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Wstęp

Globalizacja i integracja doprowadziły do fundamentalnych przeobrażeń, które
dotyczą wielu procesów gospodarczych i społecznych; wpłynęły również na
zmianę funkcji i znaczenia regionów. To regiony stają się kluczowymi aktorami
konkurowania o inwestycje i kapitał społeczny, a te spośród nich, które tę walkę
wygrywają, wyróżniają się znacznym tempem wzrostu gospodarczego, wysokim
poziomem życia, przyciągają najlepsze kadry i stają się lokomotywami wzrostu
dla sąsiadujących z nimi stref.
Skutkiem nierównomiernego rozwoju w układach terytorialnych są polaryzacja i dywergencja, które mogą prowadzić do wystąpienia trendów depo
pulacyjnych i degradacji niektórych obszarów. W przeciwieństwie do nieefektywnych firm, które nie wytrzymując presji konkurencji, wypadają z rynku
i przestają istnieć – regiony trwają. Narażone są jednak na dalszą pauperyzację.
Procesy polaryzacji są niekorzystne i z tego względu na różnych szczeblach
(regionalnym, krajowym, ponadnarodowym) podejmowane są próby ich niwelowania. Unia Europejska stworzyła politykę spójności (regionalną), czyli
system instrumentów, który ma oddziaływać na przestrzeń w taki sposób, aby
przeciwdziałać narastaniu różnic i redukować nierówności w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów.
Polska, stając się krajem członkowskim Unii Europejskiej, uzyskała dostęp
do funduszy finansujących tę politykę. W momencie akcesji wszystkie polskie
regiony spełniały kryterium kwalifikujące je do otrzymywania środków z funduszy strukturalnych, a na liście dziesięciu regionów cechujących się najniższym – w porównaniu ze średnią unijną – PKB per capita znalazło się sześć
polskich województw (w 2004 roku). Z tego względu w perspektywie finansowej
2007–2013 Polska stała się najpoważniejszym beneficjentem środków przeznaczanych na politykę regionalną. Podobna sytuacja dotyczyć będzie okresu
programowania 2014–2020.
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Możliwość otrzymania takich funduszy to nie tylko szansa, ale również
ogromne wyzwanie związane z efektywnym zagospodarowaniem otrzymanych
z UE środków. Jest to wyzwanie tym większe, że lata 2014–2020 będą prawdopodobnie ostatnim okresem, w którym polskie regiony będą mogły korzystać
z funduszy na tak ogromną skalę. Dlatego polityka regionalna w Polsce, zarówno
na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, powinna być prowadzona w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie te szanse i możliwości, które stwarzają inwestycje
współfinansowane przez UE. Przy jej formułowaniu należy uwzględnić:
• zmieniające się warunki konkurencji światowej (globalizacja, integracja,
zmiana sytuacji geopolitycznej, nowy układ sił w gospodarce świata),
• ewolucję koncepcji polityki spójności (nacisk na potencjał endogeniczny, rola
kapitału społecznego, rola aglomeracji i ośrodków miejskich, terytorialny
i przestrzenny wymiar polityki spójności, współpraca sieciowa, inteligentna
specjalizacja – smart specialization),
• skutki kryzysu, który obnażył słabości strefy euro, a jednocześnie dokonał
weryfikacji wrażliwości reakcji regionów na załamanie gospodarcze.
Celem prezentowanego opracowania jest próba sformułowania rekomen
dacji dla polityki regionalnej (intra i inter), które wynikają ze zróżnicowania
wrażliwości polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. W badaniach podjęto próbę weryfikacji hipotezy, wedle której reakcja polskich
województw na wyzwania współczesnej gospodarki jest zróżnicowana, a jej
wrażliwość zależy od potencjału i poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego regionów.
Globalizacja stwarza zupełnie nowe warunki, a trendy w gospodarce świa
towej mają silny wpływ na potencjał i możliwości rozwoju regionów. Dlatego
w niniejszej publikacji przedstawiono również obecną sytuację na rynkach
europejskich i międzynarodowych, analizując kryzys i wpływ, jaki wywarł on na
obroty handlowe, wprowadzanie różnych instrumentów protekcji w wymianie,
wielkość i strukturę BIZ. Zważywszy na to, że kapitał ludzki jest postrzegany
jako jeden z najważniejszych motorów rozwoju, zaprezentowano trendy demo
graficzne w Europie.
Wykorzystano również relatywnie nowe podejście do analizy wzrostu regionalnego, analizując, które spośród tzw. głębokich i płytkich determinant wzrostu
szczególnie wpływają na polskie regiony. Wyniki tych badań mogą mieć duże
znaczenie dla władz regionalnych, ponieważ wskazują, które z uwarunkowań
warto zmieniać, a których kształtować się nie da.
Siła regionów jest weryfikowana m.in. nie tylko przez ich zdolność do
„wychodzenia z kryzysu”, ale również przez ich wrażliwość na zjawiska kryzysowe, co przejawia się w różnej reakcji gospodarki regionalnej na negatywne
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bodźce zewnętrzne. Identyfikacja tego zróżnicowania powinna mieć wpływ na
selektywność stosowania pewnych instrumentów polityki regionalnej, dlatego
analizie poddano również wrażliwość polskich regionów na zmiany koniunktury.
Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym dokonano przeglądu
literatury teoretycznej i empirycznej przedmiotu. Kryterium wyboru teorii
była ich przydatność do analiz przeprowadzonych w następnych rozdziałach.
Uwzględniono zatem trzy najważniejsze aspekty oceny potencjału regionu:
konkurencyjność, zdolność do konkurowania (wymianę międzynarodową) oraz
zdolność do przyciągania kapitału (atrakcyjność inwestycyjną). Część tę kończy
przegląd dorobku z zakresu polityki regionalnej, pokazujący ewolucję i złożoność podejścia do stymulowania rozwoju, a także nowy paradygmat tej polityki.
Rozdział drugi koncentruje się na identyfikacji trendów w gospodarce globalnej i unijnej. Scharakteryzowano w nim zasięg, skalę i przyczyny obecnego
kryzysu i jego skutki dla dwóch ważnych czynników wzrostu regionalnego:
eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które są jednocześnie
kanałami transmisji zjawisk kryzysowych i źródłem „zarażania” dekoniunkturą
polskich regionów. W rozdziale tym nawiązano również do zagrożeń związanych
z trendami demograficznymi w Europie.
Rozdział trzeci identyfikuje płytkie i głębokie determinanty wzrostu gospodarczego. Wychodząc od koncepcji Rodrika, autora przyjętej w analizie
klasyfikacji, dokonano weryfikacji, które z wyszczególnionych przez niego
determinant (geografia, otwartość gospodarki, instytucje) w istotny sposób
wpływają na rozwój polskich regionów, a których rola jest mniej znacząca.
Rozdział czwarty jest poświęcony wszechstronnej, kompleksowej ocenie
potencjału rozwojowego polskich regionów, w tym określeniu ich międzyna
rodowego i wewnątrzregionalnego zróżnicowania. Analizy dokonano według zaproponowanej w przeglądzie literatury struktury: potencjału konkurencyjnego
regionów, ich zdolności do konkurowania, zdolności do przyciągania kapitału
(atrakcyjności inwestycyjnej). W rozdziale tym dokonano również oceny zmian
w strukturze gospodarczej województw i zbadano determinanty lokalizacji,
specjalizacji w UE oraz w działalności gospodarczej w polskich regionach.
W rozdziale piątym przeanalizowano istotę, modele i dotychczasowe doświadczenia pomiaru wrażliwości oraz zaproponowano model do pomiaru
wrażliwości województw na makroekonomiczne bodźce zewnętrzne. Przeprowadzone badanie wykazało, że reakcja polskich regionów na te bodźce jest
zróżnicowana.
Ostatni, szósty rozdział jest poświęcony polityce regionalnej. W pierwszej
części dokonano przeglądu zasad i kierunków ewolucji polityki regionalnej
Polski i UE. Druga część zawiera rekomendacje dla polityki regionalnej, które
uwzględniają zmianę podejścia do paradygmatu polityki regionalnej, a także
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wyniki przeprowadzonych badań wskazujących na potrzebę różnicowania tej
polityki w zależności od potencjału konkurencyjnego regionu, jego otwartości
oraz wrażliwości na bodźce zewnętrzne.
Niniejsza publikacja to rezultat prac prowadzonych w latach 2011–2013
przez zespół Instytutu Rozwoju w składzie: Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek,
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński, Jacek Zaucha, Ewa Głazek, kierowanego przez Jacka Szlachtę. Projekt zrealizowano dzięki grantowi
NCN nr N N114 163540 1635/B/H03/2011/40.
Krystyna Gawlikowska-Hueckel
Jacek Szlachta

Rozdział 1

Konkurencyjność, handel międzynarodowy,
atrakcyjność inwestycyjna i polityka na poziomie
regionalnym. Stan teorii i badań

1.1. Konkurencyjność na poziomie regionalnym
Krystyna Gawlikowska-Hueckel
Mimo że kategorią konkurencyjności zaczęto się posługiwać w rozmaitych
badaniach stosunkowo niedawno (lata 80. ubiegłego wieku), to doczekała się
ona wielu interpretacji oraz wzbudziła i wzbudza nadal spore kontrowersje.
Być może jest to związane z tym, że „pozostaje koncepcją, która nie jest dobrze rozumiana, mimo powszechnej akceptacji jej znaczenia [...]. Prawdziwa
konkurencyjność jest mierzona produktywnością, która pozwala narodom na
utrzymywanie wysokich płac, mocnej waluty i atrakcyjnych zwrotów od kapitału
oraz, co za tym idzie, wysokiego standardu życia” (Porter i Ketels 2003).
Konkurencyjność można rozważać w odniesieniu do firm, regionów oraz
krajów. Z punktu widzenia niniejszego opracowania przydatna jest analiza na
poziomie regionalnym. Należy jednak zastrzec, że nie można mówić o konkurencyjności regionu, abstrahując od warunków kraju, na którego obszarze jest
on zlokalizowany, oraz od potencjału firm, które w nim funkcjonują. Porter
(1985) utrzymuje, że przewaga konkurencyjna jest wynikiem specyficznego
związku powstającego przez połączenie odrębnego (unikatowego) środowiska
kraju i korzyści konkurencyjnych, do których kreowania przyczyniają się różne
gałęzie przemysłu (firmy).
W literaturze często podzielany jest pogląd, że konkurencyjność regionalna
powstaje i jest kształtowana na poziomie mikro. Wynika to z faktu, że decyzje
zarówno o lokalizacji produkcji, jak i zdobywaniu rynków są podejmowane
przez podmioty gospodarcze. Region jest tylko wówczas konkurencyjny, gdy
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konkurencyjny jest sektor firm, który jest w nim zlokalizowany. Inaczej mówiąc,
konkurencyjność krajów, regionów i sektorów stanowi pochodną konkurencyjności firm.
Ograniczenie analizy do konkurencyjności regionalnej nie oznacza, że obowiązuje jej jedna precyzyjna definicja. W VI Raporcie Komisji Europejskiej
(European Commission 1999, s. 75) określa się ją jako „zdolność regionów do
utrzymywania relatywnie wysokiego poziomu dochodów i zatrudnienia w warunkach otwartej konkurencji międzynarodowej”.
W publikacji Competitiveness Advisory Group – Ciampi Group podkreś
lony został międzynarodowy kontekst konkurencyjności: „Konkurencyjność
wynika z produktywności, efektywności i zyskowności, nie stanowi jednak celu
samego w sobie. Jest skutecznym środkiem do osiągania wyższego standardu
życia i zwiększania społecznego dobrobytu – stanowi narzędzie osiągania celów.
W ujęciu globalnym, poprzez wzrost produktywności i efektywności w kontekście specjalizacji międzynarodowej, konkurencyjność stwarza podstawę dla
wzrostu dochodów ludności w nieinflacyjny sposób” (1995, s. 2 i 3).
Z kolei w Green Paper on Innovation (European Commission 1995, s. 5)
konkurencyjność traktowana jest jako środek, który umożliwia osiągnięcie celu,
jakim jest wysoki standard życia przy możliwie najniższym poziomie bezrobo
cia. Cel ten może być osiągnięty wówczas, gdy dobra i usługi produkowane
w regionie znajdują nabywców zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Przez konkurencyjność regionalną rozumie się również zdolność do ofero
wania atrakcyjnego i zrównoważonego środowiska do rozwoju firm oraz do życia
ludzi i pracy dla nich. Środowisko w tej definicji nie jest rozumiane w sensie
ekologicznym, ale w sensie zdolności regionu do zachowania atrakcyjnego
klimatu dla biznesu w krótkim i długim okresie.
Konkurencyjność jest zatem kategorią dość pojemną, stąd trudno ją zmierzyć
za pomocą prostych wskaźników. Ponadto jej identyfikacja na szczeblu przedsiębiorstw, regionów czy krajów wiąże się z koniecznością porównań z innymi,
co skutkuje wyraźnym odróżnieniem „mocnych” i „słabych”, „lepszych” i „gorszych”. Tego typu zestawienia budzą z reguły negatywne emocje i prowokują do
wielu dyskusji. Dlatego Krugman (1995, s. 5) twierdzi, że „obsesja dotycząca
konkurencyjności jest nie tyle zła, ile niebezpieczna, [...] myślenie w kategoriach
konkurencyjności prowadzi do złej polityki ekonomicznej, odnoszącej się do
wielu zagadnień”1.
Cechą konkurencyjności jest jej relatywna zmienność. Innowacyjna zdol
ność jednej firmy jest silnie uzależniona od konkurentów. Poprawa pozycji
wymaga bardziej dynamicznego wzrostu gospodarczego opartego na konkurencyjności (Alonso 1992). Alonso zwraca uwagę, że jednym z bardzo ważnych
„The obsession with competitiveness is not only wrong but dangerous, [...] thinking in terms
of competitiveness leads to bad economic policies on a range of issues”.
1
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aspektów konkurencyjności jest zdolność do sprzedaży wyprodukowanych
dóbr i usług.
Istotne jest zastrzeżenie, że konkurencyjność nie powinna być w prosty
sposób identyfikowana z dużym eksportem czy korzystnym bilansem handlu.
Niezbędnym warunkiem, aby konkurencyjność nabrała właściwego znaczenia,
jest element konfrontacji z obcą konkurencją. Jednym ze wskaźników służących
weryfikacji konkurencyjności może być korelacja między nadwyżką handlową
a efektywnością procesu produkcji.
Ocena i postrzeganie konkurencyjności zależą od przyjętych założeń. Zasadniczo przy pewnym uproszczeniu można wyróżnić trzy główne nurty, które
cechują się odmiennym podejściem do rozwoju regionalnego.
Pierwszy nurt to podejście prezentowane przez neoklasyczne teorie wzrostu
(oparte na modelu Solowa–Swana z 1956 roku), które przyczyn regionalnych
nierówności upatrują w różnicach w produktywności spowodowanych odmiennym wyposażeniem w czynniki produkcji, w relacji kapitał–praca oraz
w technologii. Istotnym założeniem tego nurtu teoretycznego jest to, że działa
prawo malejących przychodów, a wynagrodzenia czynników produkcji (stopa
procentowa i płace realne) są zdeterminowane przez ich produkty krańcowe. Bardzo istotnym wyróżnikiem jest również to, że w modelu tym postęp
technologiczny jest egzogeniczny (Barro i Sala-i-Martin 1995, s. 9), zewnętrzny
i ogólnie dostępny, ponieważ ma charakter dobra publicznego. Oznacza to, że
podmioty gospodarcze nie muszą uczestniczyć w tworzeniu postępu, aby stać
się beneficjentami jego dorobku.
Swoboda przepływów czynników produkcji i geograficzne rozprzestrzenianie
się technologii – ze względu na prawo malejących przychodów i stałe lub zmniejszające się przychody od zastosowanych czynników produkcji w przodujących
regionach – prowadzą do występowania procesów doganiania.
Drugi nurt to nowe teorie wzrostu, które wprowadzają istotne, nowe założenia, za kluczowe czynniki wzrostu uznając:
• kapitał ludzki (jako składową część kapitału), co związane jest przede
wszystkim z rosnącym znaczeniem wiedzy, know-how, ze zwiększającym się
stopniem skomplikowania procesów produkcji,
• postęp technologiczny, który jednak – w odróżnieniu od neoklasycznych
teorii wzrostu – ma charakter endogeniczny, a jego źródłem jest powstanie
i dynamiczny rozwój sektora B+R (Arrow 1985), learning by doing (Lucas
1988). Wysoka skłonność do innowacyjności pojawia się w regionach, które
charakteryzują się odpowiednim klimatem przedsiębiorczości, obecnością
innych firm, co prowadzi do procesów specjalizacji i kooperacji, powstawania
klastrów i wielu innych form współpracy (Porter 1985).
Źródłem nierówności w rozwoju regionów są różnice w stosunku kapitał/
praca, potencjał naukowy, a także udział pracujących w przemysłach opartych
na nauce (Barro i Sala-i-Martin 1995; Grossman i Helpman 1991).
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Ze względu na to, że nie działa prawo malejących przychodów (a nawet
występują rosnące korzyści skali), a także dokonują się procesy rozprzestrzeniania się wiedzy i umiejętności (knowledge spill-overs) oraz dyfuzja technologii, beneficjentami wzrostu mogą stać się firmy i regiony, które nie inwestując
w badania wykorzystują ich rezultaty, wdrażając je do produkcji (Arrow 1985).
Trzeci nurt, nowa geografia ekonomiczna (Martin i Sunley 1996), uzupełnia
dorobek nowych teorii wzrostu o rozważania dotyczące efektów aglomeracji,
które łączą w sobie korzyści urbanizacji i lokalizacji.
Efekty urbanizacji wiążą się z bezpośrednim sąsiedztwem różnych sektorów,
natomiast efekty lokalizacji są kojarzone z działalnością firm z tego samego
sektora (Fuijta i Thisse 2002). Korzyści aglomeracji spowodowane są również
relatywnie dobrą dostępnością oraz rozwiniętą infrastrukturą i pojemnym
rynkiem, na co zwracali uwagę, zanim jeszcze pojawił się nurt nowej geografii
ekonomicznej, Myrdal (1957) i Hirschman (1958).
Miasto ma decydujący wpływ na rozwój regionu co najmniej z dwóch powodów: po pierwsze, ze względu na czołową funkcję determinującą typ i strukturę
gospodarki regionu, na który oddziałuje, po drugie, z uwagi na zdolności przyciągania firm, ludzi, kreowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi. Oznacza
to, że gospodarka miejska (urban economy) jest zdolna do przyciągania firm,
których aktywność pozwala na utrzymanie stałych lub rosnących udziałów
w rynku, przy jednoczesnej stabilizacji lub wzroście standardu życia tych, którzy
w tym procesie uczestniczą (Storper 1997, 2005).
Florida (2003) wprowadza pojęcie „ekonomicznej geografii kreatywności”,
która oddziałuje na produkcję i na którą składają się trzy elementy: technologie, talent i tolerancja (tzw. 3T). Aby kreatywność mogła powstać w określonym miejscu, musi ono mieć wszystkie 3T (brak jednej z tych cech oznacza,
że kreatywność jest ograniczona). Florida definiuje tolerancję jako otwarcie,
zaangażowanie, akceptację wobec grup etnicznych i odmiennych ras, a także
rozmaitych wyborów życiowych. Talent posiada grupa ludzi, którzy mają wykształcenie co najmniej na poziomie licencjatu (lub wyższym). „Technologia
jest funkcją zarówno innowacji, jak i wysokiej technologii skoncentrowanej
w regionie” (Florida 2003, s. 10).
W innym opracowaniu Florida (2002) wskazuje, że klasa kreatywna składa się z dwóch głównych komponentów – pierwszy z nich to superkreatywny
„rdzeń”, który składa się z naukowców, inżynierów, profesorów, przedsiębiorców, aktorów, pisarzy (stanowią oni ok. 12% wszystkich pracowników). Drugi
komponent to rzesza profesjonalistów związanych z sektorem wysokiej techniki,
usługami finansowymi, sektorem opieki prawnej i zdrowotnej oraz zarządzaniem biznesem (stanowią oni ok. 18% łącznej liczby pracujących). Z punktu
widzenia analizy regionalnej ważne jest spostrzeżenie Floridy, że najzdolniejsi
ludzie wykazują tendencję do gromadzenia się (cluster) w określonych miejscach
w przestrzeni, które dzięki temu zmieniają się w kreatywne centra.
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Aglomeracje zdolne są zatem do tworzenia klastrów skupiających twórczych
ludzi oraz nowoczesne firmy, w których pojawia się nowy typ „przyjaznej”
konkurencji. Zlokalizowane w takich ośrodkach firmy osiągają wyższą produktywność, głównie dzięki wysokiemu poziomowi innowacyjności (wykorzystanie
wiedzy), korzyściom zewnętrznym oraz dynamicznym korzyściom skali.
Nowe podejście do geografii ekonomicznej polega na tym, że uwzględnia
ono odmienny kompleks czynników: korzyści skali, rozlewanie się wiedzy, popyt
wewnętrzny oraz koszty handlowe (Krugman 1995; Krugman i Venables 1995a).
Liberalizacja, a przede wszystkim integracja, nasila tendencję w kierunku aglomeracji, co przyczynia się do petryfikacji układu centrum–peryferia.
Mimo odmienności założeń w analizach prowadzonych w ramach trzech
wymienionych nurtów pojawiają się pewne podobieństwa, co oznacza, że niezależnie od stosowanego podejścia występują wspólne cechy, takie jak: potencjał
regionu, postęp endo- i egzogeniczny, kapitał ludzki.
Ze względu na trudności w jednoznacznej weryfikacji empirycznej teorii oraz
z powodu złożoności zjawiska konkurencyjności obecnie najczęściej stosuje się
podejście eklektyczne i do jej oceny używa się wielu wskaźników. Przykładem
może być badanie konkurencyjności, które uwzględnia jej podstawy (korzenie,
fundamenty), konkurencyjność ujawnioną oraz jej skutki (Begg 1999), czy też analiza zaproponowana przez Gardinera, Martina i Tylera (2004), którzy przedstawiają konkurencyjność regionalną (lokalną) w kształcie piramidy (ilustracja 1.1).
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Źródło: Begg 1999, za Gardiner i in. 2004.

Ilustracja 1.1. Piramida konkurencyjności
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Jak wynika z przedstawionej koncepcji, konkurencyjność jest zdeterminowana wieloma czynnikami, które ją warunkują i kształtują. U jej podstaw leżą
struktura i nowoczesność gospodarki (mierzona potencjałem badawczym i innowacjami), inwestycje i infrastruktura, kapitał ludzki i umiejętności, a także
dostępność i skomunikowanie (connectivity). Na wyższym poziomie znajdują
się z jednej strony sektor MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz BIZ
(bezpośrednie inwestycje zagraniczne), z drugiej centra decyzyjne i instytucje
rządowe, a także środowisko. Splot wymienionych czynników tworzących produkcyjną, ludzką i instytucjonalną bazę gospodarki regionalnej (funkcjonującej
w określonym środowisku) determinuje ujawnioną konkurencyjność, która
przejawia się w produktywności pracy oraz w stopie zatrudnienia. Docelowo
działanie kombinacji tych czynników powinno prowadzić do wzrostu jakości
i standardu życia.
Podobnie kompleksowe podejście do konkurencyjności regionalnej prezentuje koncepcja tzw. drzewa konkurencyjności, opracowana przez Ecorys. W tym
przypadku bazę, podstawę konkurencyjności stanowi płodna ziemia rozumiana
jako zasób talentów, przedsiębiorczości, innowacji, dostępności komunikacyjnej.
Korzenie charakteryzują gospodarkę z punktu widzenia ponoszonych nakładów
oraz ilustrują, w jakim stopniu firmy funkcjonujące w regionie są zdolne do
wykorzystania potencjału regionu (ziemi). Esencję konkurencyjności stanowią
pień (struktura przemysłu i produktywność) oraz gałęzie (poziom zatrudnienia,
zyski, podatki). Konkurencyjna gospodarka przynosi plon w postaci owoców,
którymi są: dobrobyt, wysoka stopa wzrostu gospodarczego, przyjazne, otwarte
środowisko, społeczne zaangażowanie2. Widać tu pewne analogie do przedstawionej wcześniej koncepcji piramidy. W obu przypadkach podejście do badania
konkurencyjności regionalnej ma charakter dynamiczny, uwzględniający wiele
czynników oraz cech wyróżniających i różnicujących potencjał regionalny,
ujawnione przewagi konkurencyjne i pożądane cele.
Kolejne opracowanie Ecorysu proponuje koncepcję tzw. regionalnego kape
lusza konkurencyjności. „Kapelusz” identyfikuje komponenty konkurencyjnoś
ci oraz sprzężenia, które powstają między nimi. Opierając się na propozycji
Ecorysu, Jan Maarten de Vet wprowadza klasyfikację trzech typów regionów
(tabela 1.1).
Nowatorskie w tej analizie jest to, że zdaniem autorów cechy konkurencyjności nie są przestrzennie uniwersalne, ale różnią się w zależności od charakteru
regionu. Konsekwencją takiego podejścia jest stwierdzenie, że strategie rozwoju
Ocena konkurencyjności z zastosowaniem „drzewa konkurencyjności” została wykorzystana
i pozytywnie zweryfikowana na przykładzie kilku regionów (m.in. Helsinki, Bergshire w Wielkiej
Brytanii, Wschodnia Flandria w Belgii, Liguria we Włoszech, Nyugat w zachodnich Węgrzech,
Nawarra w Hiszpanii oraz Owernia we Francji).
2
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regionów powinny uwzględniać istniejący potencjał, a działania mające na celu
poprawę konkurencyjności powinny być dostosowane do typu regionu.
W przypadku regionów przemysłowych (miejsc produkcji) relatywnie duże
znaczenie odgrywają takie czynniki, jak: granty inwestycyjne dla inwestorów,
podaż atrakcyjnych nieruchomości, dostępność komunikacyjna, bliskość
geograficzna do najważniejszych rynków zbytu, wysoki poziom zagranicznych
inwestycji bezpośrednich w produkcji przemysłowej, niskie koszty pracy. Konkurencyjność w tym typie regionów weryfikowana jest przede wszystkim przez
rynki zagraniczne, które są odbiorcami zasadniczej części produkcji regionu.
Tabela 1.1. Typologia regionów z punktu widzenia cech wpływających na konkurencyjność
Typ
regionu

Regiony produkcyjne
(production site)

Regiony rosnących
przychodów
(increasing returns)

Regiony jako centra wiedzy
(knowledge hubs)

Cechy

Wysoka produktywność.
Niższy dochód per capita
niż w pozostałych dwóch
typach regionów.
Umiędzynarodowienie
przez eksportujące przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego (BIZ).
Struktura lokalnej podaży
dopasowana do międzynarodowego popytu.
Komparatywna przewaga
osiągana poprzez niskie
koszty podaży (produkcji).

Wysoka produktywność.
Wysoki PKB per capita.
Umiędzynarodowienie
przez eksport i logistykę.
Dynamiczny sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
Specjalizacja.

Wysoka produktywność.
Wysoki PKB per capita.
Wysoka gęstość zaludnienia.
Globalna kultura biznesu.
Przewaga absolutna w zakresie innowacji i umiejętności/
kompetencji.

Przykłady

Nawarra, Nyugat

Wschodnia Flandria,
Liguria

Berks, Bucks&Oxford,
Uusimma

Źródło: De Vet 2004, s. 9.

Podstawą konkurencyjności regionów „rosnących przychodów” są dobrze
rozwinięty sektor badań i rozwoju oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy.
Funkcjonują tu duże firmy i dobrze rozwinięty sektor MSP. Ważne jest środowisko biznesowe, które charakteryzują wysoka kultura przedsiębiorczości,
skłonność do podejmowania ryzyka, a także powiązania sieciowe. Wysoka
produktywność tego typu regionów opiera się na szeroko rozumianej innowacyjności, a wydajność i jej wysoka dynamika są kształtowane przede wszystkim
przez nowoczesną bazę przemysłową. Konkurencyjność jest weryfikowana
zarówno na rynkach zagranicznych (eksportowych), jak i na rynku lokalnym.
W regionach, które spełniają funkcję centrów wiedzy, podstawę „kapelusza”
konkurencyjności stanowią: lokalna kultura/tradycja podejmowania ryzyka
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i otwartość na wyzwania, infrastruktura wiedzy, a zwłaszcza wysoka jakość szkolnictwa wyższego, nieformalne sieci wymiany informacji, przepływu pomysłów
itp., dobra dostępność regionu z zagranicy oraz jego wysokie umiędzynarodowienie, na które składają się napływ kapitału i „talentów”, a także obecność
portu lotniczego. Znaczenie ma także tzw. jakość miejsca, kształtowana przez
charakter substancji mieszkaniowej, kulturę miasta i jego wyjątkowość.
W podobnym kierunku zmierzają badania Dijkstry i in. (2011). Konstruują oni regionalny indeks konkurencyjności (RCI), w którego skład wchodzi
11 filarów podzielonych na trzy grupy: podstawową (bazową), efektywnościową
oraz innowacyjną. Każda z tych grup jest zdolna do generowania wzrostu, ale
ich skuteczność zależy od poziomu rozwoju regionu.
W skład grupy podstawowej wchodzi pięć filarów: (1) instytucje, (2) sta
bilność makroekonomiczna, (3) infrastruktura, (4) zdrowie, (5) jakość szkolnictwa podstawowego i średniego. Filary te stanowią kluczowe dźwignie rozwoju,
ważne dla wszystkich typów gospodarki.
W miarę podnoszenia poziomu konkurencyjności zwiększa się rola czynników, które są koherentne w stosunku do jakościowo lepszego i dojrzalszego
poziomu zasobów: bardziej wykwalifikowanych pracowników oraz efektywniejszego rynku pracy. Zaczynają działać trzy dźwignie wzrostu zaliczane do grupy
efektywnościowej. Są to: (6) edukacja na poziomie wyższym, trening i edukacja
ustawiczna, (7) efektywność rynku pracy, (8) pojemność rynku.
Najwyższy poziom rozwoju gospodarczego wymaga uruchomienia kolejnej
grupy trzech odmiennych jakościowo filarów zakwalifikowanych przez autorów
opracowania do grupy innowacyjnej. Są to: (9) gotowość technologiczna, (10) wysublimowanie biznesu rozumiane jako stopień, w jakim produktywność firm
i ich potencjał są zdolne do odpowiedzi na presję konkurencji, (11) innowacje.
W praktyce oznacza to, że każdy z regionów „porusza się” po pewnej ścież
ce rozwoju – wraz z pokonywaniem tej drogi zmieniają się warunki społeczne
i ekonomiczne oraz rodzaj i znaczenie czynników, które determinują regionalną
konkurencyjność.
Regiony UE można podzielić na grupy w zależności od etapu rozwoju, na
jakim się znajdują: w stadium rozwoju na poziomie średnim (medium), bardziej
rozwinięte (intermediate) i wysoko rozwinięte (high). Kryterium podziału, który
stosują autorzy, to poziom PKB (PPP – siła nabywcza pieniądza) per capita
w 2007 roku. Dla pierwszej grupy regionów wynosi on poniżej 75% średniego
poziomu per capita dla UE, dla drugiej poziom wynosi powyżej 75%, ale poniżej średniej UE, a w trzeciej przekracza średni poziom PKB per capita UE.
Warto odnotować, że przy analizie wszystkich innych filarów w ramach poszczególnych grup regionów Polska względnie najlepiej prezentuje się w ocenie
edukacji.
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Źródło: Dijkstra i in. 2011, s. 8.

Mapa 1.1. Regionalny ważony wskaźnik konkurencyjności regionów poziomu NUTS 2
w 2010 roku
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Oprócz wymienionej metody istnieje wiele innych przykładów mierzenia
regionalnej konkurencyjności. W tabeli 1.2 przedstawiono wskaźniki stosowane
w innych badaniach.
Tabela 1.2. Wskaźniki i kryteria mierzenia konkurencyjności regionalnej
Opracowanie

Czynniki i determinanty konkurencyjności

The Global
Competitiveness Report
2011–2012

12 filarów konkurencyjności zależnych od typu gospodarki.
Gospodarki oparte na zasobach (factor-driven) – podstawowe wymagania (jakość instytucji, stabilność makroekonomiczna, infrastruktura, zdrowie, edukacja
podstawowa).
Gospodarki oparte na efektywności (efficiency-driven) – czynniki oddziałujące
na wzrost efektywności: kształcenie na poziomie wyższym i edukacja permanentna, efektywność rynku dóbr, efektywność rynku pracy, dobrze rozwinięty rynek
usług finansowych, gotowość technologiczna, wielkość rynku.
Gospodarki oparte na innowacyjności (innovation-driven) – bardzo dobrze
rozwinięty biznes, innowacje.

Departament
of Trade and
Industry, HM
Treasury, 2001

Stabilność makroekonomiczna (kluczowe znaczenie).
Na szczeblu regionalnym: umiejętności (skills), przedsiębiorstwa, innowacje,
konkurencja, inwestycje.

M. Kitson,
R. Martin
i P. Tyler

21 wskaźników pogrupowanych w następujące kategorie: miejsca pracy, wiedza,
globalizacja (miary otwarcia gospodarki, czyli eksport regionu oraz zagraniczne
inwestycje bezpośrednie), dynamizm gospodarczy i konkurencja, transformacja
w kierunku gospodarki „cyfrowej”, potencjał technologiczny i innowacyjny.

N. Kaldor

Rodzaje działalności gospodarczej, zdolne do eksportu dóbr i usług (wzrost
produkcji sprzedanej i dochodu regionalnego).
Zmiany demograficzne, rola infrastruktury fizycznej, promocja kultury przedsiębiorczości, efektywny model governance, promocja innowacji, poprawa jakości
miejsca, zrozumienie powiązań między cyklem biznesu a rynkiem nieruchomości,
połączenie tożsamości i wizerunku (rola oceny „z zewnątrz”).

A. Klasik

Cztery ujęcia konkurencyjności regionalnej:
1. Zespół cech (charakteryzujących biznesową i inwestycyjną konkurencyjność),
który umożliwia zakwalifikowanie regionu do słabych lub mocnych. Dominacja
cech słabych lub mocnych decyduje o tym, do której kategorii region można
zaliczyć. Cechy te to: rynki finansowe, system edukacyjny, struktura gospodarcza, sektory bazowe, rynek pracy, infrastruktura, wyposażenie społeczne.
2. Konkurencyjność na szczeblu krajowym, charakteryzująca region od strony
efektywności (interakcje międzyregionalne, uwzględniające potencjał i działalność gospodarczą). Ten rodzaj konkurencyjności ma charakter makroekonomiczny i charakteryzuje bazę ekonomiczną regionu. Cechy (od strony
zasobowej): infrastruktura (w tym komunikacja i telekomunikacja), kapitał
ludzki (w tym wykształcenie i kwalifikacje), badania i rozwój technologiczny, instytucje i kapitał społeczny. Cechy (od strony aktywności): sektorowa
struktura gospodarki, działalność oparta na wiedzy i innowacjach, sektor MSP,
sektor firm i inwestycji zagranicznych.
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3. Konkurencyjność regionu zorientowana na rynek i zasoby (regiony jako
uczestnicy wymiany międzyregionalnej międzynarodowej). Cechy odróżniające regiony:
– różne grupy produktów oferowane przez region,
– specjalistyczne usługi publiczne, dobra inwestycyjne w postaci nieruchomości, produkty rolno-spożywcze, produkty przemysłowe, produkty i usługi
turystyczno-rekreacyjne, produkty intelektualne i wartości niematerialne.
4. Międzynarodowa konkurencyjność regionów cechuje regiony mające trwałą
zdolność do kreowania dóbr i usług o światowej marce. Na międzynarodową
konkurencyjność regionu wpływają: potencjał szkolnictwa wyższego, nauka
i badania, sfera komunikacyjna, telekomunikacyjna i informatyczna, kapitał
ludzki i społeczny, zasoby informacji i komunikacja społeczna, niematerialne
wartości i pozytywny wizerunek, kultura, tożsamość i dziedzictwo.
Źródła: WEF 2011; Kitson i in. 2008, s. 2; Dijkstra i in. 2011; Kaldor 1970; Klasik 2002.

Jednocześnie następują zmiany w globalnym popycie, do czego przyczyniają
się: nierównomierny przestrzenny wzrost globalnego dochodu oraz znaczące
zmiany w strukturze popytu. Coraz większą rolę odgrywają dobra specyficzne,
których produkcja wymaga wysublimowanej wiedzy technologicznej i szczególnych umiejętności (ale też popyt na nie „ciągniony jest” przez pewne ośrodki,
miejsca w przestrzeni (DTI 2004).
Fascynacja zjawiskiem konkurencyjności znajduje również swój wyraz
w polskich badaniach regionalnych. Wykorzystują one dorobek światowy, ale
wprowadzają pewne uściślenia czy nowe propozycje. Zagadnienia dotyczące
konkurencyjności zostały przedstawione w formie leksykonu przez Gorynię
i Łaźniewską (2009). Bieńkowski (2004) wprowadza różne rodzaje konkurencyjności: wynikową (oceniającą pozycję konkurencyjną kraju czy regionu na
podstawie wyników gospodarczych), czynnikową (analizującą podstawy i źródła
konkurencyjności, a jednocześnie określającą przyszłe osiągnięcia – wyniki).
Oba te podejścia mają pewne wady, które wynikają z tego, że albo abstrahują
od przyczyn determinujących konkurencyjność, albo pomijają ocenę osiągniętej
pozycji konkurencyjnej (czynnikową). Z tego względu najlepiej jest zastosować
podejście eklektyczne, czynnikowo-wynikowe, które uwzględnia cały kompleks
czynników charakteryzujących determinanty, obecną i przyszłą pozycję konkurencyjną.
Problematykę konkurencyjności podejmują też Winiarski (1998) i Klamut
(1998), a Szlachta (1997) zwraca uwagę na długi cykl inwestycji w wiedzę oraz
wagę otoczenia społecznego. W polskich badaniach pojawia się też ocena potencjału innowacyjnego polskich regionów (Jewtuchowicz 2004; Gaczek 2005;
Tomaszewicz 2010), roli polityki innowacyjnej w rozwoju regionów (Nowakowska 2011) czy klastrów (Brodzicki i Kuczewska 2012; Brodzicki i Szultka
2002) oraz nowego podejścia do innowacyjności i konkurencyjności polskiej
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gospodarki (Geodecki i in. 2012; Golejewska i Gajda 2012). Badania dotyczące
konkurencyjności prowadzi również zespół Instytutu Gospodarki Światowej,
kierowany przez Weresę (2012, 2013) oraz Zielińską-Głębocką (Zielińska-Głę
bocka i Gawlikowska-Hueckel 2013).
Markowski (1996) uważa, że region konkurencyjny to ten, który jest w stanie
wykorzystać system innowacyjny, natomiast pozycja konkurencyjna jednostki
gospodarującej jest funkcją jego endogenicznej zdolności do tworzenia trwałych
podstaw, aby sprostać konkurencji, oraz wykorzystania (w sposób świadomy lub
nieświadomy) korzyści zewnętrznych. Zdaniem Heffnera (2002) gdy wzrasta
udział regionu w obrocie międzynarodowym kraju, oznacza to, że wzrasta też
jego konkurencyjność. Z kolei problemy metropolii i aglomeracji są podnoszone
w badaniach Gorzelaka i Smętowskiego (2005), Jałowieckiego (2000), Sagan
i Smith (2012) oraz Lorensa i Martyniuk-Pęczek (2011).
Wnioski
Z krótkiego przeglądu literatury wynika, że konkurencyjność należy do naj
częściej interpretowanych, analizowanych i dyskutowanych kategorii współczes
nej ekonomii. Konkurencyjność bada się w odniesieniu do krajów, ugrupowań
integracyjnych, regionów, sektorów, firm, a nawet osób. Uwagi, że stanowi ona
„niebezpieczną obsesję”, podsycają wręcz zainteresowanie badaczy i prowokują
do kolejnych porównań opartych na zestawach nowych wskaźników.
Analizując różne podejścia do problemu konkurencyjności, zwraca się uwagę
na różnorodność czynników, które ją kreują. Założenie, że zależą one od „wyjściowego” potencjału gospodarki regionalnej, jest logiczne, ponieważ czynniki
wzrostu gospodarczego są zróżnicowane zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.
Reasumując rozważania dotyczące konkurencyjności regionalnej, należy przyznać rację Gardinerowi (2000), który twierdzi, że główne przyczyny trudności
w zrozumieniu i testowaniu konkurencyjności to:
• fakt, że teorie nie są jednoznaczne, często sprzeczne i trudne do sprawdzenia,
• analiza konkurencyjności musi uwzględniać wiele czynników,
• konstrukcja indeksów oceny konkurencyjności jest atrakcyjna, ale arbitralna
i bezużyteczna jako narzędzie, które mogłoby być wykorzystane w rekomendacjach dotyczących polityki gospodarczej,
• analiza wskaźników może być pomocna, ale – w celu wyeliminowania błędów – niezbędna jest typologia rozwoju.
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Stanisław Umiński
Handel międzynarodowy w ujęciu tradycyjnym jest rozpatrywany na pozio
mie krajów, co nie jest zaskoczeniem. To między krajami toczyły się „wojny
handlowe”, których uzasadnieniem była doktryna merkantylistyczna, później
zakwestionowana przez Adama Smitha. To przede wszystkim na wymianę
między krajami nakładane były cła bądź inne opłaty. To kraje realizowały politykę handlową mającą na celu albo ograniczenie zagranicznej konkurencji
i ochronę rynku krajowego, albo promocję producentów/produktów krajo
wych. Nie znaczy to jednak, że międzynarodowe relacje handlowe odbywały
się w nieokreślonej przestrzeni gospodarczej, w której nie można by wyróżnić
konkretnych lokalizacji i uszeregować ich np. w rankingu konkurencyjności
(tak jak to określamy współcześnie). Można sformułować tezę, że aktywność
homo economicus zawsze cechowały przestrzenne zróżnicowania/nierówności.
Problem polegał wszakże na tym, że nie zostało to dostrzeżone przez teoretyków. Ekonomia międzynarodowa koncentrowała swą uwagę na relacjach
między krajami, traktując je jako jednorodne, wewnętrznie niezróżnicowane
obiekty utożsamiane z punktami w przestrzeni, z których pochodziły strumienie
handlu. „Obok”, w ramach nauk geograficznych czy też tzw. regional science,
powstawały koncepcje odnoszące się do lokalizacji działalności gospodarczej.
Niemniej nie można stwierdzić, że uwzględniały one działalność o charakterze
eksportowym. Z czasem ekonomiści zaczęli jednakże dostrzegać, że kraje są
wewnętrznie zróżnicowane, że eksport wywodzi się z konkretnych lokalizacji,
a w dalszej kolejności – że cechy regionów wpływają na charakter produktów
z nich „pochodzących”, a konsumenci zwracają uwagę na regionalne atrybuty
produktów. Nowe światło na przestrzenny wymiar międzynarodowych relacji
gospodarczych bez wątpienia skierowała nowa geografia ekonomiczna, aczkolwiek – jak wiadomo – jest ona przedmiotem poważnej krytyki, zwłaszcza
ze strony geografów.
Zanim przedstawiony zostanie bardziej obszerny przegląd badań empi
rycznych, zaprezentowane zostaną najważniejsze koncepcje teoretyczne, które
można potraktować jako podstawę do rozważań nad naturą handlu międzynarodowego w ujęciu regionalnym. Skoncentrowano się przy tym na rozważaniach
w ramach teorii handlu międzynarodowego. Wydaje się bowiem, że koncepcje
lokalizacji działalności gospodarczej oraz teorie zagranicznych inwestycji bezpośrednich są szerzej znane, a zatem nie ma potrzeby ich omawiania. Wytłumaczenia wymaga jednakże fakt, dlaczego wspomina się o teorii zagranicznych
inwestycji bezpośrednich w kontekście handlu międzynarodowego. Jest to
uzasadnione tym, że strumienie eksportu i importu determinowane są głównie
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przez aktywność inwestorów zagranicznych. Jest to rezultat ich znaczenia jako
„agentów globalizacji”, a także wysokiego udziału podmiotów z zagranicznym
kapitałem w handlu międzynarodowym.
1.2.1. Najważniejsze koncepcje z zakresu teorii handlu
międzynarodowego przydatne do interpretacji handlu na poziomie
regionalnym
W literaturze dotyczącej handlu międzynarodowego raczej nie przywiązywano
wagi do tego, gdzie lokalizowana jest produkcja. Koncentrowano się głównie
na kwestii wyboru optymalnej kombinacji czynników produkcji, a założenia
będące fundamentem rozważań teoretycznych były bardzo restrykcyjne, w tym
także w kwestii migracji czynników produkcji między krajami (lokalizacjami).
Poważniejsza analiza literatury pozwala jednakże dostrzec – aczkolwiek raczej
mało formalne i subtelne – związki między teorią lokalizacji a teorią handlu
międzynarodowego. Ohlin (1933) zauważył znaczne podobieństwo między
czynnikami kształtującymi handel międzynarodowy a determinantami lokalizacji. Stwierdził, że „teoria handlu międzynarodowego nie jest niczym innym jak
internationale Standordtslehre” (Ohlin 1933, s. 589), czyli nauką/teorią, która
uczy nas o lokalizacji międzynarodowej. Badacz ten zdawał sobie sprawę, że
traktowanie krajów jako tzw. bezwymiarowych tworów jest poważnym ograniczeniem teorii handlu międzynarodowego. Jego zdaniem teoria ta nie może
być w pełni zrozumiała bez uwzględnienia ogólnej teorii lokalizacji.
Bardziej zdecydowanie do relacji między handlem a lokalizacją odniósł się
Isard (1956, s. 207), stwierdzając, że lokalizacji działalności gospodarczej nie
można wytłumaczyć, nie uwzględniając handlu, natomiast handel nie może
zostać wyjaśniony bez jednoczesnego uwzględnienia lokalizacji. Według niego
handel i kwestie lokalizacyjne powinny być traktowane jako „dwie strony tej
samej monety”.
Poważną zachętą do uwzględnienia regionalnego kontekstu w analizach
handlu międzynarodowego jest koncepcja Armingtona (1969). Do dyskusji na
temat natury i przyczyn handlu wprowadził on produkty, które różnią się w zależności od kraju czy miejsca pochodzenia. Na przykładu konsument nie kupuje
„po prostu” butów, ale buty z Włoch, zegarek ze Szwajcarii, wino z Toskanii,
szynkę z Parmy, bryndzę z Zakopanego itp. Produkty będące przedmiotem
handlu międzynarodowego nie są zatem homogeniczne. Są heterogeniczne.
Ich indywidualne cechy, określane przez miejsce „pochodzenia”, stanowią
jednocześnie o ich konkurencyjności – postrzeganej jako sukces eksportowy.
Odnosząc się do przemyśleń Armingtona, Courant i Deardorff (1992)
sformułowali koncepcję tzw. lumpy countries, czyli krajów wewnętrznie zróż
nicowanych/niejednorodnych. Dostrzegli oni fakt, że kraje składają się z re
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gionów. Nie było to może stwierdzenie zbyt odkrywcze, ale z punktu widzenia
badań empirycznych nieuwzględnienie tegoż zróżnicowania niesie poważne
konsekwencje. Przede wszystkim wiążą się one z koncepcją proporcji czynników produkcji. Kraj składa się z różnych regionów charakteryzujących się
odmiennymi proporcjami w odniesieniu do wyposażenia w czynniki produkcji.
Zgodnie zatem z przewidywaniami paradygmatu H-O dla każdego z regionów
spodziewać się należy innego tzw. profilu handlu międzynarodowego. Co
więcej, każdy z regionów może specjalizować się w eksporcie bądź imporcie
innych produktów. Jeśli więc specjalizacja na poziomie kraju jest niedostrzegalna bądź słaba (określana np. na podstawie wskaźników RCA – ujawnionych
przewag komparatywnych), to na szczeblu regionalnym może być bardzo silna.
Przesłanie Couranta i Deardorffa jest takie, aby regiony potraktowane zostały
jako odrębne, małe otwarte gospodarki uczestniczące w międzynarodowej
wymianie handlowej.
Na potrzeby teoretycznych interpretacji natury handlu międzynarodowego
na poziomie regionalnym można także wykorzystać – mniej znaną i mniej
sformalizowaną – koncepcję vent for surplus, pierwotnie sformułowaną przez
Adama Smitha (i rozwijaną przez Myinta 1971). Eksport jest w niej traktowany
jako ujście nadwyżek produkcyjnych.
Kolejna interesująca koncepcja to teoria bazy eksportowej. Zgodnie z nią
sektor bazowy dostarcza dochodów poprzez handel pozostałym sferom gospodarki, które traktowane są jako niebazowe. Istotne jest przy tym, że to właśnie
rozwój sektora bazowego stwarza szanse do rozwoju sektora niebazowego.
W kontekście teorii bazy eksportowej warto przywołać badania Novlana
(2006), który nawiązując do teorii Keynesa, zaprezentował różne, hipotetyczne
przypadki regionalnego mnożnika. Swoje dywagacje zaczął od tzw. bazowego/
prostego modelu gospodarki, który następnie rozwija, dodając sektor turystyczny, będący własnością inwestorów zagranicznych. Kolejno uwzględnia także
import, nakłady na infrastrukturę itp. Publikację Novlana należy traktować
przede wszystkim jako „ćwiczenie” pokazujące, od jak wielu czynników zależy
ostateczny wpływ eksportu na gospodarkę regionu.
Do interpretacji handlu międzynarodowego na poziomie regionalnym
przydatna jest nowa geografia ekonomiczna, przy czym trudno jednoznacznie
sklasyfikować ją jako teorię handlu międzynarodowego bądź teorię lokalizacji
działalności gospodarczej. Jest ona raczej syntezą różnych koncepcji, zwłaszcza teorii lokalizacji oraz handlu międzynarodowego. Modele nowej geografii
ekonomicznej wykorzystywane są do analiz zarówno specjalizacji produkcyjnej, jak i handlowej regionów oraz krajów, a także do interpretacji lokalizacji
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).
Prawidłowość, na której opierają się modele nowej geografii ekonomicz
nej, zasadniczo dotyczy oddziaływania dwóch przeciwstawnych tendencji.
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Z jednej strony, jest to koncentracja produkcji, do której dochodzi ze względu
na korzyści skali (w warunkach wspomnianej już konkurencji niedoskonałej
i zróżnicowania produktów). Z drugiej strony, są to koszty transportu – tym
wyższe, im bardziej produkcja skoncentrowana jest w „miejscach centralnych”,
a kierowana do odbiorców znajdujących się poza tymi miejscami. Cieślik (2005,
s. 124), nawiązując do Findleya (1995), twierdzi, że trwa proces wyłaniania
się nowego, zintegrowanego nurtu teoretycznego, którego skutkiem będzie
powstanie zintegrowanej „ogólnej teorii lokalizacji, relatywnego wyposażenia
w zasoby oraz handlu międzynarodowego w warunkach rosnących przychodów”.
Nowa geografia ekonomiczna nakazuje rozróżnić tzw. czynniki pierwszego
i drugiego rzędu. W ujęciu neoklasycznym, w sytuacji braku efektów zewnętrznych, nie występują tendencje do aglomeracji. Aktywność gospodarcza jest
równomiernie rozmieszczona w przestrzeni, i to przede wszystkim czynniki
natury egzogenicznej, pierwszego rzędu, określają kształt przestrzeni gospodarczej. Nowa geografia ekonomiczna odnosi się natomiast do czynników drugiego rzędu. W powyższym kontekście przywołać należy konstatację Ottaviana
i Thisse’a (2005, s. 2), którzy wskazują, że człowiek zawsze starał się złagodzić
ograniczenia wynikające z przyczyn pierwszego rzędu, budując przestrzenną
strukturę aktywności gospodarczej niezależną od czynników pierwszego rzędu,
czyli od naturalnych przewag komparatywnych. Czynniki drugiego rzędu są
skutkiem działalności człowieka dążącego do poprawy jakości swojego życia.
Z punktu widzenia rozważań nad naturą międzynarodowej wymiany handlowej,
interpretowanej na poziomie regionalnym, w nowej geografii ekonomicznej
najważniejsze wydają się związki między wolnością handlu (kosztami handlu)
a tendencjami do (całkowitej lub nie) aglomeracji aktywności ekonomicznej –
co trzeba utożsamiać z interpretacją zależności między integracją gospodarczą
a prawidłowościami lokalizacyjnymi.
Szeroki teoretyczny przegląd różnych zależności modelowych dotyczących
koncentracji aktywności gospodarczej oraz integracji, kosztów handlu, płac itp.
można znaleźć w publikacjach Brakmana i in. (2005, s. 24), Pugi (1999, s. 315),
Nearry’ego (2001, s. 545), a także Junius (1999, s. 31). Ciekawe są zwłaszcza
graficzne ujęcia powyższych zależności, ilustrowane jako model dzwonu bądź
tomahawka. Warto się jednakże zastanowić nad ich przydatnością do analiz
empirycznych. Uwaga ta odnosi się zasadniczo do nowej geografii ekonomicznej. Modele na niej oparte przewidują albo znaczną stabilność przestrzennego
rozmieszczenia aktywności gospodarczej, albo przeciwnie – gwałtowne zmiany,
do których w rzeczywistości raczej nie dochodzi.
Kolejny ważny nurt zasługujący na uwagę w kontekście badań handlu
międzynarodowego na poziomie regionów to tzw. nowa teoria handlu, która
przewiduje asymetryczne zachowania podmiotów gospodarczych, co oznacza,
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że nie wszystkie firmy z określonej branży stają się eksporterami. O tym, czy
podmiot jest eksporterem, czy sprzedaje tylko na rynek krajowy, rozstrzyga
przede wszystkim poziom produktywności. Jeśli kształtuje się on powyżej
określonego progu, podmiot jest w stanie pokryć dodatkowe koszty stałe (sunk
costs) związane z ekspansją na zagraniczne rynki. Koncepcja Melitza (2008)
zasadniczo oznacza reorientację sposobu myślenia nad przyczynami handlu
międzynarodowego. O wielkości oraz strukturze wymiany decydują nie cechy
krajów, lecz podmiotów gospodarczych. Poza wspomnianą już produktywnością
są to wielkość firmy, jej innowacyjność, lokalizacja. Piszą o tym m.in.: Hagemejer (2006, s. 32), Bernard i Jensen (1995, 1999) oraz Bernard i in. (2003).
Teoria Melitza niesie ze sobą daleko idące implikacje praktyczne dla polityki
rozwoju regionalnego. Saito i Gopinath (2009) zwracają uwagę na mechanizm
samoselekcji podmiotów gospodarczych w przestrzeni. Ich zdaniem wysoko
produktywne przedsiębiorstwa (eksporterzy) lokują się w regionach, w których
dokonują się procesy aglomeracji, obejmujące inne firmy z branży, występują
zdywersyfikowana struktura gospodarcza i duży rynek. Z kolei Baldwin i Okubo
(2006) wskazują na konsekwencje przewidywań modelu Melitza dla skuteczności polityki regionalnej. Skutkiem stosowania subsydiów mających zachęcić
przedsiębiorstwa do przenoszenia się do mniej rozwiniętych regionów jest efekt
sortowania. Polega on na tym, że przenoszą się najmniej efektywne firmy. Zachęcenie najbardziej efektywnych firm do delokalizacji wymaga zdecydowanie
większych zachęt finansowych, co pod znakiem zapytania stawia efektywność
wspierania regionów peryferyjnych.
Kolejną zachętą do analizowania handlu międzynarodowego na poziomie
regionalnym jest koncepcja „świata bez szwów” Krugmana i Venablesa (1995a).
Jest to próba modelowania handlu zagranicznego z pominięciem krajów, ale
z uwzględnieniem regionów, a nawet konkretnych lokalizacji. Granice między
regionami nie są – w świecie bez szwów – „narzucone z góry”. Wykształcają
się endogenicznie. Początkowo jednorodna przestrzeń zaczyna się różnicować,
przy czym dzieje się to podobnie jak w przypadku różnicowania jednorodnych
komórek macierzystych, z których z czasem wykształcają się komórki spełniające różne funkcje. Jest to proces bardzo podobny do biologicznej morfogenezy
zgodnie z tzw. falami Turinga, czyli regularnymi fluktuacjami w przestrzeni.
1.2.2. Wybrane analizy handlu międzynarodowego na poziomie
regionalnym
Celem poniższego zestawienia i krótkiego omówienia charakteru oraz wyni
ków badań dotyczących wymiany międzynarodowej analizowanej na poziomie
regionalnym jest przedstawienie szerokiego spektrum poruszanych problemów.
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Należy zaznaczyć, że możliwości prowadzenia tego typu analiz warunkowane
są przede wszystkim dostępnością danych statystycznych. Wspomnieć trzeba
także, że trudno porównywać handel między stanami USA a zagranicą (czy
też między regionami/prowincjami/terytoriami innych dużych krajów, takich
jak Kanada, Brazylia, Chiny itp. a zagranicą) z regionami poziomu NUTS 2
Unii Europejskiej (w tym Polski). Stany Zjednoczone oraz inne wymienione
powyżej państwa (zwłaszcza o charakterze federacyjnym) są obszarami skali
kontynentalnej. Przykładowo stany USA charakteryzują się dużą autonomią,
ale także znacznymi możliwościami realizowania polityki gospodarczej, w tym
w zakresie wsparcia eksportu. Tymczasem NUTS 2 to jednostki statystyczne
podziału terytorialnego w UE o różnym zakresie autonomii i relatywie mniejszym potencjale gospodarczym.
1. Coughlin i Cartwright (1987a, 1987b) są autorami studium dotyczącego
zależności między intensywnością promocji eksportu na poziomie stanów
USA a wartością eksportu i zmianami poziomu zatrudnienia. Autorzy wykorzystali koncepcję regionu jako małej, otwartej gospodarki, w ramach
której eksport oddziałuje na regionalny rozwój przez tworzenie miejsc
pracy. Autorzy konkludują, że wsparcie eksportu skutkuje wzrostem poziomu zatrudnienia, jednakże elastyczność poziomu zatrudnienia zarówno
w stosunku do eksportu, jak i intensywności jego promocji bardzo różni
się dla poszczególnych stanów. Jednym z wniosków formułowanych przez
autorów jest wskazanie na szkodliwą konkurencję między regionami w zakresie promocji eksportu, co przynosi negatywne skutki w postaci efektu
wypierania na zasadzie beggar your neighbour.
2. Coughlin i Fabel (1988) badali czynniki determinujące eksport stanów
USA. Najistotniejszą konkluzją autorów jest to, że nie ma znaczenia praca
prosta, lecz kapitał fizyczny i ludzki. Regiony relatywnie bogato wyposażone
w kapitał fizyczny oraz ludzki cechuje wyższy eksport. Podstawowy, ciekawy
wniosek autorów jest taki, że model H-O, tradycyjnie stosowany do krajów,
jest także przydatny do interpretacji handlu międzynarodowego na poziomie
regionalnym.
3. Coughlin i Pollard (2001) podjęli próbę określenia determinant zróżnicowania eksportu produktów przemysłowych stanów USA. Autorzy zastosowali
metodę shift-share, a także współczynnik Fingera i Kreinina (1979) do
określenia stopnia podobieństwa (zróżnicowania) sektorowej koncentracji
eksportu. Autorzy wymieniają efekty zróżnicowania branżowego, konkurencyjności, uwzględniają przy tym także kierunki geograficzne eksportu.
Jako kluczowy dla sukcesu eksportowego wskazują efekt konkurencyjności,
którego podstawą jest wzrost zasobu wiedzy (wyposażenie w kapitał ludzki).
4. Caughlin i Wall (2003) w swych analizach odwołali się do warsztatu modelu
grawitacji. Przedmiotem ich dociekań są zmiany geograficznej struktury
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eksportu stanów USA w ramach NAFTA (North American Free Trade
Agreement). Autorzy skoncentrowali swą uwagę na wpływie liberalizacji
handlu w ramach NAFTA na sytuację społeczno-gospodarczą regionów,
przy czym eksport potraktowano jako najważniejszą płaszczyznę, przez
którą impulsy z międzynarodowego otoczenia gospodarczego przenoszą
się do regionalnej gospodarki. Procesy liberalizacyjne skutkują realokacją
zasobów – jako dostosowaniem do warunków wolnego handlu, a to z kolei oddziałuje na rynek pracy. W modelu grawitacji autorzy uwzględniają
efekty przesunięcia i kreacji handlu oraz mobilność czynników produkcji
wewnątrz kraju. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność koncepcji grawitacji – potencjał rynków określany przez wielkość dochodów (eksportera
i importera) jest istotną determinantą intensywności relacji handlowych.
Najważniejsze konstatacje autorów są następujące: wrażliwość regionów
na procesy liberalizacji handlowej jest heterogeniczna, regionalna struktura
zasobów produkcyjnych ma decydujące znaczenie dla skutków liberalizacji
handlu, a dla regionalnych procesów dostosowawczych ważna jest mobilność
kapitału.
5. W kontekście nowej geografii ekonomicznej Coughlin (2004) szuka najważ
niejszych czynników kształtujących międzynarodowe powiązania handlowe
w układzie regionalnym. Autor uwzględnia zmiany kosztów transportu,
regionalne porozumienia handlowe oraz nierównomierny wzrost dochodów,
a także proces międzynarodowej fragmentacji produkcji. Coughlin wskazuje na rosnącą intensywność powiązań handlowych z tzw. bliską zagranicą.
Przede wszystkim jednak podkreśla bardzo duże zróżnicowanie sytuacji
w zakresie eksportu poszczególnych stanów.
6. Model grawitacji zastosowany został także przez Casseya (2010) do bardzo szczegółowych badań eksportu między stanem Teksas a Meksykiem.
Autor zastanawia się nad przydatnością modelu grawitacji do interpretacji
powiązań handlowych, przy czym jako podstawowy problem wskazuje
metodologicznie poprawne określenie dystansu ekonomicznego między
partnerami. Autor uwzględnia wpływ takich czynników, jak: konsolidacja
ładunków (pochodzących z innych stanów) na granicy, efekt wspólnej granicy, działalność fabryk typu maquiladoras, działalność biur handlowych
stanu Teksas w Meksyku i przypadków produktów petrochemicznych oraz
przemysłu samochodowego w eksporcie stanu. Studium Casseya potwierdza,
że w USA są prowadzone szczegółowe badania uwzględniające specyficzne
uwarunkowania poszczególnych stanów.
7. Interesujący wątek podjęty został przez Cronovicha i Gazela (1998). Dotyczy on kwestii zmienności kursów walutowych oraz ich konsekwencji dla
kształtowania się poziomu dochodów w stanach USA. Autorzy wskazują, że
jako „standard” przyjmuje się, iż zmiany kursów walutowych wpływają na

36

1. Konkurencyjność, handel międzynarodowy, atrakcyjność inwestycyjna...

		 eksport między krajami, na poziomie regionalnym natomiast zależność taka
jest wątpliwa. Dowodzą, że wahania realnego kursu walutowego, ważonego
geograficzną strukturą obrotów handlowych dla każdego ze stanów USA,
mają negatywne oddziaływanie na eksport.
8. Leichenko i Erickson (1997) badali wpływ obecności firm z udziałem
kapitału zagranicznego na eksport stanów USA. Autorzy konkludują,
że „przyciąganie” kapitału zagranicznego w formie BIZ uznać można za
czynnik długookresowej poprawy konkurencyjności regionalnej gospodar
ki. Konkurencyjność traktowana jest przy tym jako pozycja firm regionu
na rynkach eksportowych. Należy zwrócić uwagę, że autorzy traktują aktywność w sferze promocji eksportu oraz działania na rzecz przyciągnięcia
zagranicznych inwestycji jako komplementarne sposoby promocji eksportu
na poziomie regionalnym.
9. Erickson (1989) także zajmował się efektywnością promocji eksportu
z uwzględnieniem poziomu regionalnego. Dowodził, że ze względu na
specyfikę poszczególnych regionów aktywność promocyjna powinna być
każdorazowo „dopasowana” do regionalnych uwarunkowań, a przede
wszystkim powinna uwzględniać regionalną strukturę przemysłu, w tym
udział branż zorientowanych proeksportowo oraz tych, które są bardziej
nastawione na zaopatrywanie rynku krajowego. Erickson wskazuje, że charakter rynku pracy oraz obciążenia podatkowe są ważniejsze dla podmiotów
zorientowanych na eksport, natomiast dla firm zorientowanych bardziej
na rynek krajowy większe znaczenie mają dostęp do dużego i chłonnego
rynku zbytu, sytuacja na rynku energii oraz warunki klimatyczne.
10. W badaniach eksportu na poziomie regionalnym stosowane są zazwyczaj
„standardowe” narzędzia znane z analiz dla poziomu krajów. Przykładem
są dociekania Clarka, Sawyera i Sprinkle’a (2005) poświęcone – jak auto
rzy sami przyznają – połączeniu regionalnego oraz międzynarodowego
pola badań. Badacze ci, dywagując nad skutecznością promocji eksportu,
proponują, aby identyfikacji branż, które należy wspierać, dokonać na
podstawie indeksu RCA – ujawnionych przewag komparatywnych. Wsparcie dla eksportu powinno być kierowane do branż charakteryzujących się
wysokimi indeksami RCA.
11. Tak jak różnią się struktury gospodarek poszczególnych regionów w zakresie rolnictwa, przemysłu, usług, tak też niejednakowa jest struktura eksportu. Udział produktów o charakterze rolnym w eksporcie stanów USA nie
jest znacznie zróżnicowany. Eff i Livingston (2007) analizują prawdopodobieństwo zaangażowania eksportowego podmiotów z regionów rolniczych
w porównaniu z podmiotami z regionów metropolitalnych (nierolniczych).
Zastanawiają się, czy aktywność eksportowa prowadzi do wzrostu zróżnicowań regionalnych. Proces globalizacji oznacza rosnącą ekspozycję na
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skutki wydarzeń gospodarczych zachodzących za granicą, co prowadzi do
wyłonienia „wygranych i przegranych” lokalizacji, przy czym zasadniczy
problem dotyczy tego, czy rozwój handlu międzynarodowego korzystny
jest bardziej dla regionów zurbanizowanych, czy rolniczych. Występowa
nie „luki” eksportowej między regionami rolniczymi a przemysłowymi jest
faktem. Autorzy przede wszystkim wskazują na to, że regiony o charakterze
rolnym są „oddalone od szans międzynarodowych” (problem asymetrii
w dostępie do informacji w porównaniu z regionami nierolniczymi), przy
czym wpływ na to ma także słabsze wyposażenie w kapitał ludzki. Regiony
o charakterze rolniczym mają jednak przewagę w postaci niskich kosztów
pracy, co stwarza szansę na przyciągnięcie inwestycji, także tych, które
mają orientację proeksportową.
12. Podobne badania – skoncentrowane na eksporcie rolnym – przeprowadzili
Leichenko i Silva (2004). Skupili się oni na porównaniu skutków zaangażowania w międzynarodową wymianę handlową regionów rolniczych
oraz regionów zurbanizowanych. Dla każdego z typów regionów wskazują
na pozytywne oraz negatywne konsekwencje zaangażowania w handel.
Uwzględniają przy tym dwa komponenty: zmiany realnych kursów walutowych liczone dla stanów USA, ważone udziałem poszczególnych krajów
w eksporcie poszczególnych branż (dla każdego stanu) oraz indeks orientacji handlu zagranicznego (udział eksportu w produkcji sprzedanej branż
oraz znaczenie branż konkurujących z importem w każdym ze stanów).
Ogólny wniosek z badań cytowanych autorów jest taki, że konsekwencje
zaangażowania w międzynarodową wymianę handlową mają charakter
bardzo indywidualny, determinowany przez specyfikę gospodarki poszczególnych regionów. Działania podejmowane w celu promocji eksportu oraz
ochrony przed konkurencją importową zdecydowanie powinny uwzględniać
regionalny kontekst.
13. Jednym z najczęściej cytowanych opracowań, o przełomowym znaczeniu
dla badań handlu międzynarodowego w ujęciu regionalnym, jest artykuł
McCalluma (1995), w którym autor podejmuje kwestię znaczenia granic dla
intensywności powiązań handlowych. Przedmiotem analizy jest tzw. efekt
granicy (border effect) interpretowany na podstawie modelu grawitacji dla
wymiany handlowej między Kanadą a USA, przy czym handel wewnątrzkrajowy porównywany jest z handlem międzynarodowym. Pytanie, jakie
zadaje autor, odnosi się do tego, czy granice między krajami mają znaczenie dla handlu (w warunkach jego liberalizacji). Na podstawie koncepcji
grawitacji McCallum dochodzi do wniosku, że istnienie granicy między
krajami ma poważny, negatywny wpływ na handel. Badania efektu granicy
były kontynuowane m.in. przez Helliwella (1996) dla prowincji Quebec.
Wymiana Quebecu z innymi prowincjami Kanady okazała się 20 razy bar-
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dziej intensywna niż ze stanami USA o podobnej wielkości i znajdującymi
się w podobnej odległości. Z kolei Brown i Anderson (2002) proponują,
aby efekt granicy szacować z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych
branż przemysłu. Granica nie zawsze jest systemową barierą w handlu,
a to, jak poważną stanowi przeszkodę, zależy od lokalizacji regionu oraz
produktowej struktury jego eksportu.
Tomiura (2003) analizował konsekwencje rosnącego importu dla przestrzennego rozmieszczenia działalności gospodarczej w Japonii. Autor
skierował szczególną uwagę na powiązania kapitałowe japońskich przed
siębiorstw. Podejmowanie inwestycji za granicą przez podmioty gospodarcze z Japonii doprowadziło do spadku koncentracji przemysłu w tym kraju.
Wzrost penetracji importowej zmienił dotychczasowe, przez lata budowane
regionalne powiązania typu input–output. Nie zmienił ich jednak całkowicie
ze względu na inercyjność procesów gospodarczych w przestrzeni, a także
z powodu występowania skupisk/klastrów wiedzy. Ponadto – jak przewidziano w teoretycznych modelach nowej geografii ekonomicznej – część
siły roboczej jest niemobilna, co ogranicza procesy realokacyjne.
Biles (2004) ilustruje konsekwencje dynamicznego rozwoju eksportowo
zorientowanej produkcji typu maquiladora na przykładzie prowincji Jukatan. Opisywane studium przypadku potraktować należy jako ostrzeżenie
przed nieproporcjonalnym rozwojem sektora eksportowego, opartym na
przetwórstwie importowanych surowców bez powiązań kooperacyjnych
z pozostałymi sektorami i regionami kraju. Prowadzi to do wykształcenia
się swoistego „dualnego” systemu gospodarczego.
W 2004 roku przedstawione zostało interesujące studium poświęcone
udziałowi regionu Piemont w międzynarodowym podziale pracy (w mię
dzynarodowej współpracy gospodarczej), autorstwa Union Camere Piemonte (2004). Stanowi ono kompleksowy przegląd problematyki z zakresu
powiązań międzynarodowych firm z regionu. Wyniki badań wskazują na
występowanie efektów typu spillover, polegających na tym, że podmioty, które nawiązały międzynarodowe relacje gospodarcze, na zasadzie
współpracy sieciowej „włączają” w nią kolejne podmioty. Ze względu na
to, że studium dotyczy także licznych praktycznych aspektów aktywności
eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw, może stanowić inspirację
do podjęcia podobnych badań także w Polsce.
Dla regionu Piemont powstało też inne ciekawe opracowanie – jako część
szerszych badań poświęconych umiędzynarodowieniu gospodarki regionu.
Strocco (2004) formułuje propozycję indeksu internacjonalizacji gospo
darki regionu. Indeks obejmuje dwa subindeksy. Pierwszy, ekonomiczny,
uwzględnia: sumę eksportu i importu jako procent PKB, atrakcyjność
inwestycyjną szacowaną na podstawie relacji napływu BIZ do PKB, liczbę
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zagranicznych pracowników (w podziale na pochodzących z UE oraz spoza
UE) w proporcji do całości zasobów siły roboczej. Drugi subindeks dotyczy
tzw. internacjonalizacji społecznej. Obejmuje on: relację liczby obcokrajowców do rezydentów, turystykę międzynarodową oraz międzynarodową
edukację i kształcenie.
18. Simmie (2002) poświęca uwagę dużym, europejskim miastom, które
traktuje jako uczestników handlu międzynarodowego, odwołując się przy
tym do paradygmatu bazy eksportowej. Autor wskazuje na rolę klastrów
oraz innowacyjności jako czynników kreujących strumienie eksportu z po
szczególnych lokalizacji. Konkurencyjna pozycja miast jako eksporterów
jest rezultatem aglomeracji, z której wynikają prokonkurencyjne efekty zewnętrzne. Autor wskazuje na występowanie kumulatywnej przyczynowości
prowadzącej do zwiększenia dysproporcji regionalnych. Centralne regiony
traktuje jako węzły międzynarodowych powiązań gospodarczych.
19. Costa-i-Font oraz Tremosa-i-Balcells (2003) zainteresowali się konsekwen
cjami wprowadzenia euro dla gospodarki regionów Hiszpanii, odwołując się
przy tym do teorii optymalnych obszarów walutowych. Autorzy dowodzą,
że do uczestnictwa w jednolitym obszarze walutowym predestynowane
są przede wszystkim regiony duże, konkurencyjne, z otwartą gospodarką
(z dużą rolą handlu zagranicznego). Wskazują jednocześnie na poważne
różnice między regionami w odniesieniu do zmian realnych kursów walutowych.
20. W 2011 roku wydane zostało studium poświęcone uwarunkowaniom międzynarodowej oraz krajowej konkurencyjności województwa lubelskiego
(Ciżkowicz i Wojciechowski 2011). W ramach przeprowadzonych analiz
Wojciechowski oraz Ciżkowicz zidentyfikowali determinanty popytu na
pracę w ujęciu regionalnym (województwa). Dynamika eksportu ma statystycznie istotny wpływ na dynamikę liczby pracujących, przy czym skala
oddziaływania jest umiarkowana. Wzrost eksportu o 1 punkt procentowy
zwiększa wielkość popytu na pracę o ok. 0,06 punktu procentowego.
Autorzy konkludują, że rzeczywisty wpływ eksportu na rynek pracy jest
prawdopodobnie większy, gdyż model uwzględniał także dynamikę wartości
dodanej brutto. Gawlikowska-Hueckel i Umiński (2011) przedstawili szczegółową analizę eksportu województwa lubelskiego na podstawie danych
podmiotów mających siedzibę w regionie (w tym oszacowanie struktury
produktowej, geograficznej, przewag komparatywnych itp.). Na przykładzie
województwa lubelskiego autorzy wykazują, że analizy handlu na poziomie
regionalnym są trudne zwłaszcza z powodu charakteru dostępnych danych
statystycznych, dużego znaczenia nieewidencjonowanego handlu przygranicznego, a także braku informacji na temat eksportu usług. Ciżkowicz
i Umiński (2011) przedstawili analizę determinantów eksportu na poziomie
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województw, w podziale na segment produktów rolno-spożywczych oraz
dla eksportu ogółem. Jako statystycznie istotna i dodatnia zidentyfikowana
została zależność między udziałem eksportu produktów rolno-spożywczych
a udziałem pracujących w rolnictwie. Wysokiemu udziałowi produktów
rolno-spożywczych w eksporcie sprzyjają także: wysoka wartość dodana
na jednego pracującego w rolnictwie, wysoki udział osób z wykształceniem
policealnym lub średnim zawodowym, niska gęstość zaludnienia oraz posiadanie przez województwo dostępu do morza, a ściślej rzecz biorąc – do
infrastruktury portowej. Został jednocześnie zidentyfikowany negatywny
wpływ posiadania granicy z innym państwem. Bez znaczenia dla udziału
produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem był fakt akcesji Polski
do UE (członkostwo w UE w jednakowym stopniu przyczyniło się do wzrostu eksportu zarówno produktów rolno-spożywczych, jak i pozostałych).
W odniesieniu do eksportu ogółem relacja eksportu do wartości dodanej
jest statystycznie istotnie kształtowana przez: wydajność pracy (zależność
dodatnia), udział sektora rolnego w zatrudnieniu ogółem (zależność
negatywna), relację płac w regionie w stosunku do średniego poziomu
płac w Polsce (zależność negatywna), posiadanie granicy oraz dostęp do
morza/infrastruktury portowej (zależność dodatnia; Ciżkowicz i Umiński
2011, s. 244). Niejednoznaczny okazał się wpływ struktury wykształcenia,
natomiast jako statystycznie nieistotny określić należy wpływ długości dróg
utwardzonych.
Wnioski
Swoistym paradoksem jest fakt, że to w odniesieniu do USA i Kanady powstały
pierwsze, patrząc chronologicznie, opracowania dotyczące handlu międzynarodowego. Są to bowiem kraje, które mają relatywnie mało otwarte gospodarki (udział eksportu i importu w PKB). Eksport zatem – np. w porównaniu
z krajami europejskimi – w mniejszym stopniu wpływa na sytuację społeczną
i gospodarczą regionów. Tym samym na jego podstawie trudno stawiać diagnozy
konkurencyjności. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim bardzo
dobra dostępność danych statystycznych dla tych dwóch krajów – na poziomie
regionalnym.
Wzrost zainteresowania – w ujęciu empirycznym – regionalnym wymiarem
aktywności eksportowej jest też rezultatem coraz szerszego uwzględniania
przestrzennych aspektów działalności gospodarczej w teorii międzynarodowych
stosunków gospodarczych. Zainteresowanie regionalnymi analizami eksportu
wzrosło także z powodu dostrzeżenia przez władze, że sytuacja w regionie w coraz większym stopniu zależy od zewnętrznych relacji, w jakie angażują się podmioty. Globalizacja dotyka regiony coraz silniej. Władze regionalne – zgodnie
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z zasadą subsydiarności – włączają się w działalność promocyjną, w tym także
podejmują aktywność mającą na celu przyciągnięcie zagranicznych inwestycji
bezpośrednich. Te z kolei – ze względu na wysoką orientację proeksportową –
wiążą region z rynkami zagranicznymi.
Przeglądając publikacje poświęcone regionalnym aspektom eksportu, obserwuje się ewolucję omawianej problematyki, co odzwierciedla rozwój ekonomii
międzynarodowej jako nauki oraz doskonalenie warsztatu narzędziowego.
Obecnie dostrzec można przewagę badań odwołujących się do nowej geografii
ekonomicznej oraz do modelu grawitacji. Zaczynają być też widoczne (PBS/
DGA 2011) opracowania odwołujące się do modelu Melitza, w którym uwaga
skupia się na cechach pojedynczych podmiotów jako eksporterów wywodzących
się z konkretnych regionów.
Intensyfikacja procesów integracyjnych w Europie (rynek wewnętrzny UE)
oraz wprowadzenie euro sprawiły, że gospodarki regionalne zostały w poważniejszym niż wcześniej stopniu poddane presji dostosowań do zmieniającego się
otoczenia gospodarczego, dlatego pojawiają się publikacje dotyczące wpływu
wprowadzenia euro oraz znaczenia budowy rynku wewnętrznego dla regionów.

1.3. Atrakcyjność inwestycyjna
Jacek Szlachta
1.3.1. Uwagi metodologiczne
W przeprowadzonym przez zespół naukowy Instytutu Rozwoju przeglądzie
literatury przedmiotu zostało przyjęte założenie koncentracji uwagi na bada
niach uwzględniających zarówno aspekt teoretyczny, jak i empiryczny. Oznacza
to, że wnioski wynikające z prowadzonych w Polsce badań naukowych mogą
być zastosowane do kształtowania polityki rozwoju regionalnego, zasadniczo
jednak zawęża to odniesienia do literatury niniejszej analizy.
Jako główny przekrój analityczny przytaczanych badań przyjęto obszary
typu NUTS 2 (Nomenclature of Units for Territorial Statistics – Nomenklatura
Jednostek Statystyki Terytorialnej), jakimi w Polsce są województwa3. Poziom
3
NUTS – Nomenclature of Units for Territorial Statistics (Nomenklatura Jednostek Statystyki
Terytorialnej) to uniwersalna regionalizacja obowiązująca we wszystkich krajach członkowskich
i kandydackich Unii Europejskiej, w Polsce zwana Nomenklaturą Terytorialną Statystyki (NTS).
Wyróżnia się poziomy: NUTS 1 (makroregiony), NUTS 2 (regiony), NUTS 3 (podregiony).
Poziom lokalny to NUTS 4 i NUTS 5, zwane także LAU 1 i LAU 2 – Local Administration Unit
(Lokalna Jednostka Administracyjna). W Polsce poziom NUTS 1 to sześć makroregionów, poziom
NUTS 2 to 16 województw, a poziom NUTS 3 to 66 podregionów. Poziom NUTS 4, czyli LAU 1,
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makroregionów, czyli obszarów NUTS 1, liczący w Polsce sześć jednostek terytorialnych nie odgrywa żadnej roli w ujęciach analitycznych oraz w polityce
rozwoju regionalnego, chociaż obecnie pojawiają się strategie Polski zachod
niej (dwa makroregiony) i Polski południowej (jeden makroregion) obok już
wcześniej przygotowanych analiz i dokumentów programowych dla pięciu
województw Polski wschodniej. Kolejny poziom tej uniwersalnej klasyfikacji,
czyli podregiony będące obszarami typu NUTS 3, nie jest w Polsce stabilny,
siatka podziału zmienia się bowiem co 3–4 lata, a zarazem nie ma podmiotu administracji publicznej, który odpowiadałby za kształtowanie procesów
rozwojowych na tym poziomie. Powiaty (NUTS 4, czyli LAU 1) są w Polsce
jednostkami administracji publicznej o bardzo ograniczonych kompetencjach
i – ze względu na ich liczbę – mają charakter podmiotów o lokalnym zasięgu,
dlatego z wyjątkiem powiatów miejskich ich rola w kształtowaniu procesów
rozwojowych w skali ponadlokalnej jest niewielka. Poziom poszczególnych
miast i gmin (NUTS 5, czyli LAU 2) ma charakter lokalny z punktu widzenia
kształtowania polityki rozwoju regionalnego. W Unii Europejskiej coraz szerzej
formułowany jest postulat prowadzenia analiz i polityk w układzie regionów
funkcjonalnych, badania naukowe nie dostarczają jednak jak dotąd wystarczających przesłanek do podjęcia kompleksowej interwencji przez politykę rozwoju
regionalnego w układzie takich obszarów.
Dość jednoznacznie wyznacza to horyzont czasowy niniejszej analizy poświęconego temu zagadnieniu dorobku naukowego, zawężając ją praktycznie
do okresu po 1998 roku, gdy w wyniku reformy administracyjnej państwa
powołano blisko 400 powiatów oraz duże i podmiotowe województwa kierowane przez wybieralne ciała przedstawicielskie, które dysponują corocznymi
budżetami wojewódzkimi. Po akcesji Polski do UE samorządy województw stały
się istotnymi podmiotami wdrażania na poziom NUTS 2 europejskiej polityki
spójności. Oczywiście przeliczenie danych z układu 49 małych województw
istniejących do końca 1998 roku na 16 nowych dużych województw dokonane
zostało wybiórczo, przy przyjęciu wielu założeń upraszczających i dlatego szeregi czasowe najważniejszych danych są bardzo krótkie, co utrudnia analizę
procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w układach dynamicznych.
to powiaty, natomiast poziom NUTS 5, czyli LAU 2, to poszczególne miasta i gminy. Klasyfikacja ta jest aktualizowana przez Eurostat na podstawie wniosków państw członkowskich raz na
3–4 lata, a wszystkie dane terytorialne są gromadzone i zestawiane przez Komisję Europejską
i kraje członkowskie w takim układzie. W Polsce jest to Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W europejskiej polityce spójności podstawowe znaczenie ma poziom
NUTS 2, uzupełniający w przypadku współpracy transgranicznej poziom NUTS 3. Ta klasyfikacja
została także zaadaptowana przez OECD do analiz problemów rozwoju regionalnego w najbardziej rozwiniętych krajach świata.
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Wielkość potencjału społeczno-gospodarczego i zróżnicowanie wewnętrzne
województw powodują, że autorzy najbardziej wartościowych badań, oceniając
siłę społeczno-ekonomiczną województw, uwzględniają także poziom lokalny,
czyli powiatów oraz miast i gmin. Zasadniczo jednak w takich badaniach nie
podejmuje się kwestii znaczenia terytorialnej struktury potencjału województwa.
W przeglądzie literatury na ogół nie brano pod uwagę badań prowadzo
nych w skali pojedynczych województw ze względu na najczęściej unikatowy
i jednostkowy sposób generowania podstawowych danych źródłowych.
Analizy tego typu są także systematycznie prezentowane przez Komisję
Europejską z częstotliwością co trzy lata, w ramach kolejnych raportów kohezyjnych dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej4.
W raportach tych zestawiane są dane dla wszystkich regionów typu NUTS 2
występujących w krajach członkowskich UE. Ostatni raport z 2010 roku dzięki
wejściu w życie traktatu lizbońskiego obok spójności gospodarczej i społecznej
dotyczy po raz pierwszy spójności terytorialnej.
1.3.2. Badanie atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski
W związku z istotną rolą inwestycji dla rozwoju regionów badania atrakcyjności
inwestycyjnej od początku zmian systemowych w gospodarce Polski cieszą się
dużym zainteresowaniem5. Transformacja ekonomiczna oraz częściowa decentralizacja władzy na poziom województw wiązały się z potrzebą prowadzenia
polityki regionalnej wspierającej rozwój, czyli m.in. z przyciąganiem inwestycji, a szczególnie BIZ. Stąd zapotrzebowanie na zaawansowane ekspertyzy
oceniające atrakcyjność poszczególnych województw z osobna oraz rankingi
dokonujące oceny względnej poszczególnych regionów. Jednymi z pierwszych
badań w tym zakresie są prowadzone od połowy lat 90. poprzedniego wieku
prace Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), zapoczątkowane
przez zespół pod kierownictwem K. Gawlikowskiej-Hueckel i kontynuowane
obecnie pod kierunkiem M. Nowickiego.
Warunek kompleksowości spełniają badania prowadzone w następujących
ośrodkach naukowych: w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie pod
kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej, na Uniwersytecie Warszawskim w ramach EUROREG, związane z G. Gorzelakiem, na Uniwersytecie Warszawskim
4
Dwa ostatnie raporty: Growing Regions, growing Europe. Fourth report on economic and social
cohesion, European Commission, Brussels, June 2007 oraz Investing in Europe’s Future. Fifth report
on economic, social and territorial cohesion, European Commission, Brussels, November 2010.
5
Jedną z pierwszych prac, w których zaproponowano ranking atrakcyjności województw, był
artykuł K. Gawlikowskiej-Hueckel Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw, „Nowe Życie
Gospodarcze” 1996, nr 41.
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i GEOPROFIT, prowadzone w zespole kierowanym przez W. Dziemianowicza,
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zespole T. Kudłacza oraz
w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, realizowane pod kierunkiem
M. Nowickiego.
W ramach administracji publicznej analizy takie są podejmowane przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), które prezentuje je w różnych
raportach na temat rozwoju regionalnego Polski6. Dominującą techniką tych
analiz jest przetwarzanie statystycznych informacji źródłowych, dostępnych
w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), bardzo
rzadko zaś stosuje się badania ankietowe. Ich zaletą jest zorientowanie na politykę (policy oriented), co umożliwia formułowanie rekomendacji dla polityki
rozwoju regionalnego, prowadzonej przez Rząd i Zarządy Województw.
Badanie atrakcyjności inwestycyjnej prowadzi również zespół Instytutu
Rozwoju7, a metodyka i część wyników uzyskiwanych w ramach tych analiz zaprezentowane zostaną w niniejszym opracowaniu. Należy wspomnieć również
o pracach Domańskiego (2010) oraz Guzika (2008), które prowadzą do nieco
odmiennych wniosków niż cytowane ekspertyzy.
We wspomnianych wyżej badaniach prowadzonych w SGH w Warszawie pod
kierunkiem Godlewskiej-Majkowskiej (2008, 2010) do określenia potencjalnej
atrakcyjności inwestycyjnej na poziomie województw Polski zastosowano analizę
taksonomiczną. Wprowadzone zostały tzw. mikroklimaty. W wariancie uproszczonym są to: (1) zasoby pracy, (2) infrastruktura techniczna, (3) infrastruktura
społeczna, (4) rynek, (5) administracja. W wariancie rozbudowanym bez wprowadzania warunku ograniczającego porównywalności na wszystkich szczeblach
taksonomicznych dodatkowo uwzględniono mikroklimaty: (6) produktywności
pracy, (7) produktywności majątku trwałego, (8) rentowności przedsiębiorstw,
(9) jednostek samorządu terytorialnego, (10) nakładów inwestycyjnych,
(11) kapitału przyrodniczego. Dla każdego mikroklimatu zastosowano zestaw
kluczowych wskaźników, oparty na statystyce publicznej dostępnej w Banku
Danych Lokalnych GUS oraz bazie danych przedsiębiorstw SAGRA. Analiza
ma charakter fotografii przeprowadzonej dla konkretnego roku. Następnie
porównano potencjalną atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych województw
z ich rzeczywistą atrakcyjnością inwestycyjną. Umożliwia to wskazanie niewy
korzystanych potencjałów i możliwości. Następnie rozwarstwiono analizę
ogólnej atrakcyjności w układach terytorialnych na poziom wybranych sekcji
gospodarki narodowej, uwzględniając: (1) działalność produkcyjną, (2) han
6
Najnowsze opracowanie to: Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2011.
7
Zespół Instytutu Rozwoju w składzie: T. Brodzicki, S. Umiński, K. Migdał-Najman, K. Gawli
kowska-Hueckel, opracował raport na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza pt. Atrakcyjność
inwestycyjna województwa mazowieckiego (Brodzicki i in. 2010).
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del, (3) turystykę, (4) pośrednictwo dla biznesu oraz (5) usługi dla biznesu.
Dodatkowo ujęto kwestię specjalizacji poszczególnych terytoriów.
Możliwości wnioskowania na poziomie regionów zasadniczo poszerzono
dzięki porównaniu potencjalnej i rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej
powiatów. W wariancie rozbudowanym posłużono się jednak krótszą listą
mikroklimatów ze względu na ograniczenia informacji dostępnej na poziomie
lokalnym. Niemal w taki sam sposób przeprowadzono analizę na poziomie
poszczególnych miast i gmin. Wyróżniono najbardziej i najmniej atrakcyjne
inwestycyjnie powiaty oraz najbardziej i najmniej atrakcyjne miasta i gminy.
Brakuje jednak analitycznego powiązania badań prowadzonych w tych trzech
skalach terytorialnych.
Badanie to daje w sumie banalne wyniki w układzie regionalnym, niezależnie
bowiem od zastosowanych w zespole H. Godlewskiej-Majkowskiej rozwiniętych
technik badawczych i jakości zestawianych mierników kolejność województw
jest bardzo podobna do wyników, jakie uzyskano w innych badaniach. Tym,
co zasługuje na szczególne podkreślenie jako niewątpliwa naukowa wartość
dodana, jest możliwość analizy wspomnianych wcześniej mikroklimatów, czyli
stwierdzenie, w jakich elementach pozycja danego województwa jest silna,
a w jakich występują największe deficyty. Może to stanowić istotną przesłankę
kształtowania polityki rozwoju regionalnego w układzie międzyregionalnym
i wewnątrzregionalnym. Nie mniej ciekawe i wartościowe jest odniesienie
wniosków dotyczących rzeczywistej i hipotetycznej atrakcyjności inwestycyjnej
do pięciu sektorów gospodarki narodowej. Oznacza to, że mamy do czynienia
z matrycą uwzględniającą zarówno mikroklimaty, jak i wymienione wcześniej
sektory gospodarki, zestawioną w układach terytorialnych. Wreszcie zestawienie
hipotetycznej i faktycznej atrakcyjności inwestycyjnej otwiera pole do formułowania konkretnych rekomendacji dla polityki rozwoju regionalnego i polityk
sektorowych – zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej – oraz kształtowania
pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w układzie terytorialnym. Na uwagę
zasługuje też udana próba zintegrowania danych pochodzących z różnych baz
informacyjnych.
Krytycznymi punktami tej metody pozostają m.in.:
1. Zakres informacji zawartych w Banku Danych Lokalnych GUS oraz
w innych źródłach, gdyż wskutek ograniczeń bazy danych wiele ważnych
informacji nie wchodzi do analityki. Niektóre ważne dane pojawiają się ze
znaczącym opóźnieniem, a inne nie są dezagregowane poniżej poziomu
obszarów typu NUTS 2 lub NUTS 3.
2. Podstawy merytoryczne nadawania rang poszczególnym mikroklimatom,
które są oczywiście inne na poziomie wojewódzkim, inne na poziomie powiatowym oraz zupełnie inne w układzie gminnym.
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3. Kwestia miejsca występowania dużych miast będących powiatami miejskimi,
które pojawiają się zarówno na poziomie powiatowym, jak i gminnym.
4. Brak bezpośredniego powiązania analizy przeprowadzonej w przekroju
województw oraz w skali lokalnej dla powiatów i gmin/miast. Są to właściwie
trzy niezależne badania, które łączy zastosowana metodologia.
5. Statyczny charakter badania będącego oczywiście jedynie doskonałą fotografią stanu. Dynamika wielu szczegółowych wskaźników cząstkowych jest
tak niska, a często także tak zmienna z roku na rok, że nie może stanowić
wiarygodnej podstawy do analiz dynamicznych.
Wyniki analiz prowadzonych przez inne ośrodki (w układzie województw)
są na ogół bardzo zbliżone we wszystkich badanych przypadkach. Mazowsze,
dzięki ogromnemu potencjałowi Warszawy, jest zdecydowanie na pierwszym
miejscu, niezależnie od przyjętej techniki badawczej i zestawu uwzględnianych
zmiennych w każdym przypadku. Zasadniczo dość przyzwoicie kształtują się
mierniki w województwach związanych z dużymi metropoliami: dolnośląskim,
wielkopolskim, śląskim i pomorskim, w znacznie mniejszym stopniu dotyczy to
województw małopolskiego i łódzkiego. W korzystniejszej sytuacji są regiony
Polski zachodniej, natomiast w zdecydowanie najgorszej pięć województw
Polski wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
Proponowane w przytoczonych analizach instrumenty analityczne w bardzo ograniczonym stopniu umożliwiają powiązanie ocen sytuacji na poziomie
lokalnym z oceną ogólnej pozycji województwa. Niestety nie pozwalają one
także na formułowanie wniosków odnoszących się do znaczenia mniej lub
bardziej korzystnej struktury terytorialnej województwa. Na ogół opierają się
one jedynie na przetwarzaniu informacji źródłowych, dostępnych w statystyce
publicznej w układach terytorialnych.
Ze względu na bardzo ograniczoną skalę zmian poziomu poszczególnych mierników w ciągu roku, przy niedostatkach metodologii zestawiania
różnych mierników, bardzo ograniczone są możliwości prowadzenia takiej
analizy w układach dynamicznych, dokumentujących trajektorie rozwojowe
poszczególnych województw Polski. Wydaje się, że w takiej sytuacji jedyną
rozsądną konwencją jest zestawianie wyników badań prowadzonych w układzie
województw według takiej samej metodologii z częstotliwością raz na kilka lat.
Pomimo dość dużej wartości naukowej przywołanych wcześniej badań mogą
one niestety w bardzo ograniczonym zakresie stanowić podstawę do formułowania rekomendacji pod adresem polityki rozwoju regionalnego, zarówno na
poziomie krajowym, jak i regionalnym.
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Jacek Szlachta, Jacek Zaucha
1.4.1. Dorobek Komisji Europejskiej. Koncepcja Barki
Barca (2009) w swoim raporcie dla komisarz Danuty Hübner zaproponował
nowe podejście do prowadzenia polityki spójności Unii Europejskiej. Jednym
z jego istotnych wyznaczników jest różnicowanie narzędzi tej polityki i dostosowanie jej instrumentarium do warunków lokalnych. Syntetyczne zestawienie
typologii polityk rozwoju, stanowiące pokłosie dyskusji nad raportem, autor
przedstawił na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD). Wyróżnił
tam następujące podejścia do prowadzenia polityki rozwoju:
1. Doskonałe podejście instytucjonalne (Perfect Institutions Approach) – we
dług którego wzrost wymaga odpowiednich instytucji o charakterze uni
wersalnym (np. dobre prawo, oświata). Rolą administracji publicznej jest
zapewnienie tych warunków i odpowiednich dóbr publicznych na terenie
całego kraju/regionu.
2. Rozwój jako efekt koncentracji (Agglomeration-driven Approach) – zgodnie
z tym podejściem korzyści aglomeracji stanowią główny mechanizm napędowy wzrostu. Rolą administracji publicznej jest usuwanie barier hamujących koncentrację (niekorzyści skali) i zapewnienie dostępu do obszarów
koncentracji z terenu całego kraju/regionu.
3. Rozwój społecznie wrażliwy (Redistributive Approach) – według tego podejścia nie da się utrzymać wzrostu w długim okresie bez uwzględnienia
społecznych aspektów tego procesu w postaci napięć i nierówności społecznych. Rolą administracji publicznej jest niwelowanie tych barier na terenie
całego kraju/regionu.
4. Podejście lokalne (Communitarian Approach) – oznaczające, że w procesie
wzrostu nie tylko należy uwzględniać wymiar społeczny i gospodarczy, ale
również włączać organizacje i władze lokalne. Bez ich aktywnego uczestnictwa polityka rozwoju traci rację bytu. Rolą administracji publicznej w tej
sytuacji jest zapewnienie realnej podmiotowości (kompetencje, źródła
finansowania) lokalnym i regionalnym samorządom.
5. Podejście ukierunkowane na miejsca (Place-based Approach8) – według
którego rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny może zachodzić
W oficjalnym przekładzie polskim MRR nieco na wyrost mówi się o polityce ukierunkowanej
terytorialnie, co nie było intencją Barki.
8
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w prawie każdym miejscu przestrzeni poprzez łączenie dostosowanych do
potrzeb miejsca instytucji i inwestycji publicznych, zdefiniowanych przez
interakcje między elitami lokalnymi i ponadlokalnymi (np. krajowymi czy
z poziomu UE). Istotą tego podejścia jest dialog, do którego prowadzenia
władza publiczna powinna zapewnić warunki, powinna też stymulować
debatę i budować politykę rozwoju na podstawie jej rezultatów9.
Barca opowiada się za tym ostatnim podejściem jako najlepiej odpowiadającym współczesnym wyzwaniom prowadzenia polityki rozwoju. Oznacza
to konieczność wielopoziomowego zarządzania dyskursem rozwojowym
i stymulowania go. Imperatyw uwzględniania lokalnej specyfiki zabezpiecza również przed ryzykiem centralizacji i uniformizacji polityk. Zmniejsza
prawdopodobieństwo popadnięcia beneficjentów w zaklęty krąg uzależnienia
od redystrybucji, a zarazem pozwala na przezwyciężenie lokalnych egoizmów
i zachowań naruszających dobro wