony).  

Jak wynika z opracowania NBP (NBP, 2012), od momentu przyjęcia strategii bezpośredniego 

celu inflacyjnego (2003) do roku 2008 (upadek banku Lehman Brothers), efektywność kanału 

stopy procentowej pozostawała (poza krótkim okresem po przystąpieniu Polski do UE)  na 

niezmienionym poziomie.  Skuteczność tego kanału (od III kw. 2008 r. do III kw. 2010 r.) 

zmniejszyła się o 20%. Świadczy to o tym, że pojawiają się zakłócenia w transmisji stóp 

procentowych rynku pieniężnego do oprocentowania w sektorze bankowym (NBP, 2012). 

Jeżeli chodzi o kanał walutowy, to reakcja regionów na wahania kursu może być 

zróżnicowana w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego regionu oraz od otwartości 

gospodarki (udziału eksportu w produkcji sprzedanej), ponieważ zmiany relacji wymiennych 

znajdują swoje odzwierciedlenie w zdolności do konkurowania na rynkach zagranicznych 

poprzez wahania poziomu cen produktów eksportowanych i importowanych.  

Poziom otwartości gospodarki w znacznym stopniu zależy od jej rozmiaru. Udział handlu 

zagranicznego w PKB jest zazwyczaj odwrotnie proporcjonalny do poziomu wytworzonego 

PKB. W praktyce oznacza to, że z reguły gospodarki „duże” cechują się relatywnie mniejszym 



  

  4 

stopieniem otwartości. 

W Polsce, jak wiadomo, obowiązuje płynny kurs walutowy. Reperkusje tego są zróżnicowane 

i niejednoznaczna jest ocena, czy stosowanie tego rodzaju rozwiązania przynosi więcej 

korzyści czy kosztów. Podstawowe zalety systemu kursów płynnych, szczegółowo omówione 

w teorii ekonomii, polegają na tym, że:  

- uruchamiają działanie mechanizmu dostosowawczego (deprecjacja lub aprecjacja), przez co 

powodują automatyczne dopasowanie popytu i podaży na waluty, co wpływa stabilizująco 

na bilans obrotów bieżących, 

- posiadają zdolność do neutralizowania, a przynajmniej łagodzenia, ujemnych skutków 

zmian cen na rynkach międzynarodowych, których źródłem są zakłócenia w sferze pieniężnej 

(zmiany cen i stóp procentowych), 

- eliminują konieczność podejmowania arbitralnych decyzji dotyczących dewaluacji i 

rewaluacji, co z reguły jest nieuniknione w okresie narastającego kryzysu i przyczynia się do 

destabilizacji oraz braku zaufania do poczynań władz odpowiedzialnych za prowadzenie 

polityki pieniężnej, 

- przywracają równowagę gospodarczą poprzez płynne zmiany kursu, co jest rozwiązaniem 

optymalnym, efektywniejszym od zmian płac i cen,  

- zapewniają autonomię w zakresie prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, ponieważ 

decyzje władz nie muszą uwzględniać priorytetów inflacyjnych innych krajów (Wójcik, 2012, 

Krugman, Obsfeld, 1993, Kreinin 1971).      

Krytycy kursów płynnych podkreślają, że:  

- płynny kurs walutowy wprowadza niepewność dotyczącą przyszłych przychodów firm i 

zmniejsza potencjalną skłonność do podejmowania ryzyka (prowadzi to do utraty dobrobytu 

firm mających awersję do ryzyka) (de Grauwe, 2003), 

- niepewność mechanizmu cenowego może prowadzić do błędnych decyzji dotyczących 

alokacji zasobów, 

- zwiększenie ryzyka może prowadzić do wzrostu stopy procentowej, co zmienia kalkulacje 

kredytobiorców i kredytodawców.     

- zmienne kursy mogą wywołać falę spekulacji, grożących naruszeniem równowagi (Zielińska-

Głębocka, 2012).  

 

2.2. Teoria optymalnego obszaru walutowego  

Argumenty „za” i „przeciw” różnym rodzajom kursów były przytaczane w debacie, która 

toczyła się jeszcze przed publikacją Mundella (Mundell, 1961) na temat optymalnego 

obszaru walutowego, która to teoria zweryfikowała ocenę kosztów i korzyści związanych z 

reżimami kursowymi. Teoria Mundella, określana dzisiaj mianem tradycyjnej, była później 



  

  5 

wzbogacana i badana empirycznie (OECD, 1999).   

Zgodnie z nową optyką przyjętą w teorii OOW, największą korzyścią, wynikającą ze 

stosowania zmiennego kursu walutowego jest to, że może on stanowić instrument 

wspomagający absorpcję szoków asymetrycznych, przez co poziom inwestycji i oszczędności 

nie reaguje na załamania zewnętrzne i nie ma wpływu na poziom produkcji. Przyczyną tego 

jest mechanizm, który wywołuje zmiany kursu pieniądza krajowego. Płynny kurs walutowy 

sprzyja zatem większej stabilizacji na rynkach produkcji i pracy. Wspomniana sytuacja jest 

prawdziwa tylko w odniesieniu do rynku produktów. Jeżeli szoki pojawiają się w sferze 

pieniężnej, wówczas mogą spowodować zakłócenia na rynku dóbr.      

Tradycyjna teoria obszarów walutowych identyfikuje czynniki warunkujące podatność krajów 

na szoki asymetryczne. Mogą mieć one różną naturę i w zależności od przyczyn ich 

występowania wyróżnia się szoki podażowe i popytowe. Obydwa rodzaje szoków mają 

charakter trudnych do przewidzenia zakłóceń i naruszają równowagę gospodarczą. 

Powodem wystąpienia szoków typu podażowego mogą być przykładowo zmiany cen 

surowców, wdrożenie nowych technologii, fala innowacji, deprecjacja waluty czy klęski 

żywiołowe. Ich skutki są z reguły długotrwałe i mają wpływ zarówno na rozmiary produkcji, 

jak i kształtowanie się cen.  

Przyczyną szoków typu popytowego może być nagła zmiana popytu spowodowana nowymi 

preferencjami konsumentów lub przeobrażenia w polityce pieniężnej czy podatkowej (Dach, 

2011).  

Naruszenie równowagi gospodarczej nie jest pożądane w żadnych warunkach, ale 

szczególnie dotkliwe może być wówczas, gdy w krajach zintegrowanych w obszarze 

walutowym, szoki nabierają charakteru asymetrycznego. Oznacza to, że gospodarki 

znajdujące się w różnych fazach cyklu koniunkturalnego, „skazane są” na te same 

instrumenty polityki pieniężnej (ich stosowanie leży w gestii banku centralnego krajów 

należących do unii walutowej), które nie mogą uwzględniać specyfiki położenia każdego z 

członków ugrupowania.  

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Deutsche Bank (Weiman, 2003) w niektórych 

krajach członkowskich tendencja w kierunku „nakładania się” faz cyklu jest silniejsza niż w 

innych. Oznacza to, że utrzymuje się asymetria, jeżeli chodzi o występowanie szoków 

pomiędzy krajami. Do grupy czynników redukujących ryzyko „dotknięcia” tego rodzaju 

szokiem należą: stopień dywersyfikacji gospodarki i produkcji, podobieństwo przebiegu cyklu 

koniunkturalnego i struktury gospodarki oraz zbliżony poziom inflacji.  

Teoria OOW znaczną uwagę poświęca otwartości gospodarki, ocenianej przy pomocy udziału 

handlu zagranicznego w PKB. McKinnon zwrócił uwagę na to, że (McKinnon, 1996) 

korygujący wpływ kursu walutowego jest szczególnie skuteczny w przypadku gospodarki 
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dużej, o relatywnie niskiej otwartości. Jeżeli uwzględni się stronę popytową, to deprecjacja 

(dewaluacja) silniej oddziałuje na gospodarkę otwartą niż zamkniętą. Ze względu na to, że 

import w gospodarce otwartej jest większy, podaż zareaguje na obniżenie kursu walutowego 

bardziej intensywnie. Doprowadzi to do wzrostu cen, których dynamika będzie wyższa niż w 

kraju o gospodarce względnie zamkniętej (McKinnon, 1963).    

Tradycyjna teoria OOW była krytykowana i została przedstawiona w „odświeżonej” wersji, 

jako tzw. nowa teoria optymalnych obszarów walutowych (Mongelli 2002). Do wykształcenia 

się nowego podejścia przyczyniła się zapewne negatywna weryfikacja przekonań, że: 

- polityka pieniężna jest skuteczna w oddziaływaniu na aktywność gospodarczą w długim 

okresie, 

- mechanizm kursowy jest efektywnym narzędziem dostosowawczym. 

Nowe podejście wyraźnie eksponowało zalety funkcjonowania OOW, umniejszając problem 

potencjalnych kosztów uczestnictwa w unii walutowej. Podkreślano szczególne korzyści 

OOW, które wynikają z usunięcia kosztów transakcyjnych, zwielokrotnienia efektów 

wspólnego rynku, dzięki wyeliminowaniu zagrożeń związanych z dewaluacją. Zwracano 

uwagę, że integracja pieniężna sprzyja wzrostowi BIZ oraz rozwojowi współpracy, a także 

dynamizuje wymianę zagraniczną.    

W nowej teorii OOW większą wagę przypisuje się stabilizacji finansów publicznych i 

utrzymywaniu inflacji na niskim poziomie. Na zmianę postrzegania tych procesów wpływ 

miało przekonanie, że integracja gospodarcza jest procesem endogenicznym w relacji do 

integracji walutowej. Podobny charakter (endogeniczny) ma cykl koniunkturalny. Powoduje 

to, że szoki nabierają charakteru symetrycznego. Jest to o tyle korzystne, że nie różnicuje 

preferencji krajów co do kształtowania się poziomu kursów walutowych i stopy procentowej, 

ponieważ wszyscy członkowie unii walutowej znajdują się w tej samej fazie cyklu.   

To optymistyczne podejście do potencjalnie negatywnych skutków unii walutowej 

komplikuje problem specjalizacji, na który zwrócił uwagę Krugman (Krugman, 1993). 

