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POLISH DISTRICTS. THE IMPACT OF TERRITORIAL CAPITAL 
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Abstract 
 
In contrast to most previous analyzes in the present study we have adopted a highly spatially 
disaggregated NUTS-4 level, or districts, which is particularly relevant for analysis of spatial 
and territorial interactions and relationships. At this level of aggregation presence of various 
externalities and spillovers in development processes can be detected. Territorial capital, as a 
specific carrier concept of territorial cohesion is significantly different from the classical 
factors of production. We thus can assume that the territorial capital does not affect directly 
the production, but indirectly through the impact on TFP. 
The analysis uses different specification of an econometric model with TFP as the dependent 
variable. We attempt to identify potential interactions between spatial districts. This 
requires, however, determination of the value of GDP per capita of Polish districts and, 
secondly, estimation of TFP for counties. The results are very interesting. On the basis of in-
depth discussion of the results obtained we have developed a series of recommendations for 
economic policy. 
 
 
JEL classification:   O40, O47, R11, R12, C31 
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DETERMINANTY CAŁKOWITEJ PRODUKTYWNOŚCI POLSKICH 
POWIATÓW. WPŁYW KAPITAŁU TERYTORIALNEGO 

 
Dorota Ciołek* 

 
Tomasz Brodzicki** 

 
 
Abstrakt 
 
W odróżnieniu od większości dotychczasowych analiz w prezentowanym badaniu przyjęto 
wysoce zdezagregowany przestrzennie poziom NUTS-4, czyli powiaty, dla których szczególnie 
istotne są interakcje oraz zależności przestrzenne i terytorialne. Na tym poziomie agregacji 
ujawnia się równie występowanie różnorodnych efektów zewnętrznych i rozlewania się 
procesów rozwojowych. Kapitał terytorialny, jako specyficzny nośnik koncepcji spójności 
terytorialnej różni się znacząco od klasycznych czynników produkcji. Możemy założyć, że 
kapitał terytorialny nie wpływa wprost na produkcję, ale wpływa na łączną produktywność 
czynników wytwórczych (TFP), pośrednio przyczyniając się do wzrostu wartości produktu. 
 
W analizie wykorzystano różne postacie model ekonometrycznego, w którym zmienną 
objaśnianą była łączna produktywności czynników dla powiatów. Podjęta została również 
próba zidentyfikowania potencjalnych interakcji przestrzennych miedzy powiatami. 
Wymagało to jednakże w pierwszej kolejności wyznaczenia wartości PKB na poziomie 
polskich powiatów oraz w drugiej kolejności, wyliczenie na ich podstawie TFP dla powiatów. 
Uzyskane wyniki są bardzo intersujące. Na podstawie pogłębionej dyskusji nad uzyskanymi 
wynikami wypracowano szereg rekomendacji dla polityki gospodarczej.  
 
 
Kody JEL:   O40, O47, R11, R12, C31 
 
Słowa kluczowe:  rozwój regionalny, oszacowanie PKB per capita, oszacowanie 

łącznej produktywności. Kapitał terytorialny, ekonometria 
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 Determinanty całkowitej produktywności polskich powiatów. 
Wpływ kapitału terytorialnego  

 

Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki 
 

 

1. Wprowadzenie 

W pierwotnym modelu Solowa-Swana (Solow 1956, 1957; Swan 1956) przyjęte zostało 

założenie, że takie czynniki jak ziemia i zasoby naturalne są stosunkowo nieistotne w 

procesie produkcji, stąd są pomijane w analizie wzrostu gospodarczego1. Założono ponadto 

homogeniczność pracy oraz stałe przychody skali, a w konsekwencji konkurencję doskonałą, 

niezależnie od rodzaju rynku, czy lokalizacji. Oznacza to, że model Solowa-Swana należy 

uznać za model z założenia aprzestrzennym. Z tego też względu kapitał terytorialny, będący 

jedną z najistotniejszych kategorii w kontekście analizy spójności terytorialnej, nie był 

uwzględniany w neoklasycznym modelu wzrostu, przynajmniej w sposób bezpośredni. 

Modele nowej teorii wzrostu skupiały się przede wszystkim na czynnikach dotyczących 

akumulacji kapitału ludzkiego i wiedzy a tym samym endogenizacji postępu 

technologicznego. Zatem wpływ terytorium na wzrost był pomijany w modelach wzrostu lub 

uwzględniany był w sposób pośredni. 

Celem niniejszego opracowania jest empiryczna identyfikacja wpływy kapitału 

terytorialnego, a dokładnie jego poszczególnych składników sklasyfikowanych według kluczy 

terytorialnych, na tempo rozwoju polskich regionów. W odróżnienia od większości 

dotychczasowych analiz, które dla polskiej gospodarki prowadzone były na poziomie 

województw, w prezentowanym badaniu przyjęto wysoce zdezagregowany przestrzennie 

poziom NUTS4, czyli powiaty, dla których szczególnie istotne są interakcje oraz zależności 

przestrzenne i terytorialne. Na tym poziomie agregacji ujawnia się równie występowanie 

różnorodnych efektów zewnętrznych i rozlewania się procesów rozwojowych. Uznajemy 

zatem ten poziom analizy za optymalny do celów badawczych. 

Kapitał terytorialny, jako specyficzny nośnik koncepcji spójności terytorialnej różni się 

znacząco od klasycznych czynników produkcji, jakimi są kapitał fizyczny czy nakład pracy. 

                                                
1
 Rozwinięcie tego założenia można znaleźć m.in. w Romer (2000), s. 27 
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Przede wszystkim nie może być uznany za czynniki bezpośrednio wypływający na zmiany 

wielkości produkcji, czyli jego wzrost nie prowadzi wprost do powiększenia wyników procesu 

produkcyjnego. Natomiast mając na uwadze, jakie wielkości zdefiniowane zostały jako 

składniki kapitału terytorialnego, należy spodziewać się, że wartość kapitału terytorialnego 

może mieć znaczenie dla produktywności bezpośrednich czynników produkcji, czyli kapitału i 

pracy. Zatem definiując funkcję produkcji należy założyć, że kapitał terytorialny nie wpływa 

wprost na produkcję, ale wpływa na łączną produktywność wszystkich czynników 

wytwórczych (TFP), pośrednio przyczyniając się do wzrostu wartości produktu. 

Poszczególne składowe kapitału terytorialnego wykazują duże zróżnicowanie, co do swej 

istoty i nie powinny być łączone w jedno, szczególnie w modelach kwantyfikujących wzrost 

gospodarczy. Uprawniony wydaje się wniosek, że kapitał terytorialny jak i spójność 

terytorialna mają wysoce heterogeniczną naturę. Tym samym do modelu typu 

neoklasycznego, jakim jest model Solowa-Swana nie można wprowadzić jednej syntetycznej 

miary kapitału terytorialnego.  

Ze względu na powyższe, analogicznie do Brodzickiego (2003) i Brodzickiego (2014) 

badającego wpływ infrastruktury na rozwój państw Europy czy województw Polski, 

zdecydowano się na wprowadzenie kapitału terytorialnego, jako czynnika mającego wpływ 

na ogólną produktywność systemu gospodarczego, a tym samym, jako jednego z czynników 

wyjaśniających obserwowaną całkowitą produktywność produkcji.  

Procedura badawcza zastosowana w prezentowanej analizie składała się z następujących 

etapów: 

 wyznaczenie wartość PKB na poziomie polskich powiatów, 

 wyliczenie łącznej produktywności czynników dla powiatów poprzez oszacowanie funkcji 

produkcji z neoklasycznego (Solow 1956, 1957, Swan 1956), bądź z poszerzonego 

neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego (Mankiw i in. 1992),  

 oszacowanie modelu ekonometrycznego, w którym zmienną objaśnianą była TFP, a 

wśród zmiennych objaśniających uwzględniono elementy kapitału terytorialnego. 

Opisana strategia pozwoliła określić istotności i skalę wpływu poszczególnych kluczy kapitału 

terytorialnego na poziom TFP, oczywiście przy uwzględnieniu innych istotnych zmiennych 

wskazanych na gruncie teoretycznym i empirycznym. Podjęta została również próba 

zidentyfikowania potencjalnych interakcji przestrzennych miedzy powiatami.  
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2. Produkt Krajowy Brutto w powiatach  

Podstawionym miernikiem rozwoju gospodarczego we współczesnej ekonomii2 jest Produkt 

Krajowy Brutto (PKB) i w modelach wzrostu właśnie z nim utożsamia się wielkość produktu 

wytworzonego w gospodarce w danym okresie. W polskiej statystyce publicznej wartość PKB 

szacowana jest dla całej gospodarki, a także na poziomie regionalnym NUTS-2 (w 

województwach) i NUTS-3 (w podregionach). Niedostępne są natomiast informacje o 

strumieniu PKB wytwarzanym na poziomie powiatów, chociaż z badań wynika, że to właśnie 

powiaty mogą byś traktowane, jako domykające się gospodarki lokalne utożsamiane z 

danym rynkiem pracy, czy też obszarem funkcjonalnym3. Ponadto, jeżeli celem badania jest 

skupienie się na gospodarkach regionalnych, to analiza prowadzona na poziomie 

województw prowadzi do zbyt daleko idących uogólnień. Każde z polskich województwo jest 

wewnętrznie zróżnicowane na tyle, że trudno mówić o prawidłowościach mających miejsce 

jednocześnie w całym regionie. Inne procesy gospodarczo-społeczne obserwujemy w 

metropoliach, inne w pozostałych miastach na prawach powiatu, a zupełnie odmienne w 

powiatach ziemskich. Dlatego wydaje się, że analiza mechanizmów wzrostu gospodarczego i 

determinant tego wzrostu powinna być prowadzona na poziomie powiatów, tym bardziej, 

jeżeli jesteśmy zainteresowani oceną wpływu endogenicznych, związanych z danym 

terytorium, cech danego regionu. Należy zauważyć, że powiaty są dużo bardziej jednorodne 

wewnętrznie w porównaniu z województwami, a jednocześnie, w przeciwieństwie do 

podregionów, stanowią odrębne jednostki administracyjne podlegające właściwym 

samorządom lokalnym mającym pewien wpływ na kształtowanie sytuacji społeczno-

gospodarczej danego terytorium.  

Dlatego, jeżeli chcemy prowadzić badania na poziomie powiatów, pojawia się potrzeba 

wyznaczenia szeregów, które w jak najlepszy sposób mogłyby odzwierciedlać wartość PKB 

wytworzoną w polskich powiatach. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z powodu braku 

dostępu do szczegółowych danych o wartości dodanej brutto poszczególnych podmiotów 

gospodarczych, które to dane dostępne są tylko dla organów statystyki publicznej i objęte 

                                                
2
 Wciąż trwa dyskusja na temat adekwatności tego miernika do oceny rozwoju gospodarczego. Ocenia się, że nie 

ujmuje on aspektów społecznych rozwoju i pracy, która nie jest wynagradzana pieniężnie. Powstało szereg 

konkurencyjnych mierników, których omówienie znaleźć można m.in. w książce pod redakcją Gawlikowska-

Heuckel i Szlachta „Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki” (2014).  

3 Dokładniej problem ten został opisany przez Brodzickiego „Klastry i polityka klastrowa w Polsce. 

Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów” (2012). 
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tajemnicą statystyczną, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć dokładnej wartości PKB. Chodzi 

raczej o w miarę wierne przybliżenie tej wartości, które można uzyskać przy wykorzystaniu 

oficjalnie dostępnych danych.  

Przy tej okazji warto przypomnieć, że PKB dla danej gospodarki wyznacza się od trzech 

różnych stron. Cytując opis metodologiczny podejścia stosowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny możemy powiedzieć, że „PKB wyznaczane jest następującymi sposobami: 

a. podejście od strony produkcji: PKB stanowi sumę wartości dodanej brutto 

poszczególnych sektorów instytucjonalnych lub poszczególnych gałęzi powiększoną o 

podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów (które nie są 

przydzielone do sektorów czy gałęzi). Jest on też pozycją bilansującą rachunku 

produkcji gospodarki ogółem; 

b. podejście od strony rozdysponowania: PKB stanowi sumę końcowego wykorzystania 

wyrobów i usług przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami (spożycia i 

akumulacji brutto), powiększonego o eksport i pomniejszonego o import towarów i 

usług; 

c. podejście od strony dochodów: PKB stanowi sumę rozchodów na rachunku 

tworzenia dochodów gospodarki ogółem (kosztów związanych z zatrudnieniem, 

podatków związane z produkcją i importem pomniejszonych o dotacje, nadwyżki 

operacyjnej brutto oraz dochodu mieszanego gospodarki ogółem)”4. 

Zgodnie z prawem ekonomii wartości PKB wyznaczone z zastosowaniem każdej z tych metod 

powinny być sobie równe. Ale zasada ta może być prawdziwa tylko w przypadku gospodarki 

zamkniętej (ewentualnie gospodarki narodowej po dokonaniu korekty związanej z wymianą 

zagraniczną). Jednakże w przypadku powiatów, jednostek nie będących odrębnymi bytami 

gospodarczymi, dopuszczalne są znacznie rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 

kalkulacjami. Po części wynikać to może z faktu, że niektórzy pracownicy zamieszkują i 

wydatkują zarobione środki w innych powiatach niż pracują i przyczyniają się do 

powstawania produkcji. Podobnie podmioty gospodarcze uzyskują przychody w innych 

miejscach niż generują produkcję, a jeszcze w innych prowadzą inwestycje, wykorzystują 

nadwyżkę operacyjną, czy też opłacają podatki. Zatem w powiatach PKB kalkulowane w 

trzech różnych podejściach nie będzie miało tej samej wartości. Stąd wniosek, że podejmując 

                                                
4
 Główny Urząd Statystyczny, „Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB)” 

http://stat.gov.pl/metainformacje, odczyt I.2015 

http://stat.gov.pl/metainformacje
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się wyznaczenia przybliżonych wartości PKB w powiatach, nie możemy jednoznacznie 

określić, którą z kalkulacji jego wartości odtwarzamy. Wiele zależy od wskaźników 

wykorzystanych w obliczeniach.  

W prezentowanym opracowaniu, dla uzyskania jak największej wiarygodności wyników, 

oszacowania PKB w powiatach dokonano niezależnie trzema metodami. Procedura pierwsza 

polegała na zastosowaniu metody zaproponowanej przez Tokarskiego (2013), który 

wyznaczył szeregi PKB per capita w powiatach dla lat 2002-2009. W drugim podejściu 

dokonano podziału PKB w województwach według udziału poszczególnych powiatów w 

przychodach z podatków, natomiast w trzeciej metodzie wykorzystano łączny przeciętny 

fundusz płac w powiatach. Dokonano porównania wyników trzech metod i przeprowadzono 

dyskusję, której celem było wskazanie metody pozwalającej wygenerować zmienną w jak 

najlepszy sposób przybliżającą wartość PKB w powiatach.  

Wszystkie podejścia polegały na dezagregacji dostępnych danych statystycznych dokonanej z 

poziomu województw na poziom powiatów. Nie wykorzystywano danych o PKB dla 

podregionów, ze względu na fakt, że dane GUS dla województw są danymi pierwotnymi, 

wyznaczanymi na podstawie danych źródłowych, podczas gdy dane dla podregionów, są 

wynikiem podziału danych wojewódzkich. Zdecydowano się na zastosowanie danych dla 

województw w celu uniknięcia kumulacji błędów kolejnych dezagregacji.  

Powinno się tutaj wspomnieć o jeszcze jednym źródle odchyleń wartości oszacowanych od 

wartości rzeczywistego PKB w powiatach. Jest to tzw. problem siedemnastego 

województwa, związany z szacowaniem przez GUS wartości PKB na poziomie regionów 

NUTS2. Otóż część resztowa wartości dodanej, która pozostała niezaklasyfikowana do 

żadnego województwa, w etapie końcowym dodawana jest do wartości brutto wytworzonej 

w województwie stołecznym. Ponieważ jest to dość istotna wielkość, prowadzi to do 

przeszacowania wartości PKB dla powiatów województwa mazowieckiego, o czym należy 

pamiętać.  

 

 

 

Opis procedury Tokarskiego  
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Pierwszy sposób podziału PKB z poziomu województw na powiaty, to procedura 

zastosowana przez Tokarskiego (2013). Wykorzystując dane z lat 2003-2011 oszacowano trzy 

niezależne regresje, w których wartość PKB na poziomie województw wyjaśniana była przez: 

1) wartość produkcji sprzedanej, 

2) wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach, 

3) nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach5. 

W tabeli 1 zamieszczono wyniki oszacowania tych regresji.  

 

Tabela 1. Wyniki oszacowania regresji PKB w województwach względem produkcji sprzedanej, wartości 
majątku i inwestycji w latach 2003-2011 

Zmienna objaśniana: PKB w województwie w latach 2003-2011 

Zmienna objaśniająca regresja 1 regresja 2 regresja 3 

Stała   2,229 *** 
(0,566) 

 1,123 *** 
(0,326) 

 3,971 *** 
(0,255) 

Wartość produkcji sprzedanej w woj.  0,835 *** 
(0,054) 

 
- 

 
- 

Wartość brutto środków trwałych w 
przedsiębiorstwach w województwie 

 
- 

 0,903 *** 
(0,029) 

 
- 

Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach w województwie 

 
- 

 
- 

 0,827 *** 
(0,031) 

Normalność.: test J-B 2,832 [0,243] 18,861 [0,000] 0,778 [0,677] 

Heteroscedastyczność: test White’a 12,029 [0,003] 5,371 [0,068] 1,623 [0,444] 
Autokorelacja.: test DW 0,130 [0,000] 0,119 [0,000] 0,621 [0,000] 

Skorygowany R2 0,946 0,971 0,949 

Liczba obserwacji 169=144 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014) 
Uwagi:  1) Modele szacowane jako panelowe regresje łączne (pooled model) przy pomocy MNK. 

2) W nawiasach pod ocenami parametrów podano błędy szacunku odporne na niesferyczność zakłóceń 
losowych w modelu (korekta Arellano).  

3) *** przy ocenach parametrów odzwierciadlają statystyczną istotność parametrów na poziomie 
istotności równym 0,01. 

 

Uzyskane oceny parametrów posłużyły do wyliczenia wartości teoretycznych PKB na 

poziomie powiatów, poprzez podstawienie do oszacowanych funkcji regresji odpowiednio: 

wartości produkcji sprzedanej, wartości brutto środków trwałych i nakładów inwestycyjnych 

w powiatach. W ten sposób dla każdego powiatu i każdego okresu otrzymano trzy różne 

wartości teoretyczne PKB, z których następnie wyznaczono średnie geometryczne. Wyliczone 

w ten sposób wartości wykorzystano do określenia udziału procentowego każdego powiatu 

w wartości PKB województwa, do którego należy. W ostatnim kroku procedury wyliczone 

powyżej udziały przemnożono przez nominalne wartości PKB w województwach 

                                                
5 Wszystkie dane statystyczne wykorzystane w tej części analizy pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS, 

odczyt XI 2014.  
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opublikowane przez GUS. Wyznaczone w ten sposób wartości PKB w powiatach dla lat 2003-

2011 urealniono przy pomocy deflatorów PKB w województwach. Uzyskano w ten sposób 

szeregi realnego PKB w cenach stałych z roku 2005. 

Odnosząc się do wymienionych wcześniej trzech procedur kalkulacji PKB, wydaje się, że 

opisane podejście pozwala wygenerować wartości PKB uśredniające podejście od strony 

produkcji (poprzez uwzględnienie produkcji sprzedanej przemysłu) i podejście od strony 

rozdysponowania (poprzez wykorzystanie danych o inwestycjach). 

 

Dezagregacja PKB na bazie podatków  

Drugi sposób oszacowania wartości PKB w powiatach polegał na wykorzystaniu danych o 

dochodach podatkowych gmin. Podejście to bazuje na założeniu, że ogólnie rzecz biorąc, 

podatki związane są z produkcją powstającą w danym regionie. Z tego punktu widzenia 

najwłaściwsze byłoby wykorzystanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 

płaconego w danym powiecie. Z powodu złożoności systemu podatkowego okazało się to 

jednakże niemożliwe. Chodzi tu między innymi o różnego rodzaju zwolnienia z podatku (np. 

specjalne strefy ekonomiczne), bądź też możliwość pokrywania strat z jednego roku 

podatkami z lat kolejnych. Najprawdopodobniej największym obciążeniem jest fakt, że w 

wielu przypadkach główna siedziba przedsiębiorstwa, a zatem miejsce płacenia większości 

podatków, znajduje się w innej lokalizacji niż miejsce powstawania produktu lub usługi.  

Ze względu na powyższe w procedurze dezagregacji PKB wykorzystano dochody z podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT). Należy oczywiście podkreślić, że również tutaj w 

niektórych przypadkach mamy do czynienia z sytuacjami odprowadzania podatku w innych 

powiatach niż miejsce pracy (miejsce powstawania produkcji). Można wszelako założyć, że 

zakłócenie to jest znacznie mniejsze niż w przypadku zastosowania informacji o dochodach z 

podatku CIT. Wydaje się, że podatek PIT może być odpowiednim wskaźnikiem 

rozszacowania, jeżeli bierzemy pod uwagę kalkulację PKB od strony dochodów, ponieważ 

jest związany z wynagrodzeniami, które w dużej mierze odzwierciedlają koszty związane z 

zatrudnieniem. Jednocześnie wysokość wynagrodzeń, a co za tym idzie i podatków PIT, 

zależy od generowanej w tym regionie wartości dodanej brutto zarówno w przemyśle, jak i w 

szeroko definiowanych usługach. Tym samym przestrzenne zróżnicowanie podatków PIT w 

powiatach może właściwie odzwierciedlać powstającą w tych regionach wartość dodaną 

brutto, a co za tym idzie wartość PKB. Mankamentem podatku PIT w tym kontekście jest 
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fakt, że nie jest on płacony przez gospodarstwa rolnicze, zatem możliwe jest 

niedoszacowanie powiatów z istotnym udziałem rolnictwa w tworzeniu PKB. Z tego też 

względu dodatkowo wykorzystane zostały informacje o podatku rolnym płaconym od 

działalności rolniczej6. W Banku Danych Lokalnych GUS publikowane są informacje o udziale 

procentowym rolnictwa w generowaniu wartości dodanej brutto w poszczególnych 

województwach. Ta część PKB w każdym województwie (od około 3% w województwie 

podkarpackim do około 11% w województwie podlaskim) rozdzielona została na powiaty 

danego województwa zgodnie z udziałem poszczególnych powiatów w podatku rolnym. 

Pozostała część PKB rozdzielona została według udziału poszczególnych powiatów w 

dochodach z podatku PIT.  

Oczywiście nierozstrzygnięta pozostaje kwestia szarej strefy, czyli między innymi sztucznego 

zaniżania wynagrodzeń i innych kosztów związanych z zatrudnieniem oraz nielegalnych 

sektorów działalności, a co za tym idzie zaniżone wpływy z PIT7. Można jednakże naszym 

zdaniem przyjąć, że nasilenie tego procederu jest porównywalne we wszystkich powiatach 

poszczególnych województw, a zatem PIT, jako wskaźnik podziału PKB na powiaty, nie jest 

znacznie obciążony tym procederem. 

Wartość podatków PIT płaconych w poszczególnych powiatach wyznaczona zostały na bazie 

informacji publikowanych przez GUS o udziałach gmin w dochodach podatkowych budżetu 

państwa. Należy przy tym zaznaczyć, że prezentowane tam dane dla powiatów ziemskich 

zawierają informacje tylko o dochodach gmin z PIT, natomiast dla miast na prawach powiatu 

zarówno o dochodach gmin, jak i o dochodach powiatów. Udział gmin w podatku PIT został 

określony przez ustawę odpowiednio na poziomie 39,34%, natomiast udział powiatów w PIT 

na 10,25% całkowitych wpływów podatkowych z PIT w danym regionie8. W celu uzyskania 

                                                
6
 Działalność rolnicza, czyli uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy 

(produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce) opodatkowana jest wyłącznie podatkiem rolnym i 

nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). 

7 Według GUS, szara strefa w Polsce to około 13 procent PKB. Według raportu IBnGR z kwietnia 2014 

(Łapiński i in. 2014), przyjmującego szerszą definicję, szara strefa stanowi w Polsce 19,5 procent PKB. 

8
 Szczegóły dotyczące podziału pomiędzy powiaty dochodów z tytułu podatku PIT opisane zostały w Ustawie o 

finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Udział gmin we 

wpływach z PIT został określony w ustawie na poziomie 39,34%. Jednak w rzeczywistości udział ten przez 

wiele lat jest mniejszy ze względu na fakt, iż jest on pomniejszany o liczbę punktów procentowych 

odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczanego na poziomie całego kraju. 

Wskaźnik ten jest wyznaczany, jako iloraz liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do 

domów opieki społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego oraz liczby mieszkańców 

przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów opieki społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. 

Oznacza to, iż udział gmin osiągnie ustawowo przyjęty poziom dopiero wówczas, gdy w domach opieki 

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit
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szeregów dochodów z PIT porównywalnych zarówno dla powiatów ziemskich jak i miast na 

prawach powiatu, konieczne było wprowadzenie korekty uwzględniającej te różnice. 

Procedura przeprowadzenia takiej korekty została szczegółowo opisana przez Wojnicką-Sycz 

(2013)9. Zastosowanie korekty pozwoliło uniknąć przeszacowania udziału miast w tworzeniu 

PKB.  

Na bazie uzyskanych szeregów wyznaczono udziały dochodów podatkowych z PIT powiatów 

w dochodach z PIT poszczególnych województw. Obliczone w ten sposób udziały podłużyły 

do wyznaczenia nominalnej wartości PKB w powiatach dla lat 2003-2011, które następnie 

urealniono wykorzystując deflator PKB w województwach. 

 

Dezagregacja PKB na podstawie przeciętnego funduszu płac  

Ze względu na fakt, że wartość wytworzonej produkcji powinna być powiązana z 

wynagrodzeniem czynników ją tworzących, można złożyć, że wartość PKB jest rozłożona po 

powiatach adekwatnie do funduszu płac pracowników. Stąd podjęto próbę rozdzielenia PKB 

wojewódzkiego na powiaty wykorzystując informację o przeciętnym wynagrodzeniu brutto 

w danym powicie oraz liczbie osób tam pracujących. Iloczyn tych wielkości można 

zinterpretować, jako przeciętny fundusz płac w tym regionie. Dla wyznaczonych w ten 

sposób wartości, analogicznie jak w poprzedniej metodzie, wyliczony został stosunek 

funduszu w danym powiecie do funduszu w całym województwie. Obliczone udziały 

wykorzystano do podzielnia PKB w województwie na powiaty należące do tego 

województwa. 

 

Oszacowane wartości PKB per capita i PKB na pracującego 

W następnym kroku analizy policzono PKB per capita i PKB przypadające na jednego 

pracującego w poszczególnych powiatach. PKB per capita zgodnie z literaturą przedmiotu 

można traktować, jako aproksymację przeciętnego poziomu życia, natomiast PKB na 

zatrudnionego, jako przybliżenie przeciętnego poziomu produktywności (Barro, Sala-i-Martin 

2003).  

                                                                                                                                                   
społecznej nie będzie już ani jednego mieszkańca przyjętego przed końcem 2003 roku. Patrz również: 

Jastrzębska „Finanse jednostek samorządu terytorialnego” 

9 Wojnicka-Sycz (2013) „Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych” 
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W tabeli 2 zaprezentowano cząstkowe rankingi powiatów (pierwsze 10 i ostatnie 10) 

wyznaczone w oparciu o średnie dla okresu 2003-2011 PKB per capita i PKB na pracującego 

dla szeregów uzyskanych przy pomocy trzech opisanych procedur. Pełny ranking powiatów 

znajduje się w załączniku. Podano również miary pozwalające porównać przestrzenne 

zróżnicowanie PKB wyznaczonego różnymi metodami. Okres analizy ograniczony został do 

lat 2003-2011 ze względu na fakt, że tylko dla tego okresu opublikowane zostały dane o PKB 

w cenach stałych w województwach. Co prawda w grudniu 2014 GUS podał dane o PKB w 

województwach za rok 2012, ale opublikowane wartości wyznaczone zostały nową metodą 

opartą na metodologii ESA2010. Ponieważ wartości PKB dla okresów historycznych 

wyznaczono tą metodą tylko dla lat 2010 i 2011, nie było możliwe wykorzystanie nowo 

opublikowanych danych w prezentowanej analizie.  

 

Tabela 2. Cząstkowe rankingi powiatów pod względem średniego w latach 2003-2011 PKB per capita i PKB na 
pracującego 

Lp. Metoda Tokarskiego Podział wg PIT Podział wg wynagrodzeń 

PKB per capita 
1 p. m. Płock p. m. st. Warszawa  p. m.Katowice 

2 p. polkowicki p. piaseczyński  p. m. st. Warszawa * 
3 p. bełchatowski p. m. Sopot p. m.Jastrzębie-Zdrój 
4 p. m. Tychy p. pruszkowski p. m.Płock 
5 p. m. Ostrołęka p. warszawski zachodni p. polkowicki 

6 p. m. st. Warszawa  p. m. Poznań p. lubiński 
7 p. kozienicki p. m. Katowice p. bełchatowski 
8 p. piaseczyński  p. grodziski p. m.Poznań 

9 p. m. Dąbrowa Górnicza p. m. Wrocław p. m.Gliwice 
10 p. m. Bielsko-Biała p. m. Opole 

 
p. m.Bielsko-Biała 

… … … … 

370 p. lubaczowski p. opolski p. skarżyski 
371 p. węgorzewski  p. zamojski p. przemyski 
372 p. brzozowski p. nowotarski p. strzyżowski 
373 p. lipnowski p. chełmski p. białostocki 

374 p. kolneński p. janowski p. brzozowski 
375 p. chełmski  p. lubaczowski p. bieszczadzki * 
376 p. sejneński p. łomżyński  p. rzeszowski 

377 p. strzyżowski p. kolbuszowski p. rybnicki 
378 p. kazimierski p. kolneński  p. niżański 
379 p. przemyski p. dąbrowski p. krośnieński 
    Wsp. Zmn. 65,31 39,77 36,95 
Max/Min 33,89 7,89 7,82 

PKB na pracującego 
1 p. m. Płock p. legionowski p. lubiński 
2 p. bełchatowski p. piaseczyński p. m.Jastrzębie-Zdrój 

3 p. piaseczyński  p. pruszkowski p. m. st. Warszawa 
4 p. policki p. rybnicki p. m.Katowice 
5 p. polkowicki p. grodziski p. pruszkowski 

6 p. m. Ostrołęka p. warszawski zachodni  p. m.Płock 
7 p. szczecinecki p. m. Sopot p. m.Jaworzno 
8 p. kozienicki p. m. Siemianowice Śląskie p. policki 
9 p. m. Tychy p. będziński p. m.Gdańsk 
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10 p. zgorzelecki p. m. Świętochłowice p. m.Gliwice 

… … … … 
370 p. lipnowski p. biłgorajski p. włodawski 
371 p. lubaczowski p. przysuski p. lubelski 
372 p. buski p. proszowicki p. lubartowski 

373 p. chełmski  p. zamojski p. parczewski 
374 p. strzyżowski p. opolski p. kraśnicki 
375 p. proszowicki p. kazimierski p. janowski 

376 p. kolneński p. łomżyński p. tomaszowski 
377 p. sejneński p. dąbrowski p. łukowski 
378 p. przemyski p. kolnieński p. bialski 

379 p. kazimierski p. janowski p. zamojski 
    Wsp. Zmn. 51,17 39,01 22,39 
Max/Min 34,01 8,59 3,74 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (odczyt XI 2014). 

 

Okazuje się, że najwyższą dyspersją przekrojową po powiatach charakteryzuje się PKB 

wyznaczone metodą Tokarskiego, zaś najniższą PKB rozłożone zgodnie z przeciętnym 

funduszem płac. Na mapach 1 – 6 przedstawione zostało przestrzenne zróżnicowanie 

oszacowanych wartości PKB per capita i PKB na pracującego w powiatach w roku 2011 dla 

szeregów uzyskanych z wykorzystaniem dwóch opisanych metod. Klasyfikacji powiatów do 

sześciu klas dokonano zgodnie z metodą naturalnych podziałów Jenksa, uśredniając granice 

przedziałów dla zmiennych wygenerowanych przy pomocy obu metod. 

 
Mapa 1. PKB per capita w roku 2011 (średnia dla Polski = 100) wyznaczony metodą Tokarskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 2. PKB per capita w roku 2011 (średnia dla Polski = 100) wyznaczony w oparciu o przychody 
podatkowe. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Mapa 3. PKB per capita w roku 2011 (średnia dla Polski = 100) wyznaczony w przeciętny fundusz płac 

 
Mapa 4. PKB na pracującego w roku 2011 (średnia dla Polski = 100) wyznaczony metodą Tokarskiego 
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Źródło: Opracowanie własne 

 
Mapa 5. PKB na pracującego w roku 2011 (średnia dla Polski = 100) wyznaczony w oparciu o przychody 
podatkowe 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Mapa 6. PKB na pracującego w roku 2011 (średnia dla Polski = 100) wyznaczony w oparciu o przeciętny 
fundusz płac 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Nawet proste optyczne porównanie zamieszczonych powyżej map pozwala stwierdzić, iż 

wyniki dezagregacji PKB uzyskane trzema różnymi metodami znacząco się różnią. Pojawia się 

zatem kluczowe pytanie: która z metod dezagregacji w najlepszy sposób przybliża 

rzeczywiste wartości PKB w powiatach.  

Należy zauważyć, że metoda Tokarskiego istotnie faworyzuje wkład produkcji przemysłowej 

w generowanie PKB, nie uwzględniając produkcji rolniczej i przede wszystkim wkładu usług, 

zarówno rynkowych jak i nierynkowych. Gospodarka polska ma natomiast wyraźny charakter 

postindustrialny z malejącym znaczeniem przemysłu wydobywczego jak i przetwórczego. W 

metodzie Tokarskiego w regresjach pomocniczych wykorzystywane są dane o produkcji 

sprzedanej przemysłu, wartości majątku i inwestycjach w przedsiębiorstwach o liczbie 

zatrudnionych 9 i więcej osób. Stąd znacznie wyższe pozycje w rankingu zajmują powiaty, w 

których zlokalizowane są duże zakłady przemysłowe (Płock, Polkowice, Bełchatów, Tychy, 

Ostrołęka), podczas gdy na przykład Sopot, którego rozwój opiera się przede wszystkim na 

turystyce i usługach, sklasyfikowany jest na znacznie niższej pozycji. Również pozostałe 

regiony Wybrzeża oraz inne regiony (np. Zakopane), gdzie największe znaczenie ma sektor 

turystyczny, są znacznie niedoszacowane.  
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W podejściu Tokarskiego nie uwzględniono również udziału sektora tzw. 

mikroprzedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających mniej niż 9 osób, które w Polsce działają 

głównie w handlu i usługach. Zgodnie z analizami PARP10 najmniejsze przedsiębiorstwa 

generują prawie jedną trzecią polskiego PKB, a zatem pominięcie tego sektora w 

rozszacowaniu PKB na powiaty jest daleko posuniętym uproszczeniem. Znaczenie mikrofirm 

istotnie różni się w zależności od regionu Polski. Mniejszy udział w całkowitej liczbie 

przedsiębiorstw mają np. w regionie Górnego Śląska oraz w województwach podlaskim, 

lubelskim, ale znacznie większy w województwach mazowieckim, zachodniopomorskim, czy 

wielkopolskim. Z tego punktu widzenia wykorzystanie podatków, jako wskaźnika podziału 

PKB na powiaty, wydaje się bardziej uzasadnione, gdyż nie pomija sektora 

mikroprzedsiębiorstw, a także nie faworyzuje udziału przemysłu w tworzeniu PKB. 

Z kolei metoda dezagregacji wykorzystująca uśredniony fundusz płac wydaje się zbyt daleko 

idącym uroszczeniem. Biorąc pod uwag trzy różne kalkulacje PKB należy stwierdzić, że nie 

odzwierciedla ona procesu tworzenia produkcji, a także nie bierze pod uwagę rachunku 

rozdysponowania. Uwzględnione tu zostało tylko wynagrodzenie czynnika pracy, a zupełnie 

pominięto wynagrodzenie kapitału. Zatem nie można stwierdzić, że metoda jest adekwatna 

do kalkulacji dochodowej PKB ponieważ nie uwzględnia wszystkich typów dochodów. W tym 

kontekście metoda wykorzystująca podatki PIT i podatki rolne, płacone zarówno przez 

pracujących, jak i przez właścicieli kapitału, wydaje się bardziej wskazana.  

Przytoczone argumenty sugerują, że spośród trzech zaprezentowanych metod dezagragacja 

PKB przy pomocy podatków w najlepszy sposób odzwierciedla rzeczywisty rozkład tej 

zmiennej w polskich powiatach. Należy jednak zaznaczyć, że metoda ta charakteryzuje się, 

podobnie jak pozostałe metody, określonymi wadami i uproszczeniami, o których należy 

pamiętać w kolejnych etapach analizy. Oczywiście istotna jest świadomość, że 

wygenerowane szeregi PKB dla powiatów są wielkościami szacunkowymi i mogą być 

traktowane tylko jako przybliżone, a nie rzeczywiste wartość produkcji wytworzonej w 

danym regionie.  

Dla lepszego zobrazowania przestrzennego zróżnicowania produkcji w Polsce na następnej 

mapie zaprezentowana została gęstość PKB, czyli wartość PKB w przeliczeniu na kilometr 

kwadratowy, która odzwierciedla koncentrację potencjału produkcyjnego. 

                                                
10 „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2011. 
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Mapa 7. Koncentracja produkcji w polskich powiatach w roku 2011 – (PKB na km kw. – metoda wg PIT)  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Okazuje się, że w Polsce mamy znaczną koncentrację potencjału produkcyjnego przede 

wszystkim w dużych aglomeracjach i konurbacji śląskiej. Oczywiście najwyższa wielkość PKB 

w przeliczeniu na km2 odnotowywana jest w Warszawie i jego wartość jest prawie 

dwukrotnie wyższa niż w Sopocie, mieście na kolejnej pozycji w rankingu. W tabeli 3. 

Przedstawiono ranking 20 powiatów z najwyższą koncentracją PKB.  

 

Tabela 3. Ranking powiatów pod względem koncentracji PKB (mln zł na km
2
) -20 pierwszych pozycji 

Pozycja  Miasto lub konurbacja PKB/km2 Pozycja  Miasto lub konurbacja PKB/km2 

1 Powiat m. st. Warszawa 302,03 11 Trójmiasto 86,30 

2 Powiat m. Poznań 119,76 12 Powiat m. Olsztyn 79,76 

3 Powiat m. Wrocław 114,87 13 Powiat m. Bydgoszcz 77,41 

4 Powiat m. Kraków 109,43 14 Powiat m. Kielce 77,19 

5 Powiat m. Łódź 106,10 15 Powiat m. Słupsk 75,46 

6 Powiat m. Siedlce 101,37 16 Powiat m. Ostrołęka 70,27 

7 Powiat m. Zielona Góra 93,05 17 Powiat m. Płock 69,90 

8 Powiat m. Białystok 92,50 18 Konurbacja Śląska 69,41 

9 Powiat m. Lublin 91,21 19 Powiat m. Bielsko-Biała 68,53 

10 Powiat m. Leszno 89,49 20 Powiat m. Toruń 66,94 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Jak sugeruje Zaucha (2014), koncentracja produkcji jest nieunikniona i nasila się wraz z 

osiągnięciem coraz wyższego poziomu produkcji i włączeniem się w procesy globalizacji11. 

Wzrost gospodarczy kraju oznacza znaczną koncentrację ludności w miastach, które staja się 

motorami, czy też biegunami dalszego rozwoju. Pojawiają się również aglomeracje lub 

megamiasta, których siłą napędową jest wielkość rynku wewnętrznego oraz silny poziom 

zróżnicowania. Warto podkreślić w tym miejscu, iż modele nowej geografii ekonomicznej 

postulują bardziej skomplikowaną, niemonotoniczną zależność między poziomem 

koncentracji produkcji a wysokością kosztów transportu (zależność odwróconej litery U). 

Przy wysokich kosztach transportu preferowana jest dyspersja. Wraz ze spadkiem kosztów 

transportu do poziomu przeciętnego rośnie ogólny poziom koncentracji, który następnie 

maleje wraz ze obniżenie się kosztów transportu do poziomu niskiego. 

Z punktu widzenia analizy rozwoju powiatów istotna jest nie tylko ocena wartości PKB 

przypadającej na mieszkańca lub na pracującego, ale również zmiana tej kategorii w 

analizowanych latach. Dlatego poniżej, na mapie 8 zaprezentowano jak kształtowała się 

przeciętna stopa wzrostu w okresie 2003-2011, wartości PKB na pracującego wyznaczonego 

w oparciu o przychody podatkowe. Przeciętna stopa wzrostu PKB w analizowanym okresie 

wyznaczona została zgodnie z powszechnym podejściem w literaturze przedmiotu, jako:  

8/
2003

2011
ln 










PKBpr

PKBpr
i         (1) 

Okazuje się, że zidentyfikowane zostały powiaty, które w analizowanym okresie 

doświadczyły spadku PKB na pracującego (np. powiaty bieszczadzki, leski, krośnieński, 

brzozowski, tarnobrzeski w województwie podkarpacki, powiat drawski w 

zachodniopomorskim, czy też powiat staszowski w świętokrzyskim). Rozwój gospodarczy 

mierzony zmianą PKB był najsłabszy w południowo-wschodniej części Polski. Również w 

północno-wschodnie regionach dominują jaśniejsze kolory oznaczające niższe przyrosty PKB. 

Natomiast Polska centralna oraz przeważająca część Pomorza, Górnego i Dolnego Śląska 

odnotowały wzrost produktywności. 

 

                                                
11

 Zaucha (2014), „Potencjał rozwojowy polskich regionów…” w red. Gawlikowska-Hueckel, Szlachta 

„Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki” 
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Mapa 8. Przeciętna stopa wzrostu PKB na pracującego w powiatach w okresie 2003-2011 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Interpretując uzyskane zróżnicowanie zmian PKB w polskich powiatach należy zauważyć, iż 

szczególnie wysokie przyrosty na tle kraju uzyskały powiaty zlokalizowane wokół ośrodka 

stołecznego Warszawy i w całym województwie mazowieckim Może to być spowodowane 

obciążeniem wynikającym z opisanego powyżej problemu 17-tego województwa. Niezależnie 

od powyższej uwagi, na tym etapie rozwoju wydaje się być to jedyny polski obszar 

metropolitalny generujący tak istotne efekty dyfuzji czy rozlewania się wzrostu na swoje 

bezpośrednie otoczenie. Należy jednocześnie podkreślić, iż w ramach prac ESPON 

zidentyfikowano w Europie zurbanizowane obszary funkcjonalne oraz wyróżniono i poddano 

klasyfikacji tzw. Europejskie Metropolitalne Obszary Wzrostu (ang. Metropolitan European 

Growth Areas, MEGA). Warszawa w tym ujęciu została zaliczona do klasy potencjalnych 

metropolii europejskich klasy MEGA III, podczas gdy pozostałe znaczące obszary 

metropolitalne do grupy słabo wykształconych metropolii europejskich klasy IV (słabych 

MEGA). Do klasy tej zaliczono: Trójmiasto, Kraków, konurbację górnośląską z Katowicami, 

Poznań, Wrocław, Łódź i Szczecin.  
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Mniejsze ośrodki metropolitalne wydaję się generować na tym etapie słabsze efekty dyfuzji. 

Należy jednocześnie pamiętać o potencjalnym zaburzeniu związanym ze z zachodzącym 

procesem niekontrolowanej suburbanizacji wokół większych miast i rdzeni istotnych 

obszarów metropolitalnych. 

 

3. Ocena łącznej produktywności czynników produkcji (TFP) w Polskich powiatach  

Zgodnie z implikacjami neoklasycznej teorii wzrostu, każda gospodarka w długim okresie 

dąży do stanu wzrostu zrównoważonego, w którym kluczowe dla podtrzymywania dalszego 

rozwoju gospodarczego jest dodatnie tempo postępu technologicznego12. Postęp 

technologiczny ma w tych modelach charakter egzogeniczny13. Potwierdzone jest to również 

zaobserwowaną prawidłowością, że akumulacja klasycznych czynników produkcji, jak kapitał 

rzeczowy i praca, nie może prowadzić do ciągłego wzrostu produktu per capita. Zgodnie z 

teorią wzrostu stopa wzrostu produkcji jest średnią ważoną stóp wzrostu czynników 

wytwórczych: technologii, pracy i kapitału. Wagami są udziały wynagrodzeń poszczególnych 

czynników w dochodzie14. Także nowe teorie wzrostu pierwszej jak i drugiej generacji (Lucas, 

Romer, Aghion i Howitt, Grossman i Helpman) uznają kluczową rolę postępu 

technologicznego dodatkowo go endogenizując np. poprzez wprowadzenie do modelu 

odrębnego sektora badawczo-rozwojowego.  

Według Helpmana (2008; s. 22) łączna produktywność czynników produkcji (ang. total factor 

productivity – dalej również TFP) stanowi różnicę między tempem przyrostu produkcji a 

ważonym wkładem tempa przyrostu nakładów czynników produkcji. Tempo wzrostu TFP jest 

utożsamiane z przeciętnym tempem wzrostu efektywności produkcji i ma obrazować tempo 

postępu technologicznego. Zdaniem Helpmana TFP pokazuje zagregowany efekt różnych 

form postępu technologicznego. Badania empiryczne wskazują, iż TFP odpowiada od 30 do 

70 proc. obserwowanego zróżnicowania stóp wzrostu w różnych układach – 

międzynarodowych czy międzyregionalnych. 

Najczęściej łączna produktywność czynników liczona jest jako wartość rezydualna, czyli tzw. 

reszta Solowa, w ramach procedury rachunkowości wzrostu wywodzącej się z 

                                                
12

 W stanie ustalonym wszystkie kluczowe zmienne gospodarcze takie jak PKB per capita, kapitał na 

zatrudnionego czy konsumpcja per capita rosną w tempie postępu technologicznego. Zerowe tempo postępu 

technologicznego oznaczałoby tym samym stagnację gospodarczą. 

13 Barro i Sala-i-Martin 2003, Aghion i Howitt 2008.  

14 Rapacki, Próchniak (2012) s. 85. 
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neoklasycznych teorii wzrostu. Dlatego należy podkreślić, iż ze względu na swój rezydualny 

charakter, TFP uwzględnia wszystkie płytkie czy głębokie (np. geograficzne czy kulturowe) 

czynniki niezwiązane bezpośrednio z akumulacją czynników produkcji występujące w modelu 

(Barro, Sala-i-Martin 2003). Oznacza to, że tylko część TFP odzwierciedla teoretycznie 

postulowany postęp technologiczny, czy też produktywność w sensie ekonomicznym. Zatem 

definiując TFP należy wskazać elementy rzeczywistej łączną produktywność oraz czynniki, 

które faktycznie nią nie są. Do rzeczywistego TFP zaliczyć należy: 

 postęp w wiedzy naukowej i technicznej,  

 uczenie się przez działanie (Arrow), 

 uczenie się od innych,  

 zmiany organizacyjne, 

 zmiany systemowe - zmiany prawne i regulacyjne.  

W badaniu na poziomie regionalnym można przyjąć, że zmiany prawne i regulacyjne są 

wspólne dla wszystkich regionów, ponieważ determinowane są przede wszystkim na 

poziomie narodowym. 

Natomiast te elementy, które wydają się być częścią łącznej produktywności, a de facto są 

czymś innym, to na przykład: 

 przesunięcia czynników produkcji między zastosowaniami o niskiej i wysokiej 

produktywności,  

 wewnętrzne korzyści skali wynikające z wydłużania linii produkcyjnych w ramach 

istniejących zakładów czy też zewnętrzne korzyści skali powiązane ze stopniem 

przestrzennej koncentracji sektorów,  

 wzrost jakości czy stopnia specjalizacji poszczególnych czynników produkcji,  

 zmieniające się uwarunkowania instytucjonalne – zmiany jakości instytucji, 

 a także błędy pomiaru zmiennych ekonomicznych.  

Warto podkreślić jednocześnie, że jeżeli proporcje czynników produkcji jak również ich 

jakość zmieniają się w czasie, zmierzona wartość tempa wzrostu TFP zawyża, a więc 

przeszacowuje, faktyczne tempo wzrostu łącznej produktywności. 
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Analizując rozkład TFP w przestrzeni gospodarczej powinno zwrócić się szczególną uwagę na 

fakt zlokalizowanego rozlewania się wiedzy a zwłaszcza tzw. wiedzy ukrytej.15 Wiedza 

rozlewa się przede wszystkim w obrębie poszczególnych sektorów gospodarczych – 

(rozlewanie wewnątrzsektorowe) jak i w bardziej ograniczonym zakresie między sektorami 

(rozlewanie międzysektorowe). Wewnątrzsektorowe rozlewanie się wiedzy określa się w 

literaturze teoretycznej przedmiotu, jako efekty zewnętrzne typu MAR (od nazwisk 

Marshalla, Arrowa i Romera), a międzysektorowe – jako efekty zewnętrzne typu Jacobs. 

Jedne i drugie są głównymi siłami sprawczymi determinującymi koncentrację przestrzenną 

sektorów, co prowadzi do aglomeracji przestrzenną działalności gospodarczej i ludności, 

wyjaśniając fenomen dystryktów przemysłowych, klastrów, jak i pojawienia się i rozwoju 

miast, aż po ośrodki metropolitalne, czy tzw. miasta globalne. W literaturze teoretycznej 

podkreśla się również występowanie efektu zewnętrznego związanego z nasileniem 

konkurencji – efekt zewnętrzny w rozumieniu Portera.  

Teorie NEG podkreślają występowanie przestrzennej struktury produktywności, a tym 

samym przestrzennej struktury płac (ang. spatial wage structure SWS) ze względu na 

skorelowanie płacy realnej z poziomem produktywności (patrz np. Combes i in. 2008). 

Zgodnie z powyższym, poziom TFP powinien być wyższy w miastach na prawach powiatu, 

będących ośrodkami centralnymi, niż powiatów ziemskich, czyli obszarach peryferyjnych. 

Najwyższy poziom przyjmować powinien natomiast dla ośrodków centralnych – biegunów 

wzrostu w rozumieniu Perroux (1970), czyli głównych ośrodków metropolitalnych kraju.  

W prezentowanej analizie ocena poziomu TFP dla polskich powiatów przeprowadzona 

została za pomocą rachunkowości wzrostu opierającej się na dekompozycji dynamiki 

produkcji wynikającej z neoklasycznego modelu Solowa. Polega ona na wyodrębnieniu 

wkładu we wzrost bezpośrednich czynników produkcji takich jak nakładu kapitału fizycznego, 

kapitału ludzkiego czy pracy, a także wskazaniu, jaką część wzrostu należy przypisać zmianom 

ich łącznej produktywności.  

                                                
15 Efekty te są zlokalizowane tzn. szybko i niemonotonicznie maleją wraz z odległością. Dwukrotny wzrost 

odległości od źródła wiedzy zmniejsza prawdopodobieństwo jej absorpcji czterokrotnie. Większość wiedzy 

rozlewa się w promieniu ok. 50 km od jego źródła (patrz np. Hanson 2000). 
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Zgodnie z założeniami neoklasycznego modelu Solowa-Swana makroekonomiczną funkcją 

produkcji jest funkcja Cobba-Douglasa16 ze stałymi efektami skali17, którą dla n regionów 

obserwowanych przez T okresów można zapisać w następujący sposób:  

T...,1,n...,1,)( 1   tiLAKY ittitit

      (2) 

gdzie: 

Yit to wartością produktu wytworzonego w i-tym powiacie w roku t, 

Kit jest przeciętną wartością kapitału rzeczowego w powiacie i w roku t, 

Lit – nakład siły roboczej reprezentowany przez liczbę pracujących,  

A – postęp technologiczny 

 –   (0,1) jest elastycznością produkcji na zmiany kapitału, natomiast (1-)  (0,1) to 

elastyczności produkcji na zmiany nakładu pracy18.  

Tak zdefiniowana funkcja zakłada, że postęp technologiczny jest neutralny w rozumieniu 

Harroda, czyli jest to postęp podnoszący produktywność pracy. Dzięki temu założeniu, model 

Solowa implikuje zbieżność gospodarki do stanu wzrostu zrównoważonego, a co za tym idzie, 

tendencję do konwergencji gospodarczej pomiędzy różnymi gospodarkami 

charakteryzującymi się zbliżonym poziomem czynników determinujących steady state. W 

ujęciu absolutnym prowadzi to do tzw. efektu doganiania. W rzeczywistości w grupach 

heterogenicznych państw czy regionów istnieją wyraźne przesłanki przemawiające za 

występowaniem beta-konwergencji warunkowej (Barro 1991, Mankiw i in. 1992, Barro i 

Sala-i-Martin 2003) czy też konwergencji klubowej (Durlauf, Johnson 1995, Quah 1996). 

Innym sposobem uwzględnienia postępu technologicznego jest postęp neutralny w 

rozumieniu Hicksa, czyli postęp podnoszący ogólną produktywność zarówno pracy jak i 

kapitału19. Postęp tego typu nie zmienia krańcowej stopy substytucji między nakładami 

kapitału i pracy w funkcji produkcji w czasie. Wydaje się, że tak zdefiniowany postęp jest 

                                                
16 Inną możliwością jest przyjęcie funkcji CES o stałej elastyczności substytucji. 

17
 Funkcja spełnia tzw. warunki Inady:  

- dodatnia, malejąca produktywność każdego z czynników produkcji,  

- liniowa jednorodność funkcji, czyli stałe korzyści skali,  

- krańcowa produktywność czynników produkcji dąży do zera wraz ze wzrostem nakładu tego 

czynnika. 

18
 Według marginalnej teorii podziału Clarka są to udziały nakładów kapitału i pracy w produkcie. 

19 Trzecią możliwością jest postęp technologiczny neutralny w rozumieniu Solowa, tzn. przekładający się na 

produktywność kapitału. Również ta postać nie generuje stabilnego stanu wzrostu ustalonego.  
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bliższy rzeczywistym procesom wzrostowym. Funkcja produkcji zakładająca postęp w 

rozumieniu Hicksa ma następującą postać: 

T...,1,n...,1,
1

0 


tiLKeAY itit

tg

iit

      (3) 

gdzie:  

Ai0 – poziom całkowitej produktywności, czyli TFP w i-tym powiecie w roku bazowym,  

g – przeciętna stopa postępu technicznego w analizowanym okresie.  

Uwzględniając postulaty poszerzonego modelu neoklasycznego (Mankiw i in. 1992) czy części 

endogenicznych modeli wzrostu należałoby do funkcji produkcji włączyć dodatkowy czynnik, 

jakim jest kapitał ludzki. Dyskusję na temat metod mierzenia tego kapitału i problemów z 

tym związanych znaleźć można np. w pracach Dobiji (2011), czy Rutkowskiej (2012). 

Opracowania GUS analizujące zasoby kapitału ludzkiego dotyczą przede wszystkim poziomu 

województw, patrz np. GUS (2010). Pomimo podjętych prób, w niniejszym badaniu, głównie 

z powodu braku dostępu do odpowiednich danych statystycznych, nie udało się 

skonstruować zmiennej, która w wiarygodny sposób odzwierciedlałaby wartość tego kapitału 

na poziomie powiatów. Dlatego nie uwzględniono tego czynnika w analizie, co oznacza, że 

jest on częścią składową TFP w funkcji produkcji.  

Jeżeli obie strony równania (3) podzielimy przez wielkość nakładu pracy Lit, to uzyskamy 

wówczas następującą funkcję produkcji: 

T...,1,n...,1,0  tikeTFPy it

gt

it

 ,     (4) 

gdzie: ititit LYy /  jest przeciętną produktywnością pracy, natomiast ititit LKk / to wartość 

kapitału przypadającego na jednego pracującego. Po zlogarytmowaniu równania (3) można 

zapisać: 

T...,1,n...,1,lnlnln 0  tikgtTFPy itit  .    (5) 

Wyrażenie ( gtTFP 0ln ) oznacza logarytm naturalny z łącznej produktywności czynników 

produkcji. Zatem estymacja regresji postaci (5) pozwala na wyznaczenie oceny parametru , 

która może być wykorzystana do wyznaczenia wartości TFP zgodnie z następującą formułą: 

.,...,1,...,1 Ttni
k

y
TFP

it

it

it 


       (6) 
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Oszacowanie TFP w ujęciu regionalnym z wykorzystaniem opisanej metody, wykonane 

zostało przez T. Tokarskiego (2010)20 na poziomie polskich województw i wskazało na silne 

przestrzenne zróżnicowanie łącznej produktywności. Autor założył jednakową elastyczność 

produkcji na zmiany kapitału dla wszystkich województw, a zróżnicowanie funkcji produkcji 

pomiędzy województwami odzwierciedlone zostało poprzez wprowadzenie różnych wartości 

wyrazu wolnego. Takie rozwiązanie zostało skrytykowane na przykład przez Rogowskiego 

(2010), którego zdaniem przyjęcie przez Tokarskiego klasycznej postaci funkcji produkcji 

Cobba-Douglasa z założonymi stałymi efektami skali, powoduje, że elastyczność wydajności 

pracy względem technicznego uzbrojenia pracy jest zróżnicowana między regionami. Jeżeli 

dopuści się taką możliwość, to otrzyma się inną regionalną strukturę łącznej produkcyjności 

czynników produkcji z istotnymi modyfikacjami we wnioskowaniu. Rogowski wyznaczył TFP 

dla województw zakładając zarówno inną wartość zarówno wyrazu wolnego jak i 

elastyczności dla każdego województwa. Należy jednak zaznaczyć, że wykorzystanie przez 

niego estymatora MNK bez odpowiedniej weryfikacji założeń tego estymatora, jak również 

niewielka ilość obserwacji, jak na model z tak dużą liczbą parametrów do oszacowania, 

podważa wiarygodność uzyskanych wyników. Potwierdzone to zostało uzyskaniem ujemnych 

wartości TFP w przypadku niektórych województw.  

W prezentowanym badaniu, którego celem było oszacowanie TFP na poziomie powiatów, 

przyjęcie założenia o stałej elastyczności produkcji na zmiany kapitału dla wszystkich 

powiatów w Polsce wydaje się zbyt upraszczające i nie zgodne z rzeczywistością. 

Oznaczałoby to jednocześnie pośrednio, iż w długim okresie wszystkie powiaty osiągną ten 

sam poziom rozwoju, a tym samym powinien wystąpić efekt doganiania zgodny z beta 

konwergencją w wersji absolutnej.  

Dlatego biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie powiatów przyjęto, że funkcja produkcji 

różni się między powiatami. Ze względu na zbyt małą liczbę obserwacji nie było możliwe 

oszacowanie tej funkcji dla każdego powiatu oddzielnie, dlatego podjęto się dokonania 

podziału powiatów na grupy, które z punktu widzenia określonego kryterium mogą 

charakteryzować się zbliżoną funkcją produkcji. Kryterium grupowania była między innymi 

sektorowa struktura zatrudnienia (udział zatrudnienia w rolnictwie, udział zatrudnienia w 

przemyśle wydobywczym), czy też znaczenie sektora wysokich technologii zgodnie z definicją 
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 Tokarski (2010) „Przestrzenne zróżnicowanie łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce” 
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sektorową OECD w gospodarce danego powiatu. Oszacowanie funkcji produkcji w grupach 

według takich podziałów nie przyniosło jednak statystycznie różniących się wyników. 

Okazało się, że kryterium w najlepszym stopniu odzwierciedlającym zróżnicowanie funkcji 

produkcji jest się podział powiatów na następujące trzy grupy: 

 miasta na prawach powiatu, 

 powiaty należących do obszarów metropolitalnych identyfikowanych w raportach 

ESPON21 jako MEGA III i IV rzędu22, 

 pozostałe powiaty ziemskie. 

Podział w takim układzie wydaje się być jednocześnie zgodny z ideą policentrycznego – 

hierarchicznego modelu centra-peryferie postulowanego do analizy rozwoju Polski na 

zdezagregowanym poziomie. 

W każdej grupie powiatów w modelu uwzględniono dodatkowo zmienną zero-jedynkową dla 

powiatów należących do województwa mazowieckiego w celu wprowadzenia korekty na 

wzmiankowany wcześniej problem tzw. 17-tego województwa. Ponadto oszacowanie funkcji 

produkcji oddzielnie dla powiatów wokół metropolii, pozwoliło wychwycić w pewnym 

stopniu efekt postępującej suburbanizacji i płacenia podatków dochodowych w powiatach 

podmiejskich przez osoby pracujące w rdzeniach obszarów metropolitalnych. Funkcje 

produkcji oszacowane zostały, jako panelowe modele ekonometryczne z ustalonymi 

efektami czasowymi, czyli założono, że w każdym kolejnym roku miały miejsce zmiany 

oddziaływujące na produktywność, które w takim samym stopniu dotyczyły wszystkich 

powiatów należących do analizowanej grupy.  

Niestety statystyka publiczna nie dostarcza wielu informacji o zmiennych na poziomie 

powiatów, dlatego w estymacji wykorzystano zmienne oszacowane, które mogą być 

aproksymacją rzeczywistych wartości produkcji na pracującego i kapitału na pracującego. Za 

miarę wartości produktu wytworzonego w i-tym powiacie w roku t przyjęto PKB wyznaczone 

metodą opisaną w poprzednim podrozdziale. Dobrym miernikiem kapitału rzeczowego 

                                                
21

 ESPON (2004),“Interim Territorial Cohesion Report”, Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxemburg, s. 98-101. 

22
 Za kryterium klasyfikacji powiatów do tej grupy wykorzystano ujęcie miejskich obszarów funkcjonalnych 

miast wojewódzkich wyznaczone przez MRR w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych. 

Uwzględniono jednak wyłącznie główne obszary metropolitalnych Polski wymienianych w raportach ESPON 

jako MEGA 3 i 4 rzędu a więc obszary: Warszawy, Trójmiasta, Szczecina, Poznania, Łodzi, Wrocławia, 

konurbacji śląskiej oraz Krakowa. Delimitację przestrzenną MRR przeprowadzoną na poziomie gmin 

dostosowano do potrzeb niniejszego badania (poziom powiatów) poprzez przyjęcie założenia, że jakakolwiek 

gmina z danego powiatu kwalifikuje cały powiat, jako obszar MOFu. 
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regionu byłaby wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej, jednak ta 

zmienna obserwowana jest tylko na poziomie województw. Dlatego za aproksymację 

wartości kapitału przyjęto wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach23 

powiększoną o wartość środków trwałych jednostek i zakładów budżetowych, które na 

poziomie powiatów udostępniania jest w Banku Danych Lokalnych GUS24. Uwzględnienie w 

analizie wyłącznie kapitału, jako wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach, 

prowadziło do uzyskania naszym zdaniem błędnych wartości TFP z ich najwyższymi 

wartościami na terenie obszarów peryferyjnych. Nakład pracy reprezentowany był przez 

liczbę pracujących w przedsiębiorstwach w podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących 

powyżej 9 osób łącznie z pracującymi w rolnictwie. Ze względu na dostępność danych o 

wartości PKB w cenach stałych i liczbie pracujących w powiatach, okres, dla którego 

oszacowana została regresja (5) dla poszczególnych grup powiatów, ograniczono do lat 2003-

2011.  

Kolejnym aspektem, który należało wziąć po uwagę była przesłanka, że kapitał w funkcji 

produkcji jest zmienną endogeniczną, czyli zależy od tego samego składnika zakłócającego, 

co zmienna objaśniana w modelu, czyli PKB na pracującego. W takiej sytuacji MNK staje się 

obciążonym estymatorem parametrów strukturalnych modelu. Dlatego do oszacowania 

funkcji produkcji wykorzystano estymator Uogólnionej Metody Momentów (GMM), jako 

instrumenty wykorzystując opóźnione o jeden okres wartości kapitału fizycznego.  

Wyniki oszacowania funkcji produkcji dla trzech różnych grup powiatów zaprezentowane 

zostały w tabeli 4.  

Tabela 4. Wyniki oszacowania funkcji produkcji Cobba-Douglasa dla powiatów w okresie 2003-2011 

 
 
Regresor 

Miasta na prawach 
powiatu 

Najbliższe 
otoczenie 
metropolii 

Pozostałe powiaty 
ziemskie 

Stała 8,253 *** 
(0,326) 

7,814 *** 
(0,225) 

6,761 *** 
(0,138) 

ln (kapitał) 0,282 *** 
(0,028) 

0,320 *** 
(0,019) 

0,396 *** 
(0,013) 

t 0,018 *** 
(0,005) 

0,029 *** 
(0,005) 

0,020 *** 
(0,002) 

Efekt roku 2006 0,012  0,008  0,003 

                                                
23

 Nominalna wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach została urealniona do cen stałych z roku 

2005 przy pomocy deflatora PKB na poziomie województw.  

24
 Na poziomie województw wyznaczono różnicę między wartością brutto środków trwałych w gospodarce 

narodowej (KGN) i wartością brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach (KPrzed). Okazało się, że ta 

różnica jest wysoce skorelowane z wartością środków trwałych jednostek i zakładów budżetowych (KPubl). 

Oznacza to, że suma KPrzed i KPubl może być dobrą aproksymacja KGN na poziomie powiatów.  
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(0,029) (0,029) (0,016) 

Efekt roku 2007 0,024 
(0,0304) 

0,015 
(0,031) 

0,013 
(0,016) 

Efekt roku 2008 0,013 
(0,031) 

0,004 
(0,032) 

0,032 ** 
(0,017) 

Efekt roku 2009 0,015 
(0,031) 

-0,010 
(0,033) 

-0,021  
(0,018) 

Efekt roku 2010 -0,010 
(0,034) 

-0,011 
(0,035) 

-0,038 ** 
(0,019) 

Woj. mazowieckie -0,088 *** 
(0,033) 

0,463 *** 
(0,028) 

-0,001 
(0,015) 

Kryterium GMM 0,000 0,000 0,000 

Pseudo R2 0,22 0,61 0,47 

Licz. obserw. 520 432 2184 

Źródło: Obliczenia własne. 
Uwagi:  1) Regresje szacowane jako panelowe modele z ustalonymi efektami czasowymi. 
 2) Pod parametrami w nawiasach zamieszczono oceny błędów szacunku. 
 3) Wyniki oszacowania uzyskane Uogólnioną Metodą Momentów. 
 4) Pseudo R2 wyznaczony został jako kwadrat współczynnika korelacji liniowej Pearsona między 

wartościami empirycznymi i wartościami teoretycznymi zmiennej objaśnianej. 
5) *** przy ocenach parametrów odzwierciadlają statystyczną istotność parametrów na poziomie 
istotności równym 0,01 oraz ** dla poziomu 0,05, * dla poziomu 0,1. 

 
Interpretując uzyskane wyniki oszacowania zauważamy, że ocena elastyczności produkcji 

względem kapitału jest statystycznie istotna w każdym przypadku i wynosi od 0,282 dla miast 

na prawach powiatu, przez 0,32 dla powiatów stanowiących zewnętrzne obszary 

metropolitalne, do najwyższej wartości dla pozostałych powiatów ziemskich wynoszącej 

0,396. Należy przy tym zaznaczyć, że w teoriach neoklasycznych przyjmuje się wartość alfa 

równą 1/3 (co przy założeniu stałych korzyści skali implikuje elastyczność produkcji 

względem pracy równą 2/3). W nowych teoriach wzrostu, przyjmujących definicję kapitału 

poszerzoną o kapitał ludzki, rośnie ona do około 2/3. W innych opracowaniach np. Denis et 

al. (2002) dla wyliczenia poziomu elastyczności produkcji względem pracy w okresie 1960-

2000 wykorzystano przeciętny udział płac w PKB państw UE15 uzyskując wynik równy 0,63, 

co określiło poziom elastyczności produkcji względem kapitału na poziomie 0,37. Oznacza to, 

że uzyskane wartości są bliższe teoriom neoklasycznym. 

Ponadto należy zauważyć, że znaczenie kapitału fizycznego jest wyraźnie większe w 

powiatach ziemskich w porównaniu z miastami na prawach powiatu. Świadczyć to może po 

pierwsze o niższym poziomie płac w powiatach ziemskich, co powoduje naturalny wzrost roli 

kapitału w funkcji produkcji ze względu na konstrukcję elastyczności produkcji względem 

czynników, jako udziału wynagrodzenia czynnika w produkcji globalnej bądź wartości 

dodanej. Po drugie może być konsekwencją wyższej pracochłonności funkcji produkcji w 

powiatach miejskich ze względu na wyższą koncentrację zatrudnienia oraz wyższy udział w 
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strukturze zatrudnienia sektora usług rynkowych i nierynkowych. Okazuje się również, że w 

powiatach wchodzące w skład zewnętrznych obszarów metropolitalnych kapitał fizyczny ma 

mniejsze znaczenie niż w pozostałych powiatach ziemskich.  

Kolejnym parametrem wartym uwagi jest oszacowane tempo postępu 

technologicznego (zmienna g). Wartością odniesienia przyjmowaną w literaturze 

teoretycznej przedmiotu i potwierdzoną w licznych badaniach empirycznych jest wartość 

około 2 proc. rocznie. Uzyskane wyniki dla polskich powiatów są statystycznie istotne i bliskie 

tego poziomu. Szacunkowa wartość tempa postępu technologicznego różni się jednakże 

znacznie między grupami powiatów. Jest ona najniższa dla miast na prawach powiatu a 

najwyższa dla powiatów zewnętrznych obszarów metropolitalnych. Oznaczać to może, że 

powiaty wokół metropolii w analizowanym okresie odnotowały największy postęp 

technologiczny, co z dużym prawdopodobieństwem wynikało z postępującego procesu 

suburbanizacji. Należy również zauważyć, że efekt tzw. 17-tego województwa okazał się 

szczególnie istotny w grupie powiatów wokół metropolii warszawskiej, co może świadczyć o 

tym, że efekt suburbanizacji był najsilniejszy właśnie w województwie mazowieckim, czyli 

wokół Warszawy. Okazało się, że w większości lat, efekty okresowe były nieistotne, co 

oznacza, że w danych okresach nie odnotowano wydarzeń mających znaczący wpływ na 

produkcję we wszystkich powiatach jednocześnie. 

Uzyskana ocena elastyczności produkcji względem kapitału  pozwoliła wyznaczyć zgodnie z 

formułą (6) wysokość TFP we wszystkich powiatach w latach 2003-2011. Na mapie 8 

zaprezentowano oszacowane wartości TFP w powiatach w roku 2011.  

Analizując rozkład TFP w roku 2011 widać wyraźnie, że łączna produktywność w Polsce 

przyjmuje najwyższe wartości na terenie ośrodków metropolitalnych rozlewając się 

następnie na ich bezpośrednie otoczenie. Największa łączna produktywność czynników 

produkcji charakteryzuje powiaty metropolii warszawskiej. Lokalne wzgórza w rozkładzie 

TFP, zgodnie z naszymi oczekiwaniami na podstawie postulatów teorii wzrostu i nowej 

geografii ekonomicznej, występują również na terenie miast na prawach powiatu – lokalnych 

ośrodków wzrostu. Łączna produktywność wykazuje również tendencję spadkową wraz z 

przesuwaniem się z zachodu na wschód, co jest zgodne z prawidłowościami 

zidentyfikowanymi dla polskiej gospodarki. 
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Mapa 9. Ocena łącznej produktywności czynników produkcji w roku 2011 (średnia dla Polski =100) 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Jako uzupełnienie poniższych wniosków, w tabeli 5 zaprezentowano fragmenty rankingów 

powiatów (14 pierwszych i 14 ostatnich) pod względem oceny TFP w roku 2003 i roku 2011 

oraz statystki odzwierciedlające zróżnicowanie łącznej produktywności w obu okresach. Na 

szczycie i w dole rankingu występują podobne powiaty w obu okresach. Współczynnik 

zmienności jest na podobnym poziomie, a tym samym trudno mówić o tendencji do 

wyrównywania się poziomów TFP między polskimi powiatami. 

Tabela 5. Ranking powiatów według wartości TFP w roku 2003 i 2011  

Rok 2003 Rok 2011 

Pozycja 
w 

rankingu Powiat 

TFP 
( % średniej 

krajowej) 
Pozycja w 
rankingu Powiat 

TFP 
( % średniej 

krajowej) 

1 Powiat m.Sopot 401,5 1 Powiat legionowski 428,5 

2 Powiat m.Żory 383,0 2 Powiat m.Świętochłowice 370,0 

3 
Powiat m.Siemianowice 
Śląskie 376,1 3 

Powiat m.Siemianowice 
Śląskie 355,5 

4 Powiat m.Świętochłowice 335,5 4 Powiat m.Piekary Śląskie 348,8 

5 Powiat m.Koszalin 322,8 5 Powiat m.Żory 343,6 

6 Powiat m.Sosnowiec 318,7 6 Powiat m.Sosnowiec 339,4 

7 Powiat m.Piekary Śląskie 314,3 7 Powiat m.Bytom 319,7 

8 Powiat pruszkowski 304,5 8 Powiat pruszkowski 309,4 

9 Powiat legionowski 304,1 9 Powiat m.Skierniewice 308,5 

10 Powiat m.Wrocław 303,2 10 Powiat wołomiński 305,8 

11 Powiat m.Bytom 301,4 11 Powiat m.Jaworzno 304,6 



  

32 

 

12 Powiat m. st. Warszawa * 290,5 12 Powiat m.Sopot 303,2 

13 Powiat m.Świnoujście 290,4 13 Powiat m.Ruda Śląska 296,0 

14 Powiat m.Gdynia 289,2 14 Powiat grodziski 294,7 

  …     …   

366 Powiat turecki 35,8 366 Powiat siemiatycki 34,0 

367 Powiat mielecki 35,7 367 Powiat dąbrowski 33,9 

368 Powiat zgorzelecki 35,3 368 Powiat mielecki 33,8 

369 Powiat opatowski 35,1 369 Powiat włoszczowski 33,5 

370 Powiat kolbuszowski 34,9 370 Powiat leżajski 33,0 

371 Powiat kwidzyński 33,5 371 Powiat tarnobrzeski 32,7 

372 Powiat przysuski 33,0 372 Powiat biłgorajski 31,9 

373 Powiat leżajski 32,9 373 Powiat sanocki 30,3 

374 Powiat wieruszowski 32,2 374 Powiat janowski 30,1 

375 Powiat janowski 32,0 375 Powiat bełchatowski 29,0 

376 Powiat kraśnicki 28,0 376 Powiat kraśnicki 28,8 

377 Powiat polkowicki 27,2 377 Powiat łęczyński 28,0 

378 Powiat bełchatowski 25,1 378 Powiat staszowski 27,8 

379 Powiat kozienicki 24,7 379 Powiat polkowicki 26,4 

Wartość średnia TFP 1598,22 Wartość średnia TFP 1957,49 

Odchylenie standardowe 1281,83 Odchylenie standardowe 1574,31 

Współczynnik zmienności 80,20 Współczynnik zmienności 80,42 

max/min 16,27 max/min 16,26 

Źródło: Opracowanie własne. 

  

Z punktu widzenia procesów zachodzących w polskiej gospodarce interesujące jest 

znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy zróżnicowanie TFP w powiatach z czasem się 

zmniejsza, czyli czy zachodzi proces sigma konwergencji, czy też obserwujemy zwiększające 

się różnice TFP pomiędzy powiatami. Na wykresie 1 przedstawiono wartości odchylenia 

standardowego w całym analizowanym okresie. Okazuje się, że w okresie 2003-2011 

odchylenie standardowe wzrosło o ok. 23%, co może oznaczać, że następuje stopniowe i 

dość istotne powiększanie się różnic pomiędzy powiatami pod względem poziomu TFP. 

Zachodzi tym samym zjawisko sigma dywergencji, chociaż sam proces nie jest szybki biorąc 

pod uwagę fakt, że współczynnik zmienności nie zmienił się znacząco.  

Następnie, stosując formułę (1) wyznaczono stopę wzrostu TFP w analizowanym okresie. 

Przestrzenne zróżnicowanie tej stopy wzrostu przedstawione zostało na mapie 10.  
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Wykres 1. Odchylenie standardowe TFP w okresie 2003-2011  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Mapa 10. Przeciętna stopa wzrostu łącznej produktywności czynników produkcji w latach 2003-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

  

Analizując zróżnicowanie stopy wzrostu TFP w polskich powiatach okazuje, że największy 

wzrost poziomu TFP odnotowano przede wszystkim w powiatach należących do 

województwa mazowieckiego oraz w powiecie polickim. Warszawa wydaje się generować 
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szczególnie istotne efekty rozlewania się na otaczający jej obszar. Natomiast wiele powiatów 

województwa podkarpackiego zaobserwowano spadek łącznej produktywności czynników 

produkcji.  

 
4. Komponenty kapitału terytorialnego jako determinanty zróżnicowania TFP  

Zgodnie z neoklasycznymi teoriami wzrostu TFP jest kluczowym czynnikiem rozwoju w 

długim okresie, ponieważ, co zostało już wcześniej podkreślone, determinuje tempo rozwoju 

gospodarczego po osiągnięciu stanu ustalonego. Ta prawidłowość dotyczy również 

gospodarek regionalnych takich jak polskie powiaty. Stąd kluczowe staje się pytanie, jakie 

czynniki, jakie cechy regionu, w tym przypadku powiatu, mają wpływ na wielkość TFP, a 

pośrednio determinują wzrost gospodarczy w długim okresie. Dlatego kolejnym etapem 

analizy zgodnie z przyjętą strategią badawczą było wskazanie determinant przestrzennego 

zróżnicowania łącznej produktywności w polskich powiatach. W związku z tym pierwszym 

pytaniem, na które należało znaleźć odpowiedź było pytanie o potencjalne czynniki 

wpływające na łączną produktywność. Warto podkreślić, iż nowe teorie wzrostu, 

endogenizujące przede wszystkim postęp technologiczny, jako zasadniczą siłę sprawczą 

długookresowego wzrostu, znacząco poszerzyły w stosunku do teorii neoklasycznych listę 

czynników, które mogą oddziaływać na poziom łącznej produktywności (Aghion i Howitt 

1999, 2009). W odniesieniu do Polski pokazało to np. badanie Florczaka (2011), w którym 

autor stwierdził, że spektrum czynników oddziałujących na TFP na poziomie zagregowanym 

jest szerokie. Według autora, obok kapitału wiedzy, który można uznać za główny czynnik 

wyjaśniający o charakterze ekonomicznym, wpływają na niego również uwarunkowania 

społeczne, demograficznie, instytucjonalne oraz kapitał społeczny. Warto podkreślić, że 

elementy te są przyjęte w niniejszym opracowaniu, jako składowe kapitału terytorialnego. 

Teoria ekonomii wskazuje, jako zasadnicze determinanty poziomu TFP kapitał wiedzy i 

powiązany z nim potencjał badawczo-rozwojowy regionu jak również strukturę gospodarki. 

Najwyższym poziomem produktywności charakteryzuje się przemysł, co powoduje 

naturalnie wyższy poziom TFP w ramach dystryktów przemysłowych. Z drugiej strony wiemy, 

iż poziom produktywności jest wyższy w silnych koncentracjach ludności i aglomeracjach 

działalności gospodarczej, co faworyzuje w naturalny sposób duże miasta czy ośrodki 

metropolitalne. Są one jednocześnie z reguły miejscem lokalizacji głównych ośrodków 
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uniwersyteckich i naukowo-badawczych, co przy zlokalizowanym rozlewaniu się wiedzy, daje 

im dodatkową przewagę nad obszarami peryferyjnymi.  

Analogicznie do Tokarskiego (2010) za potencjalne zmienne objaśniające poziom TFP uznano 

strukturę gospodarczą oddaną przez udział zatrudnienia w sektorach przemysłu (przetwórczy 

i wydobywczy rozpatrywany łącznie), usług rynkowych i nierynkowych (publicznych). 

Wprowadzenie ich do modelu zakłócało jednakże uzyskane wyniki dla innych istotnych 

zmiennych – zdecydowano się na ich pominięcie. Jednocześnie przyjęta procedura 

oddzielnego szacowania funkcji produkcji dla trzech typów powiatów pośrednio wyłapuje 

naszym zdaniem wpływ zróżnicowania struktury gospodarczej. 

Zmienne oddające potencjał kapitału wiedzy bądź badawczo-rozwojowy poszczególnych 

regionów są albo niedostępne (patenty, aplikacje patentowe, wydatki na B+R w proc. 

produkcji sprzedanej) bądź mają statystycznie nieistotny wpływ na TFP – zatrudnienie w B+R. 

Sekcja PKD 73 prace badawczo-rozwojowe jest jednym z najbardziej skoncentrowanych 

przestrzennie sektorów działalności a tym samym w większości powiatów zatrudnienie w 

niej jest bliskie zeru. 

Jako aproksymację powyższych przyjęto zatrudnienie w sektorach wysokich technologii 

przemysłu przetwórczego (High-Tech) oraz wiedzochłonnych usług rynkowych wysokich 

technologii zgodnie z definicją EUROSTAT (Knowledge Intensive Services) (HT+KIS). Sekcje te 

obejmują z jednej strony przemysł farmaceutyczny, elektroniczny i produkcję komputerów 

jak i lotniczy jak i z drugiej działalność badawczo-rozwojową, usługi informatyczne i 

telekomunikacyjne. Wyróżniają się one spośród wszystkich sektorów najwyższą relacją 

nakładów na działalność badawczo-rozwojową do produkcji sprzedanej.  

Wskazując zmienne wyjaśniające zróżnicowanie TFP w powiatach po pierwsze zwracamy 

uwagę na opisane wcześniej efekty zewnętrzne zlokalizowanego rozlewania się wiedzy, czyli 

efekty MAR oraz efekty Jacobs. Dlatego do modelu wyjaśniającego TFP wprowadzono efekty 

zewnętrzne wewnątrzsektorowe typu MAR (aproksymowane przez zmienną klastry – 

logarytm naturalny z indeksu specjalizacji SQ uzyskany w procesie mapowania klastrów w 

opracowaniu Brodzicki, Ciołek i Tarkowski 2012) jak i międzysektorowe typu Jacobs 

(aproksymowane przez zmienną DIV – indeks zróżnicowania struktury gospodarczej – indeks 

Herfindahla-Hirschmana (HHI) dla liczby podmiotów w 222 3-cyfrowych grupach PKD2004 

dla każdego podmiotu).  
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Podjęto również próbę wprowadzenia zmiennej odzwierciedlające intensywność konkurencji 

w danym regionie, czyli uchwycenia efektów zewnętrznych typu Portera. Okazało się jednak, 

że liczba firm zarejestrowanych w REGON przypadająca na kilometr kwadratowy, jako bardzo 

ogólna aproksymacja natężenia konkurencji w powiecie, okazała się czynnikiem 

niewyjaśniającym w sposób statystycznie istotny zróżnicowania TFP w polskich powiatach i 

została pominięta w dalszych rozważaniach. Z perspektywy teoretycznej idealną miarą 

byłyby wskaźnik równy jeden minus indeks Lindera uśredniony dla wszystkich sektorów 

gospodarczych w powiecie. Indeks Lindera wskazuje na siłę rynkową podmiotu tzn. zdolność 

do kształtowania ceny powyżej kosztu krańcowego (Shephard, Shephard 2004, Cabral 2000, 

Tirole 1988). Ze względów oczywistych, w tym przede wszystkim braku dostępu do danych 

mikro, wyznaczenie takiej zmiennej było niemożliwe.  

Ze względu na uwagi przedstawiono we wprowadzeniu do niniejszego podopracowania w 

modelu uwzględniono również zmienną zerojedynkową reprezentującą powiaty należące do 

opisanych wcześniej obszarów metropolitalnych zdefiniowanych w oparciu o opracowanie 

ESPON i MRR.  

Oczywiście zgodnie z celem prezentowanego badania, obok wymienionych zmiennych, jako 

czynniki determinujące zróżnicowanie TFP uwzględniono również elementy kapitału 

terytorialnego. Odpowiednie mierniki sklasyfikowane zostały zgodnie z tzw. kluczami 

terytorialnymi (Boheme i in., 2011) i zgodnie z tym kryterium zostały wprowadzone do 

modelu ekonometrycznego wyjaśniającego zróżnicowanie TFP w polskich powiatach.  

W badaniu, gdzie analizowanymi jednostkami są polskie powiaty, mamy do czynienia z tzw. 

danymi zlokalizowanymi, gdzie położenie geograficzne i wzajemne sąsiedztwo mogą mieć 

znaczenie dla analizowanego procesu. Możliwe jest występowanie zarówno przestrzennej 

heterogeniczności analizowanych czynników jak i przestrzennej współzależności pomiędzy 

regionami, innymi słowy autoregresji lub autokorelacji błędu. Wartości badanej zmiennej w 

danej lokalizacji determinują i jednocześnie są determinowane przez jej realizacje w innych 

lokalizacjach. Oznacza to, potrzebę wykorzystania narzędzi ekonometrii przestrzennej 

opisanych np. przez Arbia (2006) i Sucheckiego (2010). Dyskusję na temat wykorzystania 

informacji geograficznych w ekonomii znaleźć można m.in. w publikacji Overman (2010).  

Autokorelacja przestrzenna dla regionów, które są jednostkami administracyjnymi może 

mieć dwie zasadnicze przyczyny: 
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 dane są grupowane zgodnie z przynależnością do jednostek administracyjnych, a nie 

obszarów funkcjonalnych, które wykraczają poza ustalone granice, 

 istnieją rzeczywiste odziaływania pomiędzy regionami.  

Testem statystycznym najczęściej wykorzystywanym do sprawdzenia, czy w 

analizowanej relacji zachodzi przestrzenna autokorelacja jest test Morana I, w którym 

statystyka z próby przyjmuje następującą postać:  
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gdzie ix  to wartości analizowanej zmiennej w i-tej lokalizacji, natomiast ijw , to elementy 

macierzy wag odzwierciedlającej wzajemne położenie regionów i-tego i j-tego. Wartość 

statystyki I Morana pozwala również wskazać macierz wag, która w najlepszy sposób 

odzwierciedla charakter przestrzennych powiązań między wartościami zmiennej w różnych 

regionach. W oparciu o istotność statystyki I Morana wyznaczoną dla TFP w powiatach, za 

najlepiej odzwierciedlającą charakter przestrzennych współzależności tej zmiennej uznano 

macierz drugiego sąsiedztwa. Wynika to zapewne w faktu, że większość miast na prawach 

powiatu znajduje się w wewnątrz okalających je powiatów ziemskich (tzw. problem 

obwarzanków), czyli wówczas macierz położenia zdefiniowana na bazie wspólnej granicy, dla 

tych regionów wskazałaby tylko jednego sąsiada, na którego potencjalnie oddziałuje ten 

powiat. Wydaje się jednak, że wpływ miast na inne powiaty nie ogranicza się tylko do 

powiatów bezpośrednio je okalających i może rozprzestrzeniać się także na powiaty dalej 

położone. Skala wpływu zależy z dużym prawdopodobieństwem od wielkości ośrodka 

centralnego. 

Przestrzenne współzależności pomiędzy powiatami uwzględnione zostały w postaci trzech 

typów modeli ekonometrii przestrzennej: 

 Modelu Opóźnienia Przestrzennego – Spatial Lag Model – SLM, w którym wartość 

zmiennej objaśnianej w danym regionie zależy od wartości tej samej zmiennej w 

regionach zdefiniowanych jako sąsiedzi; 

 Przestrzennego Modelu Błędu – Spatial Error Molel – SEM, w których na wartość 

analizowanej zmiennej w regionie wpływają zakłócenia z regionów sąsiednich; 



  

38 

 

 Przestrzennego Modelu Durbina - Spatial Durbin Model – SDM, w którym zakłada się 

jednoczesne uwzględnienie autoregresji przestrzennej – wpływu opóźnionych 

przestrzennie wartości badanej zmiennej na jej kształtowanie w różnych lokalizacjach 

oraz regresji krzyżowej, czyli wpływu nieopóźnionych i opóźnionych przestrzennie 

zmiennych egzogenicznych.  

 W tablicy 6 zaprezentowano wyniki oszacowania modelu wyjaśniającego 

zróżnicowanie TFP w polskich powiatach w latach 2003-2011. W pierwszym kroku w modelu 

nie zostały uwzględnione zmienne uznane, jako czynniki odzwierciedlające kapitał 

terytorialny poszczególnych regionów. Specyfikacje te traktujemy, jako bazowe. W kolejnym 

kroku uwzględnienie zostaną zmienne odzwierciedlające kapitał terytorialny poszczególnych 

regionów. Modele szacowane były Metodą Największej Wiarygodności, jako modele 

panelowe, gdzie wymiar czasowy dotyczył dwóch podokresów (2003-2007, 2007-2011), dla 

których policzono średnie poziomy TFP. Obok wcześniej zdefiniowanych zmiennych w 

modelach M3 i M4 wprowadzono zmienne zerojedynkowe odpowiadające poszczególnym 

województwom, czyli stałe efekty dla województw. Wprowadzenie efektów stałych dla 

poszczególnych województw uważamy za uzasadnione m.in. ze względu na istotną 

regionalizację polityki lokalnej szczególnie po akcesji do UE (instrumentarium kontraktów 

wojewódzkich, regionalnych programów operacyjnych, wdrażania regionalnych strategii 

rozwoju czy regionalnych strategii innowacji) oraz istotne różnice pomiędzy regionalnymi 

systemami innowacji (RSI). 

Uzyskane wyniki testów przemawiają za tym, że właściwszym typem modeli w 

rozpatrywanym przypadku jest model przestrzennej autokorelacji błędu (SLM). Należy 

jednak zauważyć, że w podstawowej specyfikacji w modelu przestrzennego opóźnienia (SLM) 

oszacowana została statystycznie istotna, dodatnia autokorelacja przestrzenna TFP, co 

wskazywałoby na pewne międzypowiatowe rozlewanie się łącznej produktywności, co jest 

zgodne z teoretyczną literaturą przedmiotu. Natomiast istotność przestrzennej autokorelacji 

błędu oznacza, że na TFP danego powiatu mają wpływ wartości z sąsiednich lokalizacji 

czynników nieuwzględnionych w modelu. Należy jednocześnie podkreślić, iż po włączaniu do 

modelu zmiennych zerojedynkowych dla województw, efekty przestrzenne (zarówno SLM 

jak i SEM) przestają być statystycznie istotne, co odzwierciedlone jest w wynikach testów 

Morana (dla błędu) i LM (dla opóźnienia).  
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Tabela 6. Model wyjaśniający zróżnicowanie ln(TFP) w polskich powiatach w okresie 2003-2011 

Zmienna / Model M1 (SLM) M2 (SEM) M3 (SLM) M4 (SEM) 

Stała 2,648 (0,849) *** 2,439 (0,854) *** 1,838 (0,877) ** 1,611 (0,762) *** 

Przestrze. autoregr TFP 0,028 (0,045)  - -0,046 (0,046) - 

Przestrze autokor. błędu - 0,3790(0,111) *** - -0,354 (0,166) **  

ln(HT+KIS) 0,814 (0,066) *** 0,8852 (0,055) *** 0,862 (0,067) *** 0,858 (0,055) *** 

ln(DIV) 0,708 (0,147) *** 0,746 (0,146) *** 0,883 (0,151) *** 0,858 (0,079) *** 

ln(klastry) 0,100 (0,046) *** 0,090 (0,048) ** 0,067 (0,047) 0,079 (0,049) * 

Obszary metropolitalne 0,598 (0,065) *** 0,566 (0,071) *** 0,577 (0,065) *** 0,549 (0,066) *** 

Mazowieckie - - 0,023 (0,052)  0,070 (0,047)  
Łódzkie - - -0,015 (0,052)  0,021 (0,062)  

Małopolskie - - -0,148 (0,061) ** -0,195 (0,062) *** 

Śląskie - - 0,122 (0,085) * 0,156 (0,065) ** 

Lubelskie - - -0,062 (0,085)  -0,054 (0,059)  

Podkarpackie - - -0,234 (0,085) *** -0,342 (0,060) *** 

Podlaskie - - 0,034 (0,096)  -0,008 (0,071) 

Świętokrzyskie - - -0,221 (0,096) ** -0,213 (0,080) *** 
Lubuskie - - 0,087 (0,077)  0,059 (0,080)  

Wielkopolskie - - 0,057 (0,056) 0,040 (0,053) 

Zachodniopomorskie - - 0,182 (0,084) ** 0,240 (0,062) *** 

Dolnośląskie - - -0,113 (0,070) - 0,087 (0,036) 

Opolskie - - -0,067 (0,070)  -0,043 (0,084)  

Kujawsko-pomorskie - - 0,222 (0,090) ***  0,204 (0,063) ***  

Pomorskie - - -0,024 (0,087)  -0,026 (0,065) 

Warmińsko-mazurskie - - 0,133 (6) 0,126 (6) 
R2 0,66 0,66 0,70 0,70 

Test J-B 14,082 [0,001] 13,487 [0,001] 10,429 [0,005] 10,429 [0,005] 

Test Breuscha-Pagana 64,282 [0,000] 42,002 [0,000] 67,691 [0,000] 70,117 [0,000] 

Test I Morana (error)  4,311 [0,000]  4,311 [0,000] 0,056 [0,955] 0,056 [0,955] 

LM (lag)  0,400 [0,527]  0,400 [0,527] 1,052 [0,305] 1,052 [0,305] 

licz_obs 379 379 379 379 

Źródło: Obliczenia własne. 
Uwagi: 1) Modele szacowane jako panelowe (T=2) modele przestrzennej autokorelacji błędu (model SLM) lub 

modele przestrzennej autoregresji (SEM) przy pomocy MNW;  
2) Sąsiedztwo regionów reprezentowane przez macierz sąsiedztwa drugiego stopnia ze względu na 

powiaty okalające miasta na prawach powiatów. Macierz skonstruowana jako macierz królowej. 
3) W nawiasach obok ocen parametrów podano błędy szacunku odporne na niesferyczność zakłóceń 

losowych w modelu (korekta zaproponowana przez Kelejiana i Prucha (2007)).  
4) *** przy ocenach parametrów odzwierciadlają statystyczną istotność parametrów na poziomie 

istotności równym 0,01 oraz ** dla poziomu 0,05, * dla poziomu 0,1. 
5) Efekty dla poszczególnych województw szacowane są jako odchylenia od średniej dla Polski.  
6) Ocena parametru wyznaczona na podstawie prawidłowości, że suma odchyleń wszystkich 

województw od średniej jest równa zero. 

 
Interpretując uzyskane wyniki oszacowania należy zauważyć, że wpływ zatrudnienia w 

sektorze zaawansowanych technologii w przemyśle i w usługach rynkowych zgodnie z 

naszymi oczekiwaniami jest dodatni i statystycznie istotny na 1 proc poziomie. Możemy 

stwierdzić tym samym, iż w powiatach z większym znaczeniem sektorów zaawansowanych 

technicznie, a tym wyższym poziomem kapitału wiedzy, wartość TFP jest wyższa. Jest to 

zgodne z podstawowymi postulatami teoretycznymi. Jednocześnie istotne znaczenie mają 

również efekty zewnętrzne wewnątrzsektorowe typu MAR (aproksymowane przez zmienną 
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klasteryzacji gospodarki powiatu) jak i międzysektorowe typu Jacobs (aproksymowane przez 

indeks zróżnicowania struktury gospodarczej HHI). Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami. 

Wiedza, a tym samym produktywność, rozlewa się między zlokalizowanymi w przestrzeni 

podmiotami i szerzej systemowo w układzie potrójnej helisy generując istotne korzyści 

zewnętrzne. Odbywa się to zarówno w ramach wyspecjalizowanych klastrów jak i dystryktów 

przemysłowych, czy aglomeracji miejskich. Potwierdza to występowanie klasycznych efektów 

marshallowskich (Marshall 1879, 1930, Fujita i in. 2001). Wiedza w ramach koncentracji czy 

aglomeracji przepływa również kanałami bezpośrednimi i pośrednimi między firmami a 

sektorem uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych (Anselin i in. 1997), a 

efektywność przepływu, jak wiemy, jest głównie funkcją wzajemnej odległości fizycznej. 

Wpływ potencjału wiedzy oddaje naszym zdaniem pośrednio zmienna zerojedynkowa dla 

obszarów metropolitalnych przyjmująca wartość 1 dla głównych ośrodków naukowo-

badawczych i uniwersyteckich kraju lokalizowanych w tych metropoliach. Jej wpływ jest 

dodatni i statystycznie istotny.  

Efekty stałe są statystycznie istotne wyłącznie dla części województw, co odróżnia je od 

ogólnej średniej i od innych regionów. Są dodatnie dla województw śląskiego, 

zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego, co może mieć związek z ich silniejszą 

bazą przemysłową. Natomiast efekty te są istotne i ujemne dla województw południowo-

wschodniej Polski: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W rejonie tym 

pojawiają się, więc czynniki, prawdopodobnie o charakterze systemowym czy kulturowym, 

tzw. czynniki długiego okresu bądź zależne od ścieżki25, takie jak np. wpływ zaboru 

austriacko-węgierskiego, silny konserwatyzm kulturowy czy niedorozwinięcie układu 

transportowego (poza krakowską częścią małopolskiego), które obniżają w znacznym stopniu 

efektywność systemu gospodarczego. 

W kolejnym kroku, zgodnie z przyjętą procedurą, do modelu typu SEM obejmującego, jako 

specyfikację bazową: stałą, zatrudnienie w przemyśle i wiedzochłonnych usługach rynkowych 

wysokich technologii (jako pośrednią miarę kapitału wiedzy), indeks zróżnicowania HHI, 

indeks klasteryzacji oraz zmienną metropolitalną (rdzeni i powiatów zewnętrznych dla 

najważniejszych obszarów metropolitalnych) wprowadzamy poszczególne składowe kapitału 

terytorialnego. Model szacowany jest oddzielnie w ramach poszczególnych kluczy 

                                                
25 Ang. path-dependency.  
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terytorialnych: dostępności terytorialnej, usług pożytku publicznego, zasobów terytorialnych, 

powiązania ośrodków miejskich oraz regionów funkcjonalnych. 

Tabela 7 zawiera wyniki oszacowania modeli, w których uwzględniono różnie aproksymacje 

kapitału terytorialnego. Ze względu na fakt, że zmienne reprezentujące dostępność 

potencjałową drogową i kolejową oraz dostępność potencjałową do lekarzy są ze sobą 

wysoce skorelowane zostały wprowadzone w trzech niezależnych modelach (M5 –M7). W 

kolejnym modelu uwzględnione zostały zmienne odzwierciedlające zasoby terytorialne 

regionu, czyli w tym przypadku: obszary przyrodnicze prawnie chronione, kapitał społeczny 

reprezentowany przez syntetyczny wskaźnik frekwencji wyborczej, kapitał ludzki, w tym 

przypadku odsetek ludności z wykształceniem wyższym oraz odsetek pracujących 

zatrudnionych w przemyśle (M8). Następny model przy pomocy udziału eksportu do 

produkcji sprzedanej w danym powiecie oraz liczby cudzoziemców nocujących w danym 

regionie ma uwzględniać zdolność powiatu do wchodzenia w sieci powiązań (M9-M10). 

Natomiast długookresowa zmiana zatrudnienia i długookresowe (10-letnie) saldo migracji 

ma odzwierciedlać znaczenie dla TFP obszarów funkcjonalnych (M11-M12).  

 

Tabela 7. Kapitał terytorialny w modelu wyjaśniającym zróżnicowanie ln(TFP) w polskich powiatach w 
okresie 2003-2011 

Zmienna  M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Stała 2,630 *** 

(0,867)  
2,628 *** 
(0,859)  

2,526 *** 
(0,891)  

2,899 *** 
(1,076)  

3,076 *** 
(0,813)  

2,758 *** 
(0,856)  

2,697 *** 
(0,844)  

2,988 *** 
(0,868)  

Przestrze 
autokor. błędu 

0,203 * 
(0,084)  

0,301 * 
(0,129)  

0,207 *  
(0,110) 

0,499 *** 
(0,098)  

0,354 *** 
(0,101)  

0,373 *** 
(0,112)  

0,203 *** 
(0,129)  

0,359 *** 
(0,002)  

ln(HT+KIS) 0,837 *** 
(0,066)  

0,848 *** 
(0,057)  

0,864 *** 
(0,067)  

0,233 * 
(0,760)  

0,797 *** 
(0,067)  

0,786 *** 
(0,065)  

0,821 *** 
(0,651)  

0,885 *** 
(0,063)  

ln(DIV) 0,716 *** 
(0,145)  

0,737 *** 
(0,147)  

0,719 *** 
(0,145)  

0,637 *** 
(0,133)  

0,681 *** 
(0,141)  

0,717 *** 
(0,148)  

0,738 *** 
(0,146)  

0,695 *** 
(0,149)  

ln(klastry) 0,137 *** 
(0,078)  

0,116 ** 
(0,046)  

0,134 *** 
(0,048)  

0,088 * 
(0,041)  

0,078 * 
(0,44)  

0,093 ** 
(0,044)  

0,109 ** 
(0,044)  

0,101 ** 
(0,049)  

Obszary metrop 0,608 *** 
(0,065)  

0,584 *** 
(0,072)  

0,598 *** 
(0,066)  

0,637 *** 
(0,623)  

0,623 *** 
(0,064)  

0,596 ** 
(0,185)  

0,603 *** 
(0,603)  

0,639 *** 
(0,077)  

ln(dost_drog) 0,009 * 
(0,004)  

- - - - - - - 

ln(dost_kolej) - 0,029 * 
(0,011)  

- - - - - - 

ln(dost_med) - - 0,008 * 
(0,003)  

- - - - - 

Obsz_chron - - - -0,053 ** 
(0,023)  

- - - - 

ln(frekwencja) - - - 0,105  
(0,202) 

- - - - 

ln(Kap_Ludz) - - - 0,298 *** 
(0,044)  

- - - - 

ln(zatr_przem) - - - 0,061  
(0,041) 

- - - - 

ln(expo/prod) - - - - 0,048 * - - - 
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(0,028)  
ln(cudz)  - - - - - 0,015 ** 

(0,007)  
- - 

Zm_zatrud - - - - - - -0,004 *** 
(0,001)  

- 

Migracje - - - - - - - -0,010  
(0,006) 

R2 0,66 0,66 0,66 0,69 0,67 0,67 0,66 0,67 
Test J-B 11,958  

[0,003] 
13,977  
[0,000] 

10,429  
[0,005] 

10,439  
[0,005] 

11,254  
[0,004] 

12,313  
[0,002] 

14,109  
[0,001] 

12,748  
[0,002] 

Test B-P 63,891  
[0,000] 

64,155  
[0,000] 

67,691  
[0,000] 

56,660  
[0,000] 

59,578  
[0,000] 

42,253  
[0,000] 

46,710  
[0,000] 

41,336  
[0,000] 

Test I Morana 
(error) 

 3,981  
[0,000] 

 4,609  
[0,000] 

3,687  
[0,000] 

8,006  
[0,000] 

5,574  
[0,000] 

3,970  
[0,000] 

1,981  
[0,048] 

1,658  
[0,097] 

LM (lag)  0,762  
[0,383] 

 0,227  
[0,633] 

1,052  
[0,305] 

3,669  
[0,105] 

1,854  
[0,305] 

0,499  
[0,479] 

0,845  
[0,358] 

0,223  
[0,637] 

licz_obs 758 758 758 758 723 758 758 758 

Źródło: Obliczenia własne. 
Uwagi: 1) Modele szacowane jako panelowe (T=2) modele przestrzennej autokorelacji błędu (model SLM) lub 

modele przestrzennej autoregresji (SEM) przy pomocy MNW;  
2) Sąsiedztwo regionów reprezentowane przez macierz sąsiedztwa drugiego stopnia ze względu na 

powiaty okalające miasta na prawach powiatów. Macierz skonstruowana jako macierz królowej. 
3) W nawiasach obok ocen parametrów podano błędy szacunku odporne na niesferyczność zakłóceń 

losowych w modelu (korekta zaproponowana przez Kelejiana i Prucha (2007)).  
4) *** przy ocenach parametrów odzwierciadlają statystyczną istotność parametrów na poziomie 

istotności równym 0,01 oraz ** dla poziomu 0,05, * dla poziomu 0,1. 
5) Efekty dla poszczególnych województw szacowane są jako odchylenia od średniej dla Polski.  
6) Ocena parametru wyznaczona na podstawie prawidłowości, że suma odchyleń wszystkich 

województw od średniej jest równa zero. 
 
Obie miary dostępności potencjałowej do ludności mają statystycznie istotny i dodatni 

wpływ na poziom TFP powiatów, ale wyłącznie na 10 proc. poziomie. Wpływ krajowej 

dostępności kolejowej jest jednakże silniejszy. Może to mieć związek z przebiegiem linii 

kolejowych w Polsce łączących główne ośrodki miejskie generujące szczególnie istotne 

bodźce dla rozlewania się wiedzy. Infrastruktura drogowa jest pod tym względem bardziej 

egalitarnie rozłożona poza drogami ekspresowymi i autostradami. Inwestycje w 

infrastrukturę drogową i kolejową, kształtujące zarówno dostępność zewnętrzną jak i 

wewnętrzną poszczególnych regionów, okazują się mieć pozytywny wpływ na poziom TFP. 

Należy podkreślić jednak, że wpływ infrastruktury na rozwój regionu jest bardziej 

skomplikowany i niekoniecznie zawsze musi być pozytywny (patrz np. Ottaviano 2008)26. 

Zależy on między innymi od charakteru regionu, czyli wielkości ekonomicznej, struktury 

gospodarki (centralny – peryferyjny) oraz dyslokacji innych regionów, a tym samym 

                                                
26

 Schodząc głębiej w rozważania Ottaviano (2008) zwraca uwagę, że rozwój infrastruktury lokalnej wpływa 

przede wszystkim na atrakcyjność regionu a rozwój infrastruktury ponadregionalnej na jego komunikacyjną 

dostępność. Oba te czynniki determinują jednak potencjał rynkowy regionu, co ma wpływ na decyzje 

lokalizacyjne podmiotów jak i pracowników, co w konsekwencji przekłada się na balans sił odśrodkowych i 

dośrodkowych a tym samym na ogólną koncentrację czy dyspersję działalności gospodarczej. 
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potencjału ekonomicznego. Wpływ ten różni się również w zależności od typu infrastruktury 

– wewnątrzregionalna czy międzyregionalna, punktowa czy liniowa, a nawet momentu 

realizacji inwestycji. Należy jednocześnie podkreślić, iż efekty uwidaczniają się z pewnym 

opóźnieniem sięgającym nawet 5 lat oraz wymagają ciągłości infrastrukturalnej – pojawienia 

się pełnego sieciowego połączenia. 

Spośród klucza usług pożytku publicznego jedyną możliwą do wprowadzenia do modelu 

okazała się być dostępność potencjałowa lekarzy – jej wpływ jest dodatni i istotny na 10 

proc. poziomie, lecz relatywnie słaby. Pozostałe czynniki składające się na usługi pożytku 

publicznego nie zostały wprowadzone do modelu ze względu na zbyt niskie zróżnicowanie 

przestrzenne zmiennych je odzwierciedlających. Klucz usług publicznych w ramach kapitału 

terytorialnego okazuje się, więc nieistotny. Nie jest to jednocześnie zaskakujące – trudno 

znaleźć argumentację za kluczową rolą usług pożytku publicznego w kształtowaniu 

produktywności systemu gospodarczego – mają one raczej znaczenie w kształtowaniu 

atrakcyjności osiedleńczej i oceny jakości życia w poszczególnych powiatach. 

Spośród klucza zasoby terytorialne istotny wpływ na poziom łącznej produktywności 

powiatów mają wskaźnik syntetyczny pokrycia obszarami chronionymi, z ujemnym 

odziaływaniem na poziom TFP, oraz wskaźnik klasteryzacji SQ – element specyfikacji bazowej 

z wpływem dodatnim (rozlewanie się wewnątrzsektowe). Ujemny wpływ wskaźnika 

syntetycznego pokrycia obszarami chronionymi jest relatywnie łatwy do wytłumaczenia. 

Wyższy poziom pokrycia, a tym samym w domniemaniu lepsza, jakość środowiska 

naturalnego, podnosi atrakcyjność osiedleńczą i lokalizację np. usług turystycznych, z drugiej 

strony stanowi istotny antybodziec dla lokalizacji działalności przemysłowej zwłaszcza 

obciążającej środowisko. Uzyskany wynik przemawia za dominacją w Polsce drugiego 

czynnika z punktu widzenia wpływu na łączną produktywność systemu gospodarczego. 

Dodatni i szczególnie silny efekt ma miara kapitału ludzkiego aproksymowana przez udział 

ludności z wykształceniem wyższym w powiecie. Zmienna ta, co należy szczególnie w tym 

miejscu podkreślić, obok indeksu klasteryzacji oraz kapitału wiedzy ma najwyższe przełożenie 

na poziom łącznej produktywności. 

Warto w tym miejscu pokusić się o poszerzony komentarz do oceny wpływu dwóch 

kluczowych składowych kapitał terytorialnego. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych jak i 

inwestycji w kapitał ludzki na rozwój regionów UE badali m.in. Crescenzi i Rodriguez-Pose 

(2008). Ich zdaniem dostęp do dobrej jakości infrastruktury jest warunkiem sine qua non 
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uzyskania wysokiego tempa jak i poziomu rozwoju. Korzystne jest również sąsiedztwo 

regionów z również dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Obraz ten komplikuje fakt, że dalszy 

rozwój infrastruktury nie przynosi już spodziewanych pozytywnych efektów wzrostowych. 

Jego pozytywne oddziaływanie, jeżeli występuje ma, co najwyżej, charakter krótkookresowy. 

Negatywny wpływ na rozwój o zdecydowanie trwalszym wpływie mają natomiast inwestycje 

infrastrukturalne poczynione w regionach sąsiadujących. Crescenzi i Rodrigueza-Pose 

stwierdzają, że w długim okresie dużo istotniejszą rolę w rozwoju regionalnym odgrywają 

jakość systemu edukacji oraz inwestycje badawczo-rozwojowe. Zachodzi tu również efekt 

wzmocnienia przestrzennego – sąsiedztwo innych regionów inwestujących znacząco w 

sektor B+R sprzyja rozwojowi sąsiadów poprzez dyfuzję wiedzy i technologii. Przemawia to 

de facto za hipotezą ponadregionalnych innowacyjnych biegunów wzrostu. Zdaniem 

Crescenzi i Rodrigueza-Pose przy tak odmiennym oddziaływaniu inwestycji w infrastrukturę 

oraz w akumulację kapitału ludzkiego oraz B+R, rozwój infrastruktury faworyzuje regiony 

centralne w stosunku do peryferyjnych. Tym samym ukierunkowanie rozwoju infrastruktury 

musi wynikać z przemyślanych strategii rozwoju zakładających pewien element równowagi 

przestrzennej. Co więcej, sprawą fundamentalną okazuje się być odpowiedni czas realizacji 

poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych – za wczesna inwestycja może narazić region 

peryferyjny na zbyt dużą presję konkurencyjną. Z drugiej strony zbyt późna realizacja może 

całkowicie uniemożliwić rozwój obszaru peryferyjnego – patrz wspomniane powyżej 

argumenty Ottaviano (2008). Podsumowując powyższe rozważania, dla rozwoju regionów 

kluczowe znaczenie odgrywają umiejętne, jednoczesne i komplementarne inwestycje w 

infrastrukturę komunikacyjną i (a nie lub) kapitał ludzki. Wynik ten wydaje się być 

potwierdzony w niniejszym badaniu, co ma bardzo istotne implikacje dla polityki rozwoju 

gospodarczego. 

Wpływ kapitał społecznego, aproksymowany przez syntetyczny wskaźnik frekwencji 

wyborczej w trzech typach wyborów, ma nieistotny statystycznie wpływ na zmienną 

objaśnianą. Jest to wynik zaskakujący, ponieważ kapitał społeczny uznawany jest, przede 

wszystkim w nurcie regionalistycznym, w mniejszym stopniu w głównym nurcie ekonomii, za 

czynnik o fundamentalnym znaczeniu. Uzyskany wynik oszacowania można jednak wyjaśnić. 

Kapitał społeczny, mający bardzo miękki, heterogeniczny i nieuchwytny charakter, bardzo 

trudno zmierzyć, a co za tym idzie, nie da się go wprowadzić do modelu ekonometrycznego. 

Niestety ze względów bazodanowych niemożliwe jest uwzględnienie, bardzo dobrych w tym 
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zakresie, analiz profesora Czapińskiego. Nieistotność, często wykorzystywanego w literaturze 

przedmiotu, wskaźnika frekwencji oznacza tym samym, że nie jest to zmienna właściwie 

odzwierciedlająca kapitał społeczny regionu, ale niestety inne mierniki tego kapitału nie są 

obserwowane w wiarygodny sposób na poziomie powiatów. 

Z modeli M9 i M10 wynika, że wpływ klucza powiązania – sieciowania ośrodków miejskich w 

układach międzynarodowych jest statystycznie istotny i dodatni zarówno dla stopy eksportu 

– udziału eksportu w produkcji sprzedanej przemysłu poszczególnych powiatów, jak i liczby 

nocujących cudzoziemców. Warto jednocześnie podkreślić, iż potencjał eksportowy polskich 

regionów jest w dużym stopniu powiązany z poziomem koncentracji działalności 

gospodarczej w regionie, a zwłaszcza z występowaniem klastrów przemysłowych (Brodzicki 

2014). Uzyskany wynik jest zgodny z naszymi oczekiwaniami i postulatami obecnymi w 

literaturze przedmiotu. Wchodzenie w relacje sieciowe zarówno w układzie krajowym jak i 

przede wszystkim w układzie międzynarodowym (sieci miast, koncepcja miasta sieciowego) 

ma istotne przełożenie na rozwój gospodarczy. 

W ostatnich specyfikacjach modelu testujemy klucz obszarów funkcjonalnych poprzez 

wprowadzenie do specyfikacji bazowej długookresowej zmiany liczby pracujących (w 

okresie5 lat) oraz długookresowego salda migracji. Ich wpływ na poziom łącznej 

produktywności okazuje się być bądź nieistotny (migracje) bądź statystycznie istotny, lecz 

ujemny jak w przypadku zmiany liczby pracujących. Migracje nie wpływają istotnie na 

poziom łącznej produktywności, co wynika prawdopodobnie z fali migracji wewnętrznych 

prowadzących do zjawiska suburbanizacji czy tzw. urban sprawl. 

W kolejnym kroku analizy bierzemy pod uwagę możliwość oddziaływania na poziom TFP w 

danym powiecie, zmiennych odzwierciedlających kapitał terytorialny w powiatach 

sąsiednich, co prowadzi do oszacowania opisanego wyżej przestrzennego modelu Durbina. 

Dobór zmiennych odzwierciedlających kapitał terytorialny, które mogą oddziaływać na 

regiony sąsiednie został przyjęty ekspercko przez specjalistów z zakresu gospodarki 

przestrzennej uczestniczących w projekcie badawczym. Zdaniem zespołu specjalistów 

potencjalnie taki efekt może wystąpić w przypadku:  

 kapitału ludzkiego reprezentowanego udziałem ludności z wykształceniem wyższym, 

 współczynnika klasteryzacji (w najbliższym otoczeniu), 

 zatrudnienie w przemyśle,  

 produkcji sprzedanej przemysłu per capita, 
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 udziału eksportu w produkcji sprzedanej przemysłu,  

 długookresowej zmiany liczby pracujących, 

 długookresowego salda migracji 

oraz w niewielkim stopniu w przypadku wskaźnika syntetycznego pokrycia obszarami 

chronionymi. Zmienne uwzględniające wartość produkcji sprzedanej (produkcja sprzedana 

per capita oraz udział eksportu w produkcji sprzedanej) nie mogły zostać uwzględnione na 

tym etapie modelowania ze względu na braki w danych statystycznych wynikające z 

tajemnicy statystycznej. 

Wyniki oszacowania modeli uwzględniających wpływ zmiennych egzogenicznych z sąsiednich 

lokalizacji na wartość zmiennej objaśnianej w danym regionie (Przestrzenne Modele 

Durbina) zamieszczone zostały w tabeli 8. 

Tabela 8. Wpływ kapitału terytorialnego sąsiednich regionów na zróżnicowanie ln(TFP) w polskich powiatach 
w okresie 2003-2011 

Zmienna  M13 M14 M15 
Stała 2,409 *** 

(0,901)  
6,453 *** 
(0,845)  

2,400 *** 
(0,897)  

Przestrze autokor. błędu 0,297 ** 
(0,013)  

0,324 *** 
(0,117)  

0,025  
(0,143) 

ln(HT+KIS) 0,876 *** 
(0,062)  

0,081  
(0,084)  

0,879 *** 
(0,064)  

Lag(HT+KIS) -0,807 *** 
(0,215) 

0,014  
(0,236) 

-0,447 ** 
(0,205) 

ln(DIV) 0,771 *** 
(0,142)  

0,578 *** 
(0,122)  

0,759 *** 
(0,143)  

Lag(DIV) 0,015 
(0,065) 

-0,231 
(0,142) 

0,004 
(0,065) 

ln(klastry) 0,064  
(0,050)  

-0,003  
(0,043)  

0,083  
(0,054)  

Lag(klastry) 0,325 *** 
(0,111) 

0,259 ** 
(0,109) 

0,205 ** 
(0,100) 

Obszary metrop 0,643 *** 
(0,076)  

0,635 *** 
(0,065)  

0,639 *** 
(0,077)  

Obsz_chron - -0,050 *** 
(0,018) 

- 

Lag (obsz_ch) - 0,072 
(0,059) 

- 

ln(Kap_Ludz) - 1,203 *** 
(0,098) 

- 

Lag(Kap_Lu) - -0,661*** 
(0,300) 

- 

ln(zatr_przem) - -0,044  
(0,044) 

- 

Lag(zatr_prz) - 0,263 *** 
(0,098) 

- 

ln(cudz)  - - 0,019 ** 
(0,009) 

Lag(cudz) - - 0,034 
(0,014) 

Zm_zatrud - - -0,001 
(0,002) 
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Lag(zm_zatr) - - -0,009 *** 
(0,003) 

Migracje - - -0,009 
(0,007) 

Lag(Migracje) - - -0,004 
(0,017) 

R2 0,67 0,77 0,68 
Test J-B 7,872  

[0,019] 
9,937  
[0,011] 

10,429  
[0,005] 

Test B-P 60,194  
[0,000] 

54,477  
[0,000] 

67,691  
[0,000] 

Test I Morana (error)  3,469  
[0,000] 

 3,098  
[0,000] 

3,687  
[0,000] 

LM (lag)  2,941  
[0,186] 

 3,845  
[0,178] 

1,052  
[0,305] 

licz_obs 758 758 758 

Źródło: Obliczenia własne. 
Uwagi: 1) Modele szacowane jako panelowe (T=2) modele przestrzennej autokorelacji błędu (model SLM) lub 

modele przestrzennej autoregresji (SEM) przy pomocy MNW;  
2) Sąsiedztwo regionów reprezentowane przez macierz sąsiedztwa drugiego stopnia ze względu na 

powiaty okalające miasta na prawach powiatów. Macierz skonstruowana jako macierz królowej. 
3) W nawiasach obok ocen parametrów podano błędy szacunku odporne na niesferyczność zakłóceń 

losowych w modelu (korekta zaproponowana przez Kelejiana i Prucha (2007)).  
4) *** przy ocenach parametrów odzwierciadlają statystyczną istotność parametrów na poziomie 

istotności równym 0,01 oraz ** dla poziomu 0,05, * dla poziomu 0,1. 
5) Efekty dla poszczególnych województw szacowane są jako odchylenia od średniej dla Polski.  
6) Ocena parametru wyznaczona na podstawie prawidłowości, że suma odchyleń wszystkich 

województw od średniej jest równa zero. 

 

Uzyskane wyniki wymagają szerszego komentarza. Przestrzenna autokorelacja błędu jest 

statystycznie istotna poza modelem M15. Zasadnicze zmienne ze specyfikacji bazowej 

zachowują swoją statystyczną istotność – dotyczy to kapitału wiedzy aproksymowanego 

udziałem zatrudnienia w sektorach wysokich technologii w przemyśle przetwórczym i 

wiedzochłonnych usługach rynkowych, indeksu zróżnicowania HHI oraz zmiennej 

metropolitalnej. Klasteryzacja powiatu traci statystyczną istotność, co może być związane ze 

sposobem identyfikacji klastrów (na bazie którego wyznaczone zostały wartości zmiennej 

reprezentującej klastry w powiecie) zastosowanym przez Brodzickiego, Ciołek i Tarkowskiego 

(2012). W konstrukcji wskaźnika uwzględnione zostały współzależności przestrzenne 

(zatrudnienie w sąsiadujących powiatach) już na etapie wyjściowym badania. Wpływ kapitału 

wiedzy sąsiadów jest ujemny, a poziom klasteryzacji sąsiadów ma wpływ dodatni (patrz 

powyższa uwaga). Znaczenie zróżnicowania gospodarek sąsiednich powiatów dla łącznej 

produktywności okazuje się nieistotny. Spośród miar kapitału terytorialnego poza klastrami, 

istotne efekty sąsiedztwa występują wyłącznie w przypadku zatrudnienia w przemyśle – 

dodatnie, oraz w przypadku kapitału ludzkiego i zmian zatrudnienia. Wpływ zmiennych 
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kluczowych (wartości dla danego powiatu) na TFP wydaje się być niezaburzony i zgodny z 

wcześniej uzyskanymi wynikami (patrz tabela 7). 

 

5. Podsumowanie 

Liczne badania empiryczne pokazują, iż jedynie około połowy obserwowanej zmienności PKB 

per capita w różnych skalach przestrzennych możemy wytłumaczyć poprzez odwołanie się do 

różnic w wyposażeniu w podstawowe czynniki produkcji. Łączna produktywność wydaje się 

mieć zatem znaczenie kluczowe w wyjaśnieniu zjawiska wzrostu, czy rozwoju gospodarczego. 

W rzeczywistości gospodarczej Polski obserwujemy duże zróżnicowanie poziomów 

dochodów per capita oraz łącznej produktywności TFP w rożnych układach przestrzennych, 

w tym w układzie województw, podregionów czy powiatów. Niniejsze badaniu przyjęto, jako 

punkt odniesienia poziom powiatu. Zejście na taki poziom dezagregacji przestrzennej 

wymusza wykorzystanie najnowszych techniki ekonometrycznych uwzględniających 

potencjalną autokorelację zmiennych, czy też przestrzenną autokorelację błędu. Poziom TFP 

okazał się być najwyższy na terenie ośrodków metropolitalnych rozlewając się następnie na 

ich bezpośrednie otoczenie, co ma miejsce zwłaszcza w przypadku Warszawy. Lokalne 

wzgórza w przestrzennym rozkładzie TFP występują również na terenie miast na prawach 

powiatu – lokalnych ośrodków wzrostu. Łączna produktywność wykazuje jednocześnie 

tendencję spadkową wraz z przesuwaniem się z zachodu na wschód, przyjmując szczególnie 

niskie wartości w woj. małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim – w przeszłości leżących 

na terenach byłego zaboru austriacko-węgierskiego. 

Zastosowanie do wyznaczenia TFP metody rezydualnej oznacza, że wygenerowana zmienna 

nie jest czystym TFP, ale zawiera w sobie elementy niebędące klasyczną produktywnością, 

jednak mające wpływ na wartość PKB. Dlatego w modelu wyjaśniającym tak wyznaczone TFP 

można uwzględnić czynniki, które nie są bezpośrednio determinantami łącznej 

produktywności, w tym cechy gospodarki o głębszym charakterze.  

W prezentowanym badaniu podjęta została próba oceny wpływu kapitału terytorialnego na 

rozwój regionu poprzez oddziaływanie na poziom TFP, a nie bezpośrednio na wartość PKB w 

regionie. Przyjęta definicja kapitału terytorialnego jest bardzo szeroka i pojemna. Z tego 

względu zrezygnowano z budowy syntetycznej całościowej miary kapitału terytorialnego, 

lecz uwzględniono oddzielnie jego pięć zasadniczych składowych, tzw. klucze terytorialne. 
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Większość z rozpatrywanych składowych kapitału terytorialnego wywiera statystycznie 

istotny i zgodny z oczekiwaniami wpływ na poziom łącznej produktywności polskich 

powiatów. Statystycznie nieistotny okazał się wpływ klucza usług użyteczności publicznej, 

poza niewielkim wpływem dostępności do lekarzy. Nie wykazano również istotnego 

znaczenia kapitału społecznego. W tym przypadku o wyniku zadecydować mogła trudność w 

zmierzeniu i właściwej aproksymacji zróżnicowania tej cechy regionu. Pozostałe składniki 

kapitału terytorialnego wywierają statystycznie istotny wpływ na poziom TFP. 

Największe znaczenie wydają się mieć: potencjał kapitału ludzkiego oraz poziom klasteryzacji 

gospodarki (uznanych przez nas jednocześnie za aproksymację wewnątrzsektorowego 

rozlewania się wiedzy). Nieco mniejsze znaczenie ma baza eksportowa, a tym samym poziom 

internacjonalizacji gospodarki, krajowa dostępność kolejowa czy drogowa. Najniższe 

znaczenie wywierają dostępność do lekarzy oraz napływ turystów z zagranicy. Dla niektórych 

zmiennych wykazano ujemny wpływ na TFP tak jak pokrycie terenami chronionymi, czy 

zmiany zatrudnienia w okresie ostatnich 5 lat. 

Specyfikacja bazowa modelu pomijająca wpływ kapitału terytorialnego per se wyjaśnia 

większość obserwowanych w rzeczywistości różnic. Obejmuje ona zmienne aproksymujące 

kapitał wiedzy, wewnątrz – i międzysektorowe rozlewanie się wiedzy oraz zmienną 

metropolitalną dla metropolii III i IV rzędu MEGA wg klasyfikacji ESPON. Specyfikacja bazowa 

modelu wydaje się być stosunkowo odporna na zmiany specyfikacji modelu. 

Należy jednocześnie podkreślić, iż wprowadzenie dodatkowych zmiennych 

aproksymujących wpływ kapitału terytorialnego nie przynosi zasadniczej poprawy czy 

wzrostu mocy wyjaśniającej modelu. Fakt, że w modelu występuje istotna przestrzenna 

autokorelacja błędu oznacza, że nieuwzględnione zostały zmienne z sąsiednich regionów 

istotnie wpływające na TFP danego regionu. Może to też pokazywać, że wykorzystane przez 

nas zmienne aproksymujące kapitał terytorialny są obciążone istotnymi błędami pomiaru lub 

nie w pełni odzwierciadlają ten kapitał. Z dużym prawdopodobieństwem są to głębokie, 

trudno mierzalne determinanty rozwoju gospodarczego np. o charakterze kulturowym czy 

szerzej społecznym. Należy jednocześnie podkreślić, iż na tym etapie prac badawczych nie 

uwzględniono możliwości nieliniowego wpływu kapitału terytorialnego na poziom TFP. 

Zostanie to prawdopodobnie uzupełnione w przyszłych projektach badawczych zespołu.  

Zasadniczym problemem koncepcji kapitału terytorialnego okazuje się jej 

wielowątkowość i brak precyzyjnej delimitacji, trudności w pomierzeniu poszczególnych 
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komponentów i niemożliwość rozważenia łącznego ich wpływu ze względu na wysoki poziom 

skorelowania zmiennych. Ciężko jednocześnie odróżnić terytorialne od nieterytorialnych 

składników kapitału. Będzie wymagało to doprecyzowania i dalszych analiz. Niezależnie od 

powyższych uwag, uzyskane wyniki potwierdzają tezę o istotnym wpływie niektórych cech 

terytorialnych na poziom łącznej produktywności polskich powiatów, a tym samym, 

pośrednio na tempo ich rozwoju. 

Przeprowadzone badanie, jako efekt pośredni przyniosło doniosłe rezultaty w postaci 

dekompozycji i zmapowania realnego PKB per capita, PKB na zatrudnionego, gęstości PKB 

oraz poziomu TFP jak i wyliczenie tempa ich zmian w rozpatrywanym okresie. Uzyskane 

rezultaty mają też istotne implikacje dla polityki rozwoju uzasadniając między innymi:  

 dalszą rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej warunkującej dostępność 

 jednoczesne inwestowanie na dużą skalę w rozwój kapitału ludzkiego,  

 rozbudowę kapitału wiedzy (w tym potencjału badawczo-rozwojowego) zdolnego do 

wytwarzania wiedzy jak i efektywnej absorpcji wiedzy z zewnątrz,  

 stymulowanie rozwoju zwłaszcza obszarów centralnych będących zasadniczymi 

biegunami wzrostu Polski,  

 tworzeniu potencjału internacjonalizacji gospodarki i sieciowania miast.  

Wyniki przemawiają również za dalszą implementacją polityki rozwoju opartej o klastry.  

 

Interpretując rezultaty badania należy wskazać dominację sił rynkowych w procesach 

gospodarczych i ich istotną rolę przeszłości, swoistą histerezę, prowadzącą do wniosku o 

ogólnej zależności od ścieżki. Okazuje się, że współczesny poziom rozwoju poszczególnych 

obszarów w pewnym stopniu nadal zależy od wpływu zaborów pomimo blisko 100 rocznicy 

uzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. 
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Załączniki 

 
Tabela Z1. Statystyki opisowe zmiennych modelu TFP 

 
okres 2003-2007 okres 2003-2007 

 
średnia 

odch. 
st. 

wsp. zm min max średnia 
odch. 

st. 
wsp. 
zm 

min max 

TFP 1720,4 1375,7 80,0 461,6 7316,8 1878,7 1513,1 80,5 515,4 7571,0 

HT_KIS 1,153 0,562 48,775 0,378 4,160 1,417 0,654 46,161 0,536 4,873 

DIV 348,4 58,6 16,8 253,8 657,2 331,8 56,1 16,9 249,1 703,7 

Dost_dr 25,455 13,760 54,056 4,770 74,942 26,939 14,082 52,273 4,926 76,040 

Dost_ko 24,428 14,532 59,490 1,930 74,475 24,051 14,130 58,751 2,128 71,327 

Dost_med 26,622 16,222 60,936 3,822 83,056 29,273 17,591 60,094 4,257 89,670 

Obsz.chro 1,004 0,983 97,898 0,000 6,230 1,004 0,983 97,898 0,000 6,230 

Frek 50,062 4,478 8,944 35,020 64,365 51,698 4,827 9,337 37,745 70,505 

KapLu 0,063 0,032 51,008 0,015 0,215 0,119 0,044 37,380 0,068 0,334 

IndeksSQ 0,489 0,619 126,580 0,000 3,349 0,489 0,619 126,580 0,000 3,349 

Zatr_prz 0,294 0,123 41,680 0,044 0,743 0,295 0,119 40,379 0,033 0,736 

Cudz 71,5 182,6 255,4 0,0 1836,4 66,7 164,5 246,6 0,0 1438,7 

Prod pc 12688,2 11142,4 87,8 541,8 90700,4 16949,8 16360,6 96,5 596,0 144406,6 

Exp/prod 0,394 0,215 54,549 0,019 1,219 0,404 0,254 62,858 0,011 2,295 

Zm_zatr 7,440 7,713 103,681 -8,127 54,747 5,250 11,655 221,99 -25,75 65,326 

Migracje -0,860 3,779 -439,706 -7,281 21,009 -0,860 3,779 -439,70 -7,281 21,009 

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela Z2. Współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi modelu 

Zmienna Dst_dr Dst_ko D_med Obsz_ch Frek KapLu Ind_SQ Z_prz Cudz Exp/pr Zm_zat Migr HT_KIS DIV 

TFP 0,452 0,538 0,499 -0,253 0,274 0,641 0,535 0,264 0,162 0,158 0,024 0,196 0,762 0,027 

Dst_dr 1,000 0,901 0,987 -0,400 0,069 0,232 0,659 0,352 -0,118 -0,095 -0,001 0,199 0,480 -0,108 

Dst_ko   1,000 0,905 -0,388 0,112 0,278 0,643 0,343 -0,097 -0,042 -0,009 0,253 0,550 -0,151 

Dst_me     1,000 -0,382 0,133 0,299 0,668 0,297 -0,090 -0,090 0,005 0,230 0,531 -0,107 

Obsz_ch       1,000 -0,061 -0,169 -0,223 -0,133 0,187 0,092 0,138 0,004 -0,245 0,189 

Frek         1,000 0,461 0,111 -0,281 0,116 0,001 -0,042 0,098 0,355 -0,092 

KapLu           1,000 0,301 0,116 0,222 0,157 -0,033 0,090 0,777 -0,119 

IndeksSQ             1,000 0,425 0,028 0,037 0,126 0,435 0,544 -0,153 

Zatr_prz               1,000 -0,035 0,192 0,080 0,158 0,317 -0,155 

Cudz                 1,000 0,224 0,003 -0,007 0,153 0,190 

Exp/prod                   1,000 0,132 0,074 0,182 0,014 

Zm_zatr                     1,000 0,314 0,104 0,011 

Migracje                       1,000 0,258 -0,245 

HT_KIS                         1,000 -0,188 

DIVn                           1,000 

Źródło: Opracowanie własne. 
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