Specjalizacja, nasilająca się wraz z intensywnością handlu i powodująca korzyści skali, 

prowadzi do zwiększenia zróżnicowania gospodarczego krajów, ponieważ stwarza możliwość 

dyskontowania korzyści komparatywnych, będących skutkiem tejże specjalizacji. Tym samym 

zwiększa się podatność na szoki asymetryczne, które mogą dotyczyć całych gałęzi przemysłu 

(industry-specific shock). Trendowi temu może przeciwdziałać zwiększenie udziału handlu 

wewnątrzgałęziowego w ogólnej wymianie. Wzajemne, wewnątrzgałęziowe powiązania 

handlowe, powodują większą komplementarność gospodarczą i tym samym nakładanie się 

faz cyklu (Frankel, 2004). Należy jednak dodać, że branża, w której dominuje wymiana 

wewnątrzgałęziowa jest  o wiele bardziej eksponowana na kryzys, który automatycznie 

„zarazi” wszystkie kraje, w których odbywa się produkcja części i komponentów produktu.        
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Na to, że do synchronizacji faz cyklu przyczynia się nasilenie wymiany handlowej między 

krajami zwracali uwagę Frankel i Rose (Frankel i Rose, 2000). Wyniki ich badań wskazują na 

to, że kraje, które nie są odpowiednimi kandydatami do unii walutowej (nie spełniają 

kryteriów uczestnictwa), stają się nimi po wejściu do ugrupowania. Wydaje się jednak, że 

aktualna ocena stanu finansów publicznych niektórych krajów eurolandu weryfikuje 

negatywnie to optymistyczne stanowisko. 

 

2.3. Wrażliwość gospodarki regionalnej na wahania kursów 

Obecną sytuację, od okresu, w którym powstała teoria optymalnego obszaru walutowego 

różni diametralnie to, że zmieniła się struktura przepływów kapitałowych. Udział płatności 

dotyczących obrotów towarowych został zmarginalizowany, a wielkość obrotów 

kapitałowych i transakcji dokonywanych na rynku finansowym spowodowały, że na kurs 

walutowy w dominującym stopniu wpływają czynniki kreowane przez rynki finansowe, a nie 

przez gospodarkę realną.      

Nie ulega jednak wątpliwości, że gospodarki regionów są nadal wrażliwe na wahania kursów. 

Jak już wspomniano, do czynników, które w największym stopniu różnicują ich reakcję na 

bodźce płynące z kanału walutowego są: 

- dywersyfikacja produkcji; z punktu widzenia wpływu, jaki wywiera kanał kursu walutowego 

na regiony, to właśnie zróżnicowanie produkcji wydaje się być czynnikiem o największym 

znaczeniu. Gospodarka o dominacji jednego, dwóch sektorów w produkcji, zatrudnieniu i 

eksporcie wykazuje dużą wrażliwość na szok zewnętrzny, ponieważ drastyczny spadek 

popytu wywołuje nagłe zmniejszenie produkcji regionalnej i poważne zakłócenia na rynku 

lokalnym (Kennen, 1969, Czarczyńska A., Śledziewska K., 2003),             

- struktura gospodarki (powiązana z etapem rozwoju gospodarczego); generalnie dominuje 

pogląd, że im większy jest udział w produkcji dóbr o wysokim stopniu zaawansowania 

technologicznego, tym mniej czuła jest reakcja gospodarki regionalnej na spadek 

koniunktury, zmniejszenie popytu na rynku międzynarodowym. W pewnym uproszczeniu 

można zatem stwierdzić, że w gospodarce nowoczesnej, w której dominuje produkcja dóbr o 

wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, rola kanału kursu walutowego ulega 

zmniejszeniu,  

- mobilność czynników produkcji; skłonność do migracji, która w założeniach, powinna 

neutralizować szoki asymetryczne, poprzez transfer pracujących do innych regionów. 

Obecne podejście do tego problemu różni się nieco od klasycznej teorii optymalnych 

obszarów walutowych; podkreśla się koszty migracji dla regionu, z którego następuje odpływ 

siły roboczej, a także to, że krótki okres trwania szoku nie stwarza presji migracji, ponieważ 

gospodarka wraca do stanu równowagi relatywnie szybko.  
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Dużo lepszym rozwiązaniem dla gospodarki regionalnej, niż migracje, jest zdolność do 

elastycznego dostosowania cen i płac (jest to szczególnie istotne w krótkim okresie). Jeżeli 

jednak nie jest to możliwe, wówczas dostępną opcją neutralizującą szok zewnętrzny jest 

dewaluacja pieniądza.   

Jak wiadomo, przed utworzeniem unii gospodarczej i walutowej przestrzegano przed 

potencjalnie ujemnymi skutkami jej wprowadzenia dla regionów. W sposób najbardziej 

kompleksowy zostało to wyrażone w specjalnym memorandum, skierowanym przez Komitet 

Regionów do Komisji Europejskiej. Warto przytoczyć argumentację KR, ponieważ wskazuje 

ona na potencjalne niebezpieczeństwa, związane z likwidacją kanału kursu walutowego jako 

potencjalnego amortyzatora pojawiającej się nierównowagi. Komitet Regionów szczególnie 

artykułował następujące zagrożenia: 

1. Unia walutowa będzie prowadzić do dalszej intensyfikacji konkurencji pomiędzy 

regionami. Kraje, które do tej pory mogły wykorzystywać narzędzie, jakim jest kurs 

walutowy, stracą tę możliwość i zostaną skazane na wzmożoną presję konkurencji i dalsze 

straty rynkowe, które ponosić będzie przemysł lokalny. 

2. Stabilizacja cen i wyeliminowanie ryzyka kursowego doprowadzi do wzrostu inwestycji w 

regionach o korzystnych warunkach produkcji. 

3. Eliminacja krajowych instrumentów polityki monetarnej spowoduje konieczność nowych 

rozwiązań fiskalnych na szczeblu europejskim. Ograniczona mobilność siły roboczej może 

prowadzić do utrwalenia szoków asymetrycznych w poszczególnych regionach, które będą 

ponosić ciężary unii, a nie odnosić korzyści z jej powstania.  

4. Regionalne rozpiętości będą się zatem powiększać, szczególnie wobec faktu, ze obecna 

konsolidacja budżetowa, znacznie ogranicza możliwości redystrybucji w krajach 

członkowskich. Tym samym konieczne będą dostosowania w funduszach strukturalnych.   

5. Rosnące zróżnicowanie między regionami może prowadzić do niskich płac oraz 

utrzymywania standardów socjalnych i ochrony środowiska na niezadowalającym poziomie, 

co petryfikowałoby różnice w poziomie rozwoju regionów.  

6. Postępująca integracja w ramach jednolitego rynku i unii walutowej stworzy nowe 

wymagania i możliwości wobec polityki zatrudnienia na szczeblu europejskim, narodowym i 

regionalnym. Pozostając w gestii krajów, powinna być ona koordynowana na szczeblu 

europejskim, tak aby przyczyniała się do spadku bezrobocia.  

7. Ze względu na to, że granice będą stanowić coraz mniejszą przeszkodę w integracji, 

zwiększy się ryzyko nakładania cykli ekonomicznych (poprzez przepływ kapitału, działalność 

korporacji ponadnarodowych i handel).  
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8. Wyeliminowanie kosztów transakcyjnych spowoduje zmiany w popycie, zwiększając 

atrakcyjność regionów, w których niskie są podatki konsumpcyjne.          

9. Konsolidacja finansów publicznych spowoduje nacisk na budżety władz lokalnych i 

regionalnych. 

10. Planowane powiększenie UE i realizacja unii walutowej wywrze większą presję na 

Fundusze Strukturalne i rozszerzając zasięg ich interwencji (Committee of Regions, 1996).   

 

Od opublikowania komunikatu Komitetu Regionów upłynęło 18 lat i dzisiaj możemy ocenić, 

czy zawarte w nim przestrogi były trafne, czy też okazały się bezpodstawne. O tym, że część z 

nich była zasadna mogą świadczyć raporty dotyczące oceny postępów stopnia spójności 

między regionami Unii Europejskiej, w których analizowane są procesy konwergencji, 

spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej. Wynika z nich, że gospodarki krajów 

członkowskich nie są homogeniczne, a procesy doganiania przebiegają w niejednakowym 

tempie w różnych regionach. Potwierdza się też trafność wniosków Martina (Martin, 2001), 

który badał okres lat 1975-1998. Z badań tych wynika, że produktywność regionów cechuje 

się słabą konwergencją, natomiast zatrudnienie wskazuje na silną dywergencję. Z tego 

względu należy stwierdzić, że wpływ unii walutowej na regiony jest zróżnicowany i zależy od 

typu i specyfiki regionu. Uprawniona jest zatem również opinia, że  kurs walutowy w 

odmienny, niejednorodny sposób oddziałuje na gospodarkę regionalną.   

W kontekście ostatniego kryzysu, warto prześledzić, czy i jak wspomniane już czynniki, czyli:   

- zmienność kursu walutowego i amplituda jego wahań, 

- dywersyfikacja gospodarki regionalnej, 

- otwartość gospodarki regionalnej (ekspozycja na szoki zewnętrzne), 

- kierunki eksportu (przy większej liczbie partnerów handlowych, w tym spoza UE zmienia się 

siła transmisji kryzysu),  

wpłynęły na gospodarkę polskich województw.    

Jak zatem wygląda zmienność kursu złotego wobec innych walut? Z kompleksowej analizy 

NBP na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy Euro wynika, że w latach 

1999-2007 polski złoty cechował się najwyższą zmiennością w porównaniu z innymi 

walutami regionu. Sytuacja ta utrzymywała się w latach następnych. W lutym 2009 roku za 

dolara płacono 3,996 zł w porównaniu do 2 zł w lipcu 2008 roku. Ta znaczna deprecjacja 

(94%) związana była ze zmianami kursu Euro do USD, który w tym czasie obniżył się o 22%.   

Kolejny rok (2009) to okres umacniania się złotego, co jednak nie było tendencją trwałą. Rok 

2011, 2012 i 2013 przyniósł kolejne zmiany w notowaniach złotego na rynkach walutowych.  

 

Wykres 1:  Kurs PLN/USD/euro 



  

  10 

  

Źródło: NBP 

 

Te duże wahania kursu złotego były jednym z czynników skutecznie neutralizującym szoki 

zewnętrzne. Z punktu widzenia gospodarki regionów, najbardziej istotny jest problem, czy 

wahania o tej samej amplitudzie w skali kraju wywarły odmienny wpływ na ich gospodarkę.   

Jeżeli przyjąć założenie McKinnona, że na zmiany kursu walutowego szczególnie wrażliwie 

reagują gospodarki duże, o relatywnie niskiej otwartości , to można przyjąć, że stopień tej 

reakcji będzie niejednakowy. Należy zastrzec, że niektórzy teoretycy podważają sens badań 

obrotów handlowych na szczeblu regionalnym. Zważywszy jednak na to, że to firmy kreują 

eksport, a rodzaj, kondycja, liczebność przedsiębiorstw są regionalnie zróżnicowane, badania 

takie wydają się uzasadnione.   

Jak wiadomo, potencjał gospodarczy województw jest zdywersyfikowany i pod tym 

względem polskie regiony różnią się znacznie względem siebie oraz wobec strefy Euro. 

 

Wykres 2: Szacunek PKB wg. województw (mln zł) 

 

Źródło: Raport Polska 2011. Gospodarka- Społeczeństwo-Regiony, MRR, Warszawa, czerwiec 

2011   

 

Województwo mazowieckie posiada najwyższy udział w tworzeniu PKB Polski i jego 
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przewaga rośnie.  

 

 Wykres 3: Udział województw w tworzeniu PKB w latach 2005 i 2010 

  

Źródło:  Produkt krajowy brutto-rachunki regionalne w 2010 r. GUS, Urząd Statystyczny w 

Katowicach, 2012  

 

W latach 2005-2010 pozycja najsilniejszych gospodarczo regionów (mazowieckie, śląskie, 

wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie) utrzymała się, a dwa spośród nich zwiększyły 

swoje udziały w stosunku do roku 2005. Były to województwa: mazowieckie i dolnośląskie. 

W 2010 roku wymienione pięć regionów wytworzyło łącznie 60,4% polskiego PKB (w 2005 

roku – 59,2%). W latach 2005-2010 nie zmienił się potencjał (mierzony PKB) województw, 

których udział w produkcie krajowym brutto był najniższy (poniżej 3% każde); do grupy tej 

należały: opolskie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W 2010 roku 

ich łączny udział w krajowym PKB wynosił 11,8% (w 2005 roku – 12,4%),  

Otwartość gospodarki polskich regionów (mierzona relacją eksportu do PKB) jest bardzo 

zróżnicowana. Ta znaczna rozpiętość sugeruje, że ekspozycja gospodarek województw (ze 

względu na odmienny stopień ich otwartości) na wahania kursu walutowego jest odmienna.       

Wniosek ten potwierdzają badania NBP, z których wynika, że wolumen eksportu i importu 

istotnie reaguje na zmiany realnego kursu walutowego; deprecjacja złotego o 10% wywołuje 

wzrost dynamiki eksportu o 2,6 punktu procentowego i spadek dynamiki importu o ok. 1,4%. 

Efekty te są najbardziej widoczne w III kwartale po wystąpieniu impulsu (spadek kursu). Z 

badań NBP wynika również, że wrażliwość eksportu na wahania kursu złotego zmalała; w 

1998 roku kurs wyjaśniał 40% przyrostu eksportu, a w 2010 tylko 23,4%. Przyczyną tego 

procesu, według analityków NBP, jest to, że coraz więcej rozliczeń dokonywanych jest w 

ramach korporacji ponadnarodowych, czyli „wymyka się” analizie, której podstawą są 
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statystycznie rejestrowane obroty. Wydaje się jednak, że kurs nie oddziałuje na obroty 

wewnątrz przedsiębiorstw międzynarodowych.  

Kryzys wpłynął na obniżenie popytu na polskie produkty, i to głównie ze strony 

najważniejszych partnerów handlowych, jednak zmniejszenie przychodów z eksportu było 

mniej niż proporcjonalne do spadku eksportu, ponieważ było neutralizowane przez 

osłabienie złotego.  

Kolejnym wskaźnikiem, który może różnicować reakcję regionów na transmisję impulsów 

związanych z kanałem walutowym jest dywersyfikacja struktury produkcji w porównaniu do 

strefy euro.    
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Wykres 4: Regionalne zróżnicowanie struktury produkcji w Polsce w stosunku do strefy euro 

(wskaźniki SR) 

 

Konstrukcja wskaźnik SR (Statteva i Ralevy) SR = P (wij−wi,eur)2   
          wi,eur 
 
gdzie: wij – udział sekcji i w kraju (lub regionie) j, wi,eur – udział sekcji i w strefie euro. 
Wartość wskaźnika równa 0 oznacza identyczne struktury. Im mniej podobna jest struktura 
w danym kraju lub regionie do struktury w strefie euro, tym bardziej ujemny jest wskaźnik  

 

Źródło: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie 

unii gospodarczej i walutowej, NBP, Warszawa 2009 

 

Jak wynika ze wskaźników charakteryzujących zróżnicowanie struktury produkcji regionów 

wobec strefy euro, najbardziej w stosunku do Eurolandu różni się struktura produkcji w 

województwie śląskim, a najmniej w pomorskim. Prawdopodobną przyczyną tej wyjątkowej 

pozycji Śląska jest to, że w województwie tym ciągle jeszcze  duże znaczenie mają przemysły 

tradycyjne: górnictwo węgla kamiennego, metalurgia żelaza, cynku i ołowiu, energetyka 

(także przemysł elektromaszynowy, spożywczy i chemiczny, przemysł samochodowy).  

Warto również odnotować to, że bardzo podobny poziom zróżnicowania struktury mają 

województwa: wielkopolskie, lubelskie, dolnośląskie, lubuskie, świętokrzyskie i warmińsko-

mazurskie. Zbliżony względem siebie poziom zróżnicowania mają też: podkarpackie, 

zachodniopomorskie, małopolskie i pomorskie.      

Przedstawione wcześniej wyniki badań wskazują, że im bardziej zdywersyfikowane są 

struktury, tym mniejsze ryzyko przenoszenia się kryzysu, związanego z szokiem popytowym. 

Tym samym oznacza to, że relatywnie najmniej narażone na transmisję kryzysu są: Śląsk i 

Podlasie.  
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Odmienna reakcja regionów na impulsy transmitowane przez kanał walutowy może wiązać 

się również z liczbą partnerów handlowych. Teoretycznie, im większa liczba krajów, z którymi 

prowadzona jest wymiana, tym mniejsza ekspozycja na spadek popytu na jednym z rynków, 

odrębne warunki rozliczeń, różne natężenie przepływów kapitałowych, niejednorodny 

charakter transakcji finansowych.  

Dywersyfikacja rynków staje się mniej ważna w dobie globalizacji, ciągle jednak ma pewne 

znaczenie.            

Dla wszystkich polskich województw, najważniejszym rynkiem zbytu są kraje UE 15. Warto 

jednak zwrócić uwagę na to, że dla niektórych regionów, duże znaczenie mają nowe kraje 

członkowskie. Szczególnie ważny - w kontekście potencjalnej siły oddziaływania kanału 

walutowego- jest eksport trafiający poza obszar jednolitego rynku. 

Na koniec warto przytoczyć wyniki badań prowadzonych przez Castro (Castro, 2000), który 

oceniał skutki uczestnictwa w unii walutowej regionów hiszpańskich. Mimo, że precyzyjna 

ewaluacja ilościowych efektów netto stwarza pewne problemy, pokuszono się o tego typu 

ocenę. W Hiszpanii nie istnieje dostatecznie silny mechanizm dostosowawczy płac, ani 

mobilność siły roboczej, stąd istotna jest polityka fiskalna.  Spełniła ona pozytywną rolę w 

regionach hiszpańskich, ze względu na to, że znaczna część budżetu jest scentralizowana i 

amortyzowała specyficzne szoki regionalne. Miało to szczególne znaczenie ze względu na 

fakt, że elastyczność płac i migracje siły roboczej w regionach hiszpańskich są niskie i ich 

znaczenie, jako mechanizmów dostosowawczych jest nieistotne.  

Wnioski z analizy Castro wskazują na to, że członkostwo w unii walutowej ma wpływ na 

zróżnicowania regionalne, jakkolwiek wpływ ten nie jest bardzo znaczący. Najwięcej na 

uczestnictwie w eurolandzie zyskały regiony najbogatsze. Jeżeli chodzi o szoki asymetryczne, 

to mają one również skutki regionalne, ale ich znaczenie się zmniejsza. Ostateczna konkluzja 

jest taka, że uczestnictwo w unii walutowej umiarkowanie wzmacnia regionalne nierówności 

w Hiszpanii. 

Reasumując, rola kursu walutowego jako kanału transmisji bodźców z gospodarki światowej 

ulega przeobrażeniom, głównie ze względu na to, że radykalnie zmienił się udział płatności 

dotyczących wymiany dóbr w całości obrotów dokonywanych na rynkach finansowych. 

Mimo to, jak wskazują wyniki badań, reakcja regionów na zmiany kursu walutowego jest 

odmienna, ze względu na potencjał gospodarczy, dywersyfikację profili produkcji, różny 

stopień otwartości (udział eksportu w produkcji sprzedanej) oraz zróżnicowanie rynków 

zbytu. 
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3. Handel zagraniczny jako płaszczyzna oddziaływania zmian w gospodarce 

globalnej na gospodarkę regionu 

Stanisław Umiński 

Stwierdzenie, że sytuacja społeczno-gospodarcza regionów jest zależna od zmian 

zachodzących na rynkach międzynarodowych można uznać za banalne. Obserwacja dynamiki 

produkcji sprzedanej, eksportu i importu a także rynków pracy poszczególnych regionów 

dowodzi, że w coraz większym stopniu zależą one od tego, co ma miejsce „poza regionem” w 

tym sensie, że kształtowane są przez procesy oraz wydarzenia mające miejsce na rynkach 

międzynarodowych, zwłaszcza w obrębie aktywności korporacji ponadnarodowych. Nie 

można natomiast jednoznacznie określić płaszczyzn (inaczej zwanych także kanałami), 

poprzez które zewnętrzne zdarzenia i procesy najbardziej intensywnie przenikają do 

gospodarek regionów. Jeśli jednak jako fakt przyjmiemy dużą rolę korporacji 

międzynarodowych w globalnej gospodarce, wówczas zarówno sfera transferu kapitału w 

formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), jak też międzynarodowa wymiana 

produktów powinny zostać uznane za najważniejsze z tych płaszczyzn. Należy przy tym 

zwrócić uwagę, że nie dla każdego regionu korporacje sensu stricto odgrywają jednakowo 

ważną rolę, jeżeli chodzi o wpływ na gospodarkę. Międzynarodowy transfer kapitału w 

formie BIZ odbywa się także poza korporacjami, jest rezultatem aktywności licznej grupy 

mniejszych podmiotów. Eksport i import są także wynikiem aktywności mniejszych 

podmiotów z zagranicznym kapitałem, bądź podmiotów nie mających zagranicznych 

udziałowców.  

Badania w ramach realizowanego grantu NCN koncentrują się na problemie wrażliwości 

regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. W sferze zewnętrznych relacji 

gospodarczych, płaszczyzna eksportu i importu odgrywa zasadniczą rolę ze względu na 

wysoką relację wolumenu obrotów handlowych do PKB bądź też produkcji sprzedanej dla 

wielu z polskich regionów. 

 

3.1. Region jako mała, otwarta gospodarka  

Podstawowym problemem związanym z analizą handlu zagranicznego jako „kanału 

oddziaływania” jest wątpliwość, jak w sensie teoretycznym potraktować region, jako 

uczestnika międzynarodowych procesów gospodarczych. Pytanie jest o tyle zasadne, o ile 

teoria handlu międzynarodowego odnosi się do relacji między krajami. Natomiast rola 
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regionów, jako uczestników międzynarodowych relacji handlowych została dostrzeżona 

relatywnie niedawno. 

Kolejną kwestią dyskusyjną jest także, czym jest region. Czy jest on „prostym” zbiorem 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z których każdy ma wysoce 

zindywidualizowany charakter, a jego działalność nie jest „zakorzeniona” w danym regionie; 

wiązałby się z tym niewielki wpływ cech regionu (jego konkurencyjności, lokalizacji, 

wyposażania w czynniki produkcji, atrakcyjności inwestycyjnej itp.) na działalność 

prowadzoną przez indywidualne podmioty. Z drugiej strony, zwrócić należy uwagę na 

koncepcję regionu, jako eksportera. Zgodnie z nią, tak jak regiony różnią się między sobą pod 

względem wielu cech, różni się także ich potencjał eksportowy. Eksport danego regionu jest 

determinowany przez cechy jego gospodarki per se (na przykład region charakteryzujący się 

wysoką pozycją w zakresie wysokich technologii będzie źródłem eksportu produktów 

wysokich technologii). W tym przypadku cechy gospodarki regionu determinują cechy 

pochodzącego z niego eksportu.  

Dla potrzeb teoretycznych rozważań nad naturą powiązań z gospodarką globalną 

zaproponowano przyjąć koncepcję regionu jako małej, otwartej gospodarki (RMOG). 

Pozwala to na zastosowanie znacznej części aparatu ekonomii międzynarodowej dla analiz 

zdarzeń i procesów zachodzących między regionem a rynkiem globalnym. Dyskusyjne jest, na 

ile gospodarka powinna być „mała”, aby można względem niej zastosować teorie znane z 

ekonomii międzynarodowej. Kwestia wielkości gospodarki regionu – jako części rynku 

globalnego –  ma znaczenie w przypadku analiz terms of trade czy też efektów znoszenia ceł i 

polityki handlowej, kiedy to istotną kwestią jest, czy region można uznać za cenobiorcę (price 

taker). W dalszych dywagacjach podkreślamy raczej fakt otwarcia gospodarki 

Koncepcja RMOG jest stosowana w literaturze przede wszystkim jako podstawa dla 

empirycznych analiz dotyczących „zewnętrznych” relacji gospodarczych. Przykładów tego 

typu analiz w literaturze jest dużo, przy czym autorzy niektórych z nich explicite odwołują się 

do koncepcji RMOG, inni nie czyniąc tego, de facto korzystają z warsztatu ekonomii 

międzynarodowej dla celów empirycznych, jeżeli chodzi o różne aspekty relacji handlowych 

regionu z „resztą świata”. 

Jako przykład explicite odwołania do koncepcji RMOG podać można analizy problemu 

ubóstwa w Indiach w ujęciu regionalnym (Eswaran, Kotwal, Ramaswami, Wadhwa 2007, s. 

11), w których Autorzy zastanawiają się, czy region traktować jako samowystarczalny 

podmiot życia gospodarczego, czy raczej jako podmiot angażujący się w procesy wymiany 

dóbr (co prowadzi do poprawy dobrobytu). Llop oraz Manresa (2007) odwołują się do 

koncepcji RMOG w interpretacjach zależności między sektorem zagranicznym a gospodarką 
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regionalną, zajmując się eksportem i mnożnikiem handlu zagranicznego dla Katalonii.  Harilal 

i Joseph (2000) argumentują, że nie ma sensu prowadzić analiz rozwoju regionalnego 

pomijających sferę powiązań z rynkami międzynarodowymi. Wspomniane już analizy 

autorstwa Llop i Manresa (2007) są przykładem akcentowania znaczenia efektów 

mnożnikowych dla regionów Hiszpanii wynikających zwłaszcza z eksportu oraz 

napływających BIZ. 

Ciekawym przykładem przeniesienia problematyki ekonomii międzynarodowej na poziom 

analiz regionalnych jest casus choroby holenderskiej. Określenie to stosowane jest dla 

egzemplifikacji skutków pojawiania się w gospodarce poważnego źródła dochodów 

eksportowych i konsekwencji tego faktu dla zmian realnych kursów walutowych oraz 

konkurencyjności. Tradycyjnie używane w odniesieniu do krajów, z czasem pojęcie choroby 

holenderskiej zaczęto analizować w kontekście regionalnym (Harilal, Joseph 2000; BDO 

Dunwoody/Chamber Weekly CEO/Business Leader Poll  …, 2005; Chambers, 2009; 

CQUniNEWS, 2007; Government of Western Australia, 2006; Mitchell i Bill 2006;  Giesecke 

2007; Ponzio 2006). 

Jak już wspomniano, wskazać można także cały szereg publikacji, których autorzy nie 

odwołując się explicite do koncepcji RMOG, de facto na niej bazują, analizując różnorodne 

skutki uczestniczenia regionów w międzynarodowych relacjach handlowych i kapitałowych 

czy rozważając skutki działań liberalizacyjnych. Zestawienie publikacji poświęconych 

problematyce eksportu w ujęciu regionalnym przedstawił Umiński (2012). Ich przegląd 

dowodzi, że przedmiotem rozważań odnoszących się do regionów, są kwestie „tradycyjnie” 

dotyczące relacji między krajami. Ze względu jednakże na rosnącą zależność sytuacji 

społeczno-gospodarczej regionów od tego co dzieje się na rynkach zagranicznych, narzędzia i 

koncepcje ekonomii międzynarodowej coraz „śmielej” stosowane są odnośnie do regionów. 

Wśród przykładowych, ważniejszych i ciekawszych należy wymienić opracowania:  Coughlina 

(2004), Coughlina oraz  Cartwrighta (1987a oraz 1987b), Coughlina i Fabela (1988), Coughlina 

i  Pollarda (2001), Caughlina oraz Walla (2003), Casseya (2010a oraz 2010b), Leichenko i 

Coulsona 1999, Clarka, Sawyera oraz Sprinkle (2005), Effa i Livingstona 2007, Leichenko i  

Silvy (2004), Browna i Andersona (2002) oraz dla Polski Gawlikowskiej-Hueckel oraz  

Umińskiego (2009, 2011), Ciżkowicza i Umińskiego (2011). 

 

3.2. Identyfikacja teorii przydatnych dla analiz handlu na poziomie regionalnym 

W literaturze handlu międzynarodowego raczej nie przywiązywano uwagi do tego, gdzie 

lokalizowana jest produkcja. Koncentrowano się głównie na kwestii wyboru optymalnej 

kombinacji czynników produkcji, a założenia będące fundamentem rozważań teoretycznych, 
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były bardzo restrykcyjne, w tym także w kwestii migracji czynników produkcji między krajami 

(lokalizacjami). Poważniejsza analiza literatury pozwala jednakże dostrzec – aczkolwiek raczej 

mało formalne i subtelne – związki między teorią lokalizacji oraz teorią handlu 

międzynarodowego. Ohlin (1933) zauważył znaczne podobieństwo między czynnikami 

kształtującymi handel międzynarodowy oraz determinantami lokalizacji. Stwierdził, że 

„teoria handlu międzynarodowego nie jest niczym innym jak internationale Standordtslehre” 

(Ohlin, 1933, s. 589), czyli nauką/teorią, która uczy nas o lokalizacji międzynarodowej. B. 

Ohlin zdawał sobie sprawę, że traktowanie krajów jako tzw. bezwymiarowych tworów jest 

poważnym ograniczeniem teorii handlu międzynarodowego. Jego zdaniem, teoria handlu 

międzynarodowego nie może być w pełni zrozumiała, bez uwzględnienia ogólnej teorii 

lokalizacji. 

Bardziej zdecydowanie do relacji między handlem oraz lokalizacją odniósł się  Isard (1956, s. 

207), stwierdzając, że lokalizacji działalności gospodarczej nie można wytłumaczyć, nie 

uwzględniając handlu, natomiast handel nie może zostać wyjaśniony bez jednoczesnego 

uwzględnienia lokalizacji. Jego zdaniem, handel i kwestie lokalizacyjne powinny być 

traktowane jako „dwie strony tej samej monety”. 

Poważną zachętą dla uwzględnienia regionalnego kontekstu w analizach handlu 

międzynarodowego jest koncepcja Armingtona (1969). Do dyskusji na temat natury i 

przyczyn handlu wprowadził on produkty, które różnią się w zależności od kraju, czy miejsca 

pochodzenia. Dla przykładu, konsument nie kupuje „po prostu” butów, ale buty włoskie, 

zegarek ze Szwajcarii, wino z Toskanii, szybkę z Parmy, bryndzę z Zakopanego itp. Produkty 

będące przedmiotem handlu międzynarodowego nie są zatem homogeniczne. Są 

heterogeniczne. Ich indywidualne cechy, określane przez miejsce „pochodzenia”, stanowią 

jednocześnie o ich konkurencyjności – postrzeganej jako sukces eksportowy. 

Odnosząc się do przemyśleń Armingtona, Courant oraz Deardorff (1992) sformułowali 

koncepcję lumpy countries, czyli krajów wewnętrznie zróżnicowanych/niejednorodnych. 

Dostrzegli oni fakt, że kraje składają się z regionów. Nie było to może stwierdzenie zbyt 

odkrywcze, jednak z punktu widzenia badań empirycznych, nieuwzględnienie tegoż 

zróżnicowania niesie poważne konsekwencje. Przede wszystkim wiążą się one z koncepcją 

proporcji czynników produkcji. Kraj składa się z różnych regionów, charakteryzujących się  

różnymi proporcjami – jeśli chodzi o wyposażenie w czynniki produkcji. Zatem – zgodnie z 

przewidywaniami paradygmatu H-O – dla każdego z regionów spodziewać się należy innego 

tzw. profilu handlu międzynarodowego. Co więcej, każdy z regionów może specjalizować się 

w eksporcie bądź imporcie innych produktów. Jeśli zatem specjalizacja na poziomie kraju jest 

niedostrzegalna bądź słaba (określana na przykład na bazie wskaźników RCA – ujawnionych 

przewag komparatywnych) – na szczeblu regionalnym może być bardzo silna. Przesłanie  
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Couranta oraz Deardorfa jest takie, aby regiony potraktowane zostały jako odrębne, małe 

otwarte gospodarki uczestniczące w międzynarodowej wymianie handlowej.  

Dla potrzeb teoretycznych interpretacji natury handlu międzynarodowego na poziomie 

regionalnym można także wykorzystać – mniej znaną i mniej sformalizowaną – koncepcję 

vent for surplus, pierwotnie sformułowaną przez Smitha (rozwijaną przez Myinta, 1971). 

Eksport traktowany jest w niej jako ujście nadwyżek produkcyjnych. 

Kolejna interesująca koncepcja to teoria bazy eksportowej. Zgodnie z nią, sektor bazowy 

dostarcza dochodów poprzez handel pozostałym sferom gospodarki, które traktowane są 

jako nie bazowe. Istotne jest przy tym, że to właśnie rozwój sektora bazowego stwarza 

szanse dla rozwoju sektora nie bazowego. W kontekście teorii bazy eksportowej warto 

przywołać badania Novlana (2006), który zaprezentował różne, hipotetyczne przypadki 

regionalnego mnożnika (nawiązując do teorii J.M. Keynesa). Dywagacje zaczął on od tzw. 

bazowego/prostego modelu gospodarki, który następnie rozwinął, dodając sektor 

turystyczny, który jest własnością inwestorów zagranicznych. Kolejno – uwzględnił także 

import, nakłady na infrastrukturę itp. Publikację Novlana traktować należy przede wszystkim 

jako „ćwiczenie”, pokazujące, od jak wielu czynników zależy ostateczny wpływ eksportu na 

gospodarkę regionu.  

Dla interpretacji handlu międzynarodowego na poziomie regionalnym przydatna jest nowa 

geografia ekonomiczna, przy czym trudno jednoznacznie sklasyfikować ją jako teorię handlu 

międzynarodowego, bądź teorię lokalizacji działalności gospodarczej. Jest ona raczej syntezą 

różnych koncepcji, zwłaszcza teorii lokalizacji oraz handlu międzynarodowego. Modele 

nowej geografii ekonomicznej wykorzystywane są zarówno do analiz specjalizacji 

produkcyjnej jak też handlowej regionów oraz krajów, a także do interpretacji lokalizacji BIZ.  

Prawidłowość, na której opierają się modele nowej geografii ekonomicznej, dotyczy 

oddziaływania (zasadniczo) dwóch przeciwstawnych tendencji. Z jednej strony jest to 

koncentracja produkcji, do której dochodzi ze względu na korzyści skali (w warunkach 

wspomnianej już konkurencji niedoskonałej i zróżnicowania produktów). Z drugiej strony, są 

to koszty transportu, tym wyższe, im bardziej produkcja skoncentrowana jest w „miejscach 

centralnych”, a kierowana do odbiorców poza tymi miejscami się znajdującymi. Cieślik (2005, 

s. 124), nawiązując do R. Findleya (1995), twierdzi, że trwa proces wyłaniania się nowego, 

zintegrowanego nurtu teoretycznego; skutkiem będzie powstanie zintegrowanej „ogólnej 

teorii lokalizacji, relatywnego wyposażenia w zasoby, oraz handlu międzynarodowego w 

warunkach rosnących przychodów”. 

Nowa geografia ekonomiczna nakazuje rozróżnić tzw. czynniki pierwszego i drugiego rzędu. 

W ujęciu neoklasycznym, w sytuacji braku efektów zewnętrznych, nie występują tendencje 
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do aglomeracji. Aktywność gospodarcza jest równomiernie rozmieszczona w przestrzeni i to 

przede wszystkim czynniki natury egzogenicznej, pierwszego rzędu, określają kształt 

przestrzeni gospodarczej. Nowa geografia ekonomiczna odnosi się natomiast do czynników 

drugiego rzędu.  

W powyższym kontekście przywołać należy konstatację Ottaviano i Thisse (2004, s. 2), którzy 

wskazują, że człowiek zawsze starał się złagodzić ograniczenia wynikające z przyczyn 

pierwszego rzędu, budując przestrzenną strukturę aktywności gospodarczej, niezależną od 

czynników pierwszego rzędu, czyli od naturalnych przewag komparatywnych. Czynniki 

drugiego rzędu są skutkiem działalności człowieka, dążącego do poprawy jakości swojego 

życia. Z punktu widzenia rozważań nad naturą międzynarodowej wymiany handlowej 

interpretowanej na poziomie regionalnym, w nowej geografii ekonomicznej najważniejsze 

wydają się związki między wolnością handlu (kosztami handlu) oraz tendencjami do 

(całkowitej lub nie) aglomeracji aktywności ekonomicznej – co utożsamiać należy z 

interpretacją zależności między integracją gospodarczą oraz prawidłowościami 

lokalizacyjnymi. 

Szeroki, teoretyczny przegląd różnych zależności modelowych dotyczących koncentracji 

aktywności gospodarczej oraz integracji, kosztów handlu, płac itp. zawarty jest w 

publikacjach Brakmana, Garretsena et.all., (2005, s.24), Pugi (1999, s. 315), Nearry’ego 

(2001, s. 545), a także Junius (1999, s.31). Ciekawe są zwłaszcza graficzne ujęcia powyższych 

zależności, ilustrowane jako model dzwonu bądź tomahawka. Zastanowić należy się jednakże 

nad ich przydatnością do analiz empirycznych. Uwaga ta odnosi się zasadniczo do nowej 

geografii ekonomicznej. Modele na niej oparte przewidują albo znaczną stabilność 

przestrzennego rozmieszczenia aktywności gospodarczej, bądź – przeciwnie – gwałtowne 

zmiany – co w rzeczywistości raczej nie ma miejsca. 

Kolejny ważny nurt, zasługujący na uwagę w kontekście badań handlu międzynarodowego na 

poziomie regionów – to tzw. nowa, nowa teoria handlu, która przewiduje asymetryczne 

zachowania podmiotów gospodarczych, co oznacza, że nie wszystkie firm z określonej branży 

stają się eksporterami. O tym, czy podmiot jest eksporterem, czy sprzedaje tylko na rynek 

krajowy rozstrzyga przede wszystkim poziom produktywności. Jeśli kształtuje się on powyżej 

określonego progu, podmiot jest w stanie pokryć dodatkowe koszty stałe (sunk costs) 

związane z ekspansją na zagraniczne rynki. Koncepcja Melitza (2008) zasadniczo oznacza 

reorientację sposobu myślenia nad przyczynami handlu międzynarodowego. O wielkości oraz 

strukturze wymiany decydują nie cechy krajów, lecz podmiotów gospodarczych. Poza 

wspomnianą już produktywnością, są to wielkość firmy, jej innowacyjność, lokalizacja. Piszą 

o tym między innymi: Hagemejer (2006, s. 32), Bernard i Jensen (1995 oraz 1999). Teoria 

Melitza ma daleko idące implikacje praktyczne dla polityki rozwoju regionalnego. Saito i 
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Gopinath (2009) wskazują na mechanizm samo-selekcji podmiotów gospodarczych w 

przestrzeni. Ich zdaniem, wysoko produktywne przedsiębiorstwa (eksporterzy) lokują się w 

regionach, w których mają miejsce procesy aglomeracji, obejmujące inne firmy z branży, 

występuje zdywersyfikowana struktura gospodarcza i duży rynek. Z kolei Baldwin i Okubo 

(2006) wskazują na konsekwencje przewidywań modelu M. Melitza dla skuteczności polityki 

regionalnej. Skutkiem stosowania subsydiów, mających zachęcić przedsiębiorstwa do 

przenoszenia się do mniej rozwiniętych regionów, jest efekt sortowania. Polega on na tym, 

że przenoszą tam się najmniej efektywne firmy. Zachęcenie najbardziej efektywnych firm do 

delokalizacji wymaga zdecydowanie większych zachęt finansowych, co pod znakiem 

zapytania stawia efektywność wspierania regionów peryferyjnych. 

Kolejną zachętą do analizowania handlu międzynarodowego na poziomie regionalnym jest 

koncepcja „świata bez szwów” Krugmana i Venablesa (1995). Jest to próba modelowania 

handlu zagranicznego z pominięciem krajów, ale z uwzględnieniem regionów, a nawet 

konkretnych lokalizacji. Granice między regionami nie są – w świecie bez szwów – 

„narzucone z góry”. Wykształcają się w sposób endogeniczny. Początkowo jednorodna 

przestrzeń zaczyna się różnicować, przy czym dzieje się to podobnie jak w przypadku 

różnicowania początkowo jednorodnych komórek macierzystych, z których z czasem 

wykształcają się komórki spełniające różne funkcje. Jest to proces bardzo podobny do 

biologicznej morfogenezy zgodnie z tzw. falami Turinga, czyli regularnymi fluktuacjami w 

przestrzeni. 

3.3. Potencjalne korzyści z eksportu – ujęcie regionalne  

Działalność eksportowa przynosi – z jednej strony – podmiotom gospodarczym, a także 

regionom w których, są one zlokalizowane, określone korzyści. Z drugiej strony, wiąże się z 

różnorodnym ryzykiem. Korzyści oraz zagrożenia związane z aktywnością eksportową 

indywidualnych podmiotów są stosunkowo dobrze rozpoznane. Kwestią dyskusyjną jest, na 

ile można je odnieść do regionu. Wraca zatem fundamentalne pytanie, czym jest region? 

Odpowiadając, nie można odwołać się do swoistego dualizmu, jaki dostrzegamy w analizach 

odnoszących się do konkurencyjności.  Konkurencyjność regionu traktowana jest jako „coś 

pomiędzy” poziomem kraju oraz przedsiębiorstwa, określają ją zarówno czynniki makro- jak 

też mikroekonomiczne. Per analogia, można przyjąć, że identyfikując korzyści i zagrożenia 

wysokiego stopnia otwarcia należy szukać inspiracji zarówno na poziomie mikro, jak też 

makro. Pamiętać należy przy tym, że to co jest korzystne dla indywidualnego podmiotu 

gospodarczego, niekoniecznie musi być korzystne dla regionu. 

Podstawową korzyścią z eksportu jest możliwość zwiększenia produkcji i tym samym 

obniżka jej jednostkowych kosztów. Problem pojawia się jednakże, gdy „jasny obraz” 
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regionalnych międzynarodowych powiązań handlowych jest „zaburzony” przez pośrednictwo 

handlowe. Nie zawsze eksporter jest producentem. Producent – nawet jeśli nie jest 

bezpośrednim eksporterem – odnosi w takiej sytuacji korzyści, gdyż de facto jego produkty 

trafiają na rynki zagraniczne i skala jego działalności się zwiększa. Jednakże eksport, w sensie 

statystycznym, przypisany może być do podmiotu z innego regionu. W tym kontekście należy 

wskazać na problematyczną kwestię dotyczącą roli produkcji oraz sprzedaży, w tym 

znajomości rynków zagranicznych i dostępu do nich poprzez sieci dystrybucji. Czy 

pośrednictwo handlowe może być uznane za eksport? W nawiązaniu do tego stwierdzenia 

wspomnieć należy, że wielu spośród producentów, zwłaszcza małych i średnich – prowadząc 

działalność na relatywnie małą skalę – dysponując konkurencyjnym produktem, nie jest w 

stanie rozpocząć i realizować eksportu. Barierą są wysokie koszty wejścia, brak znajomości 

języków obcych, brak dostępu do sieci dystrybucji itp. Jest to uwzględnione we wspomnianej 

już  teorii heterogeniczności podmiotów Melitza, zgodnie z którą nie każda firma w branży 

jest/stanie się eksporterem. Przywilej ten dotyczy podmiotów cechujących się najwyższym 

poziomem produktywności. Tym samym, podmiot nie będący producentem, prowadzący 

natomiast działalność handlową wnosi wartość dodaną w postaci doświadczenia w ekspansji 

na rynki zagraniczne, dostępu do sieci dystrybucji oraz tego, co w literaturze określamy jako 

know how, know who itp. Pośrednik - oferując większą gamę produktów- jest w stanie 

dywersyfikować ryzyko związane z eksportem, a także oferować produkty komplementarne. 

Można powiedzieć, że jego rolą jest uzupełnianie deficytów, które są cechą producenta (w 

zakresie poziomu produktywności, znajomości rynków eksportowych, technik sprzedaży, 

rozliczeń międzynarodowych, międzynarodowego transportu i logistyki itp.).  

W odniesieniu do regionów, w literaturze przedmiotu używane jest pojęcie „platformy 

eksportowej” bądź szerzej „platformy handlu zagranicznego”.  Jest to sytuacja, w której- 

(najczęściej) jeden z regionów- pełni rolę pośredniczącą w handlu międzynarodowym. W 

zależności od systemu rejestracji transakcji handlu zagranicznego, są to regiony w których 

dokonuje się konsolidacji ładunków transportowych bądź siedzibę ma znaczna liczba 

podmiotów realizujących eksport/import, przy czym część z nich pełni rolę pośredników. 

Większa produkcja możliwa dzięki sprzedaży eksportowej oraz niższe jednostkowe koszty 

przyczyniają się do poprawy konkurencyjności cenowej. W większym stopniu wykorzystane 

są także możliwości produkcyjne firm zlokalizowanych w danym regionie, co w konsekwencji 

prowadzi do wzrostu ich produktywności. Wskazuje na to także koncepcja  Melitza, zgodnie z 

którą nie dość, że na zasadzie selekcji tylko najbardziej produktywne podmioty stają się 

eksporterami, to działalność eksportowa na zasadzie learning by exporting przyczynia się do 

różnicowania poziomu produktywności między eksporterami i nie- eksporterami. 
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Przypomnieć należy, że w myśl jednego z podejść do koncepcji konkurencyjności, 

konkurencyjność w długim okresie determinowana jest w zasadzie przez produktywność. 

W literaturze ekonomii międzynarodowej oraz ekonomii integracji stosowane jest pojęcie 

minimalnej efektywnej skali produkcji. Tylko produkcja na odpowiednią skalę stwarza 

możliwość rozwoju i wypracowania na tyle wysokich zysków, że podmiot jest w stanie 

rozwijać się, inwestować (w tym w nakłady na innowacyjność oraz badania i rozwój) i 

zdobywać nowe rynki zbytu. Ograniczenie działalności do rynku lokalnego czy też krajowego 

dla wielu firm stanowi barierę rozwojową. Natomiast wejście na zagraniczne rynki na 

przykład poprzez nawiązanie współpracy z zagranicznymi sieciami dystrybucji stwarza szansę 

na osiągnięcie skali produkcji przekraczającej chłonność rynku krajowego. Dla regionu 

oznacza to kreację miejsc pracy i przyczynia się do wzrostu zarówno poziomu jak i stopy 

zatrudnienia. 

Dzięki obecności na rynkach zagranicznych producenci z danego regionu mogą obserwować 

swoich konkurentów, a także śledzić trendy w danej branży, dostosowywać się do nich lub je 

wyprzedzać. Na zasadzie learning by exporting uzyskują informację o metodach marketingu, 

jakości i cenach produktów oferowanych przez konkurentów, wzornictwie i opakowaniach 

itp. Część z powyższych informacji pozyskiwana jest poprzez udział w targach i wystawach. 

Zwiększa się tym samym potencjał konkurencyjny regionu. 

Aktywność eksportowa prowadzi do wzrostu liczby klientów, prowadząc tym samym do 

spadku zależności od wahań koniunktury na rynku krajowym. Dzięki dywersyfikacji rynków 

zbytu możliwe jest ograniczenie sezonowości sprzedaży. W przypadku zdywersyfikowanej 

bazy klientów, maleje zależność od zachowań indywidualnych odbiorców, a także od 

ewentualnych niekorzystnych trendów na rynkach poszczególnych krajów (spowodowanych 

także działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, problemami transportowymi czy 

niekorzystnymi posunięciami w zakresie polityki handlowej). 

Działalność eksportowa – ze względu na wspomniane powyżej korzyści – objęta może być 

wsparciem, udzielanym na szczeblu krajowym, bądź coraz częściej regionalnym. Teza, że 

podmioty gospodarcze angażują się w działalność eksportową, aby skorzystać z ulg byłaby 

nieuprawniona. Teoretycznie rzecz biorąc, aktywność eksportowa może zwiększać 

możliwości w kwestii korzystania z ulg inwestycyjnych, a to z kolei może stanowić 

ułatwienie w zakresie modernizacji majątku trwałego. 

Opisane powyżej korzyści z eksportu dotyczą zasadniczo podmiotów gospodarczych, 

prowadzących działalność w poszczególnych regionach. Można przyjąć, że stanowią one 

także korzyść dla regionu. Im lepsza kondycja podmiotów gospodarczych, wyższa ich 

konkurencyjność oraz zdolność do ekspansji na rynki zagraniczne – tym lepsza sytuacja na 
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regionalnym rynku pracy oraz lepsze perspektywy na przyszłość. W tym kontekście trzeba 

wskazać na kwestię kumulatywności procesów gospodarczych oraz na kolokalizację 

podmiotów. Teoria lokalizacji daje nam wiele propozycji interpretacji rozmieszczenia oraz 

zmian aktywności gospodarczej w przestrzeni. Wśród nich wskazać należy procesy 

aglomeracji oraz przewidziane przez nową geografię ekonomiczną możliwe „nagłe” zmiany w 

przestrzennym rozkładzie działalności gospodarczej. Jest to jeden z zarzutów formułowanych 

pod adresem nowej geografii ekonomicznej. Zgodnie z jej regułami albo „nie dzieje się nic”, 

albo dochodzi do dynamicznych procesów aglomeracji bądź deglomeracji. W rzeczywistości 

procesy gospodarcze przebiegają z mniejszą gwałtownością. Jednakże zarówno w teorii. jak 

też badaniach empirycznych, wskazuje się na dwie przeciwstawne kwestie: inercyjność 

zjawisk gospodarczych w przestrzeni, a z drugiej strony na dynamiczne procesy 

aglomeracyjne (na zasadzie „kapitał przyciąga kapitał”), obserwowane w konkretnych 

lokalizacjach. Dotyczą one aktywności eksportowej i najczęściej inicjowane są pojawieniem 

się w danej lokalizacji poważnego inwestora (z dużym prawdopodobieństwem jest to 

inwestor z kapitałem zagranicznym). Jego wejście jest sygnałem dla kolejnych firm, że 

określone miejsce jest atrakcyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

3.4. Potencjalne zagrożenia i obszary ryzyka 

Jak każda aktywność ekonomiczna, także eksport wiąże się z określonym ryzykiem. Dotyczy 

ono indywidualnych podmiotów; jednak jeśli rola eksportu wśród firm regionu rośnie, 

wówczas ryzyko poszczególnych podmiotów rzutuje na kondycję całego regionu. 

Problematyka ryzyka towarzyszącego działalności gospodarczej, w tym aktywności 

eksportowej, opisana została przez Kaczmarka (2004, 2006), Borkowskiego (2008), Purgata 

(2004) oraz Skulskiego i Szeląga (2005). Wśród typowych dla działalności eksportowej 

wskazać należy ryzyka: siły wyższej, realizacji kontraktu, transportowe, cenowe, płatności, 

kursu walutowego, kredytowe, ubezpieczeniowe oraz polityczne ( Kaczmarek 2004). 

Wyższy udział eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży podmiotów z danego 

regionu skutkuje wzrostem ekspozycji na ryzyko związane z eksportem. Dyskusyjnym jest, jak 

ryzyko, z którym skonfrontowany jest pojedynczy podmiot ma się do ryzyka dotyczącego 

regionu. Znaczenie w tym względzie ma koncentracja eksportu. Dla każdego z regionów 

charakterystyczny jest specyficzny „mix” produktowej, geograficznej a także własnościowej 

(w podziale na własność rodzimą oraz zagraniczną) struktury eksportu, będący pochodną 

aktywności indywidualnych podmiotów. Jeśli, eksport regionu kierowany jest na rynki o 

różnym przebiegu cyklu koniunkturalnego, może to przyczynić się do łagodzenia 

ewentualnych niekorzystnych skutków potencjalnego szoku popytowego. Jeśli, w regionie 

działają podmioty własności rodzimej oraz zagranicznej, w różny sposób mogą one reagować 
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na spadek popytu. W przypadku podmiotów z kapitałem krajowym, udział eksportu w 

przychodach ze sprzedaży jest zazwyczaj niższy – wówczas w mniejszym stopniu odczuwają 

one pogorszenie koniunktury na rynku globalnym, zwłaszcza jeśli rynek krajowy – tak jak w 

przypadku Polski – jest tzw. zieloną wyspą, czyli przez dłuższy czas doświadcza relatywnie 

wysokiego tempa wzrostu. Z drugiej strony, podmioty z udziałem kapitału zagranicznego 

szybciej i silniej odnotują spadek popytu – ze względu na silniejsze powiązania kooperacyjne 

z pozostałymi filiami korporacji międzynarodowych. Dowodzą tego badania ankietowe 

Gawlikowskiej-Hueckel oraz Umińskiego (2009b) na populacji eksporterów z województwa 

pomorskiego. Wskazują one, że na początku kryzysu, jego skutki odczuwane były przede 

wszystkim przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Nie należy jednakże tej 

obserwacji generalizować. Jeśli podmiot z udziałem zagranicznego kapitału jest częścią 

korporacji działającej na różnych rynkach i w różnych sektorach, wówczas dzięki tzw. 

internalizacji może bilansować straty w jednym obszarze aktywności, zyskami w 

innym/innych. Problem pojawia się wówczas, gdy kryzys – tak jak obecny – ma charakter 

globalny. 

W nawiązaniu do powyższych rozważań, warto zwrócić uwagę na podział ryzyka na dwie 

części składowe: ryzyko systematyczne (systemowe, rynkowe) oraz specyficzne, odnoszące 

się do konkretnych podmiotów, bądź obszarów aktywności. Na ryzyko systemowe władze 

regionalne nie mają wpływu, bądź mają wpływ znikomy. Natomiast ryzyko specyficzne może 

być redukowane przede wszystkim przez dywersyfikację struktury działalności gospodarczej 

w regionie. W kontekście tej konstatacji należy przypomnieć, że wśród praktyków oraz 

teoretyków nie ma zgody w kwestii tego, czy władze (czy to szczebla centralnego czy też 

regionalnego) mają realny wpływ na procesy gospodarcze, które determinowane są przez 

rynek. Spór dotyczy także kwestii czy, ewentualnie w jakim zakresie, należy ingerować w 

procesy rynkowe.  

Analiza empiryczna (Gawlikowska-Hueckel, Umiński 2011; Umiński 2012) dotycząca eksportu 

w ujęciu regionalnym wskazuje na różnorodność tzw. profili eksportowych, specyficznych dla 

regionów Polski. Pośród różnych możliwych obszarów zróżnicowań wymienić można kilka 

przykładowych. 

Po pierwsze, znaczenie eksportu (mierzone na przykład udziałem eksportu w całości 

przychodów) jest niejednakowe. Z tego względu ekspozycja na opisane powyżej ryzyka 

związane z działalnością eksportową – nie jest jednakowa. Niejednakowe są tym samym 

szanse i korzyści związane z eksportem. 

Po drugie, poważne różnice dotyczą produktowej oraz geograficznej (według krajów) 

koncentracji eksportu. Wskazuje to na nierówny podział całkowitego ryzyka (w każdym z 
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regionów) na jego dwie części składowe, czyli ryzyko systemowe i specyficzne, w tym sensie, 

że zróżnicowania w zakresie produktowej i geograficznej struktury eksportu mają 

konsekwencje dla ryzyka walutowego. Jeśli w eksporcie podmiotów danego regionu 

dominują kraje strefy euro, wówczas region narażony jest na konsekwencje ryzyka zmian 

kursu złotego względem tej właśnie waluty. W przypadku Polski dotyczy to zwłaszcza 

podmiotów mających siedzibę w regionach zachodnich. Z drugiej strony, dla regionów z 

mniejszym udziałem strefy euro, bardziej istotne są wahania kursu drugiej najważniejszej, 

alternatywnej waluty w rozliczeniach międzynarodowych – USD. Na powyższy problem 

rzutuje także produktowa struktura obrotów.  

W przypadku regionów, w których zlokalizowane są zakłady przetwórstwa ropy naftowej, 

ryzyko walutowe zasadniczo wiąże się ze zmianami kursu USD, gdyż w branży 

petrochemicznej, transakcje zawierane są w tej właśnie walucie (zwłaszcza w imporcie). 

Praktycznie rzecz biorąc, kurs złotego względem euro oraz dolara USA w ostatnich latach 

zmieniał się w podobnym kierunku. W czasie kryzysu gospodarczego na świecie, w 

niepewnej sytuacji w UE (ryzyko wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, a także niepewności, co do 

losów strefy euro), a także rosnącego zadłużenia USA, kierunek zmian kursu złotego 

względem dwóch najważniejszych walut: euro i USD może być inny niż w przeszłości. Nie- 

trudno wyobrazić sobie konsekwencje zmian kursu złotego względem euro i USD w sytuacji, 

gdy regionalne profile eksportu i importu się różnią, zwłaszcza jeśli na przykład w regionie 

import byłby kwotowany w USD, eksport zaś w euro, a kursy złotego względem obu walut 

podążałyby w odmiennych kierunkach. Przyznać trzeba, że kwestie wpływu zmienności 

kursów walutowych na handel zagraniczny analizowany w ujęciu regionalnym są – jak na 

razie – słabo rozpoznane. Badania Leichenki i Silvy (2004, s. 367) dla regionów USA są w 

zasadzie wyjątkiem. Na kwestie walutowe warto jednakże zwrócić uwagę także w kontekście 

analiz handlu zagranicznego w ujęciu regionalnym. 

Po trzecie, struktura eksportu jest zróżnicowana pod względem udziału trzech sektorów: 

pierwszego (przemysł wydobywczy, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo itp.), drugiego 

(przemysł przetwórczy) oraz trzeciego (usługi). Podstawową tego przyczyną są zróżnicowania 

struktury gospodarki regionu per se.  

Cechą regionów rolniczych jest wysoki udział produktów rolno-spożywczych w eksporcie 

oraz niższa wartość eksportu (w ujęciu bezwzględnym oraz per capita) niż w regionach o 

charakterze przemysłowym. W literaturze trwa dyskusja, czy jest to pochodną struktury 

produkcji, czy też niedostatków w zakresie kapitału ludzkiego niezbędnego, aby realizować 

eksport. Zatem jeśli przyjmuje się, że niejako naturalnym stanem rzeczy jest niższa (w 

określonej proporcji względem regionów przemysłowych) wartość eksportu regionów 

rolniczych, to kwestią sporną jest, na ile jest to skutkiem deficytu kapitału ludzkiego (także 
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podlegającego procesom „wymywania” do regionów bardziej rozwiniętych) oraz na ile 

deficyt ten można zredukować poprzez inwestycje w kapitał ludzki. Jako racjonalne należy 

przyjąć stanowisko, zgodnie z którym (odwołując się do teorii przewag komparatywnych), 

regiony rolnicze mają przewagę w zakresie produktów rolno-spożywczych, a szanse na 

zmianę ich profilu eksportowego są raczej niewielkie. Możliwości wzrostu eksportu upatruje 

się w promocji (całego) regionu, jako takiego, przy założeniu, że importerzy identyfikują 

miejsce pochodzenia kupowanych produktów. Promocja regionu dotyczy także atrakcyjności 

inwestycyjnej, której poprawa stwarza szansę na przyciągnięcie inwestycji, w tym z sektorów 

działalności poza rolniczej. 

Doświadczenia autora, związane z uczestnictwem w projektach badawczych, w znacznej 

części mocno zakorzenionych w badaniach empirycznych wskazują, że władze regionalne z 

nadzieją patrzą na możliwość zmiany profilu eksportowego regionów o rolniczym 

charakterze w kierunku produktów wysokich technologii oraz usług. Realne szanse takiej 

konwersji należy jednakże ocenić jako niewielkie. Tzw. zależność od ścieżki (path 

dependance) regionów rolniczych może ulec zmniejszeniu w sytuacji zmiany percepcji 

atrakcyjności inwestycyjnej, wskutek rozpoczęcia działalności w regionie jednego lub kilku 

dużych, znaczących inwestorów. Ze względu na znaczną rolę inwestorów zagranicznych w 

eksporcie, najczęściej to właśnie BIZ mogą przyczynić się do zmiany profilu eksportowego 

regionu. W tym kontekście jednakże istotne jest czy – odwołując się do koncepcji Ozawy 

(1992) – napływające inwestycje mają charakter typu utrwalenia/rozszerzenia istniejących 

przewag komparatywnych, czy też prowadzą do zainicjowania poważniejszych zmian 

strukturalnych. 

Kwestia eksportu usług wydaje się być jeszcze bardziej problematyczna. Władze wielu 

regionów, właśnie w sferze usług, upatrują szans na aktywizację eksportu. Źródła przewagi 

komparatywnej dla eksportu usług mogą być różne, tak jak różne są regionalne profile 

gospodarcze (czy szerzej rzecz ujmując – uwarunkowania rozwoju regionalnego). W 

regionach przygranicznych podstawą eksportu usług często są różnice cen produktów czy też 

czynników produkcji między graniczącymi krajami. Sprzyja to eksportowi takich usług, jak: 

handlowe, pośrednictwa pracy, medyczne, odnowy biologicznej itp. W mniej rozwiniętych 

regionach, oferujących atrakcyjne walory przyrodnicze, wykształcają się przewagi 

komparatywne w eksporcie usług turystycznych/hotelarskich. Z kolei, w przypadku regionów 

najbardziej rozwiniętych (centralnych), wyraźna jest specjalizacja eksportowa w usługach dla 

biznesu i pokrewnych (doradcze, finansowe, projektowe, wynajem samochodów itp.). Usługi 

– co wynika z ich klasycznych cech – w zdecydowanie mniejszym stopniu wchodzą w sferę 

wymiany międzynarodowej. Stanowiąc większą część, zarówno wartości dodanej jak też 

zatrudnienia, usługi przede wszystkim są przedmiotem konsumpcji krajowej. Mimo, że 
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stopień ich umiędzynarodowienia wzrasta, szanse na zdynamizowanie eksportu poprzez 

sferę usług są raczej niewielkie. W powyższym kontekście przywołać należy szerszą dyskusję 

dotyczącą paradygmatu rozwojowego. Przykład gospodarki niemieckiej, którą w porównaniu 

z innymi krajami UE – cechuje wyższa dynamika wzrostu oraz odporność na zjawiska 

kryzysowe – nakazuje z większą przychylnością potraktować koncepcję, która jako podstawę 

dla budowy potencjału rozwojowego (i eksportowego) traktuje przemysł.  

Po czwarte, w różnym stopniu w eksporcie (a także w imporcie) poszczególnych regionów 

uczestniczą podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to pochodną atrakcyjności 

inwestycyjnej, zarówno kraju, jak też poszczególnych jego regionów. Na przykładzie Polski, 

jak wynika z badań Gawlikowskiej-Hueckel oraz Umińskiego, widoczne jest, że różnice w 

zakresie znaczenia podmiotów z kapitałem zagranicznym w eksporcie poszczególnych 

regionów są znaczne. Jak już zostało wspomniane, podmioty z udziałem kapitału 

zagranicznego cechuje relatywnie wysoka skłonność/zdolność do eksportu. Konsekwencje 

takiego stanu są zarówno pozytywne, jak też negatywne. Nie podlega dyskusji, że w krajach 

znajdujących się w podobnej do Polski sytuacji gospodarczej, BIZ stały się podstawą 

potencjału eksportowego w wielu branżach i regionach. Jednakże obecny kryzys dobitnie  

ukazał także negatywne strony i zagrożenia związane z dużym udziałem inwestorów 

zagranicznych w eksporcie. Negatywne konsekwencje, w postaci spadku eksportu odczuwają 

przede wszystkim regiony, w których mamy do czynienia z silną koncentracją produktową 

(zwłaszcza produktów przemysłu motoryzacyjnego), a decyzje podejmowane przez centrale 

koncernów międzynarodowych nie muszą być korzystne dla regionów. Kryzys wiąże się 

bowiem z powrotem do protekcjonizmu narodowego, którego przejawem na rynku 

wewnętrznym UE jest preferowanie przenoszenia produkcji do krajów macierzystych, nawet 

jeśli nie jest to uzasadnione ekonomicznie (ze względu na koszty produkcji). 

Wysoki stopień otwarcia gospodarki regionu na relacje handlowe z zagranicą wiąże się z 

dostosowaniami do zmiennych warunków gospodarowania. Mogą mieć one charakter 

krótko, bądź długookresowy. W krótszym horyzoncie czasowym, zmiany dokonują się w 

sferze rezerw produkcyjnych. Długofalowo dostosowania przyjmują formę zmian 

strukturalnych, dotyczących głównie struktury produkcji. Przez handel zagraniczny, jako 

płaszczyznę oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu, zasadniczo 

rozumieć należy przenikanie do gospodarki regionu zewnętrznej konkurencji (Nowicki., red., 

et. all.,  2003) oraz szans i wyzwań. Ze względu na powiązania kooperacyjne, konsekwencje 

zmian zachodzących w eksporcie oraz imporcie najczęściej wykraczają poza region, dla 

którego rejestrowane są transakcje w sensie statystycznym. Firma, która bezpośrednio nie 

realizuje eksportu, może być poddostawcą eksportera. Podobnie w imporcie, można mówić 

o znacznej wrażliwości, jeśli stopień penetracji rynku przez zagraniczne produkty jest wysoki. 
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Można zadać pytanie, czy możliwe jest, aby region był neutralny względem zmian 

zachodzących w sferze handlu międzynarodowego? Teoretycznie jest to możliwe. W 

praktyce jednak region z autarkiczną gospodarką trudno byłoby znaleźć. Trudno znaleźć 

także region, który miałby na tyle zdywersyfikowaną gospodarkę (i eksport), żeby nie 

reagował na zmiany zewnętrznej sytuacji gospodarczej.  

Przyjęta wcześniej koncepcja RMOG pozwala w syntetyczny sposób określić rodzaje 

dostosowań regionów w sferze handlu międzynarodowego. Mogę one objawiać się poprzez 

zmiany w wartości oraz w strukturze (produktowej i geograficznej) eksportu oraz importu. 

Ich wypadkową są zmiany regionalnego salda handlu zagranicznego. Konsekwencją 

powyższych dostosowań są zmiany wolumenu oraz struktury produkcji w regionie oraz 

zmiany na rynku pracy. Dyskusyjną kwestią jest interpretacja regionalnego salda handlu 

zagranicznego. W literaturze poświęconej problematyce konkurencyjności, saldo obrotów 

handlowych jest jednym z podstawowych wskaźników konkurencyjności. Intuicyjnie 

przyjmuje się, że dodatnie saldo (bądź też większa dynamika eksportu niż importu) jest 

potwierdzeniem konkurencyjności, sytuacja odwrotna wskazuje na niekonkurencyjność. 

Problematyczne jest jednakże, czy przez pryzmat handlu zagranicznego można interpretować 

„całą” konkurencyjność. Można raczej stwierdzić, że relacje między eksportem i importem 

dostarczają informacji na temat konkurencyjności wynikowej bądź pozycji konkurencyjnej na 

rynkach zagranicznych. Warto przy tym nawiązać do publikacji Krugmana (1994) 

poświęconej tzw. obsesji konkurencyjności, w której na przykładzie Meksyku, dowodzi on jak 

ostrożnie należy podchodzić do zmian w zakresie salda handlu zagranicznego w ocenie 

konkurencyjności.  

W przypadku regionów, rejestrowane saldo obrotów handlu międzynarodowego, może być 

pochodną systemu ewidencjonowania obrotów handlowych. Zasadniczo wyróżnić można 

dwa sposoby: według miejsca wysyłki towarów lub według miejsca siedziby podmiotu 

deklarującego transakcje handlowe. Rzadziej spotyka się sposób ewidencji według miejsca 

produkcji (bądź miejsca zasadniczego przetworzenia produktu). Sformułować można 

wniosek, że analiza handlu zagranicznego w ujęciu regionalnym raczej dostarcza nam 

informacji o konkurencyjności rozumianej jako zdolność do sprzedaży. Najczęściej jest ona 

wypadkową zdolności do przyciągania kapitału zagranicznego oraz zdolności do 

konkurowania, traktowanej jako umiejętność wytwarzania produktów znajdujących zbyt na 

rynkach zagranicznych. 

Przy okazji omawiania ryzyka związanego z aktywnością w sferze handlu zagranicznego, 

wspomniano o ryzyku kursowym. W wymiarze regionalnym (jeśli opieramy się na koncepcji 

RMOG), w kontekście interpretacji salda obrotów handlowych rozważyć można, czy „dany” 

dla całego kraju kurs wymiany jest właściwy dla wszystkich jego regionów. Dla regionów, w 
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których odnotowuje się ujemne saldo obrotów, zasadne byłoby osłabienie waluty krajowej 

względem tej waluty zagranicznej, w której rozliczana jest większość obrotów handlu 

zagranicznego. Z drugiej strony, z punktu widzenia regionów z dodatnim saldem, wskazany 

byłby – przy założeniu, że stan równowagi polega na równości importu i eksportu – wzrost 

ceny waluty krajowej względem zagranicznej. 

Przyjąć należy, że niektóre z regionów, ze względu na specyficzną strukturę produkcji 

prawdopodobnie zawsze będą odnotowywały ujemne saldo obrotów. Wynika to z lokalizacji 

w nich na przykład branż przemysłu bazujących na importowanych surowcach bądź 

komponentach produkcji. Przykładem są zakłady branży petrochemicznej w regionach Polski, 

które importują surowiec, natomiast produkt finalny sprzedawany jest przede wszystkim na 

rynku krajowym. Także w przypadku regionów nadmorskich, w których funkcjonują porty – 

często zlokalizowane są firmy pośredniczące, na przykład w imporcie produktów rolnych, 

które nie są wytwarzane w kraju. Przykładem są owoce cytrusowe czy też owoce morza, 

których wysoki import rejestrowany jest w regionach nadmorskich w Polsce. Z kolei 

nadwyżka eksportu nad importem często występuje w mniej rozwiniętych regionach, w 

których siedzibę ma mało firm realizujących większy import (zwłaszcza surowców i 

półproduktów w ramach kooperacji produkcyjnej). 

Proces liberalizacji wymiany handlowej w ujęciu regionalnym rozpatrywać można także w 

nawiązaniu do nowej geografii ekonomicznej. Związki między otwarciem na handel i 

procesami aglomeracji działalności gospodarczej w przestrzeni badany był przez Krugmana i 

Elizondo (1996). W kraju proces otwarcia na handel skutkował destrukcją dotychczasowego 

układu powiązań gospodarczych i doprowadził do spadku stopnia koncentracji aktywności 

gospodarczej. Do badań Krugmana i Elizondo nawiązał Paluzie (2001). Jego zdaniem w 

Hiszpanii zachodzi proces odwrotny – otwarcie na handel prowadziło do wzrostu 

koncentracji. Zasadnicze znaczenie ma mobilność siły roboczej; stymulowana wyższymi 

zarobkami w regionach centralnych, prowadzi do pogłębienia dysproporcji typu centra-

peryferie. Perobelli oraz Haddad (2004) formułują z kolei raczej ostrożne wnioski. Ich 

zdaniem, wpływ eksportu na rozwój regionu w znacznym stopniu zależny jest od struktury 

eksportu oraz powiązań regionu i eksportujących firm z resztą kraju. Można także mówić o 

różnym wpływie eksportu (w ujęciu geograficznym) na koncentrację. Na przykład w 

regionach Brazylii eksport do UE w mniejszym stopniu prowadzi do koncentracji eksportu niż 

eksport do krajów Mercosur. 

Tomiura (2003) zwraca uwagę na konsekwencje rosnącej penetracji importowej Japonii.  

Wzrost importu – zwłaszcza z powiązanych kapitałowo zagranicznych filii japońskich 

przedsiębiorstw – skutkował spadkiem koncentracji przemysłu Japonii. Zwiększony import 

zaburzył istniejące wcześniej tradycyjne, regionalne powiązania kooperacyjne. Z drugiej 
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strony, autor zwraca uwagę na inercyjność procesów gospodarczych w przestrzeni, 

wskazując na niemobilność siły roboczej oraz silnie „zlokalizowany” charakter wiedzy i 

kompetencji. 

 

4. Podsumowanie 

Gospodarki regionalne są wrażliwe na wahania kursów. Do czynników, które w największym 

stopniu różnicują ich reakcję na kanał kursu walutowego należą dywersyfikacja produkcji, 

struktura gospodarki (powiązana z etapem rozwoju gospodarczego), mobilność czynników 

produkcji; skłonność do migracji, która w założeniach, powinna neutralizować szoki 

asymetryczne, poprzez transfer pracujących do innych regionów.  

Warto dodać, że szczególne znaczenie kursu walutowego, jako kanału transmisji bodźców 

zewnętrznych, ujawnia się w okresie braku stabilności. Wystarczy wspomnieć doświadczenia 

Wielkiej Brytanii (czarna środa w 1992 roku), kiedy to spekulacyjny atak na funta 

spowodował ogromne straty finansowe i wycofanie się Wielkiej Brytanii z ERM. 

Analizując wpływ różnych czynników na gospodarkę regionu, trudno dokonać ich oceny, z 

punktu widzenia wagi i wpływu, jaki mogą wywrzeć na tę gospodarkę. Istotnym kanałem 

wydaje się handel zagraniczny. Impulsy transmitowane zwłaszcza przez eksport prowadzą 

nie tylko do wzrostu produkcji i zatrudnienia, ale wpływają również na proces zmian 

strukturalnych, szczególnie ważny dla regionów o tradycyjnym, mało konkurencyjnym profilu 

produkcji. 

Literatura poświęcona wymianie międzynarodowej jest bardzo bogata, co wiąże się zapewne 

ze skalą współczesnej wymiany i przepływów kapitałowych. Znajduje to również swój wyraz 

w licznych badaniach empirycznych, poświęconym różnym aspektom wpływu handlu na 

regiony. W nurcie teoretycznym, warto zwrócić uwagę na nową, nową teorię handlu Melitza, 

w której skoncentrowano uwagę na zachowaniu firm z jednej branży, z których nie wszystkie 

– mimo takiego samego profilu produkcji – zostają eksporterami. Koncepcja ta w istotny 

sposób zmieniła sposób myślenia o przyczynach, wielkości i strukturze obrotów 

międzynarodowych. Decydują o niej podmioty gospodarcze, a nie specyficzne cechy krajów 

czy regionów.   
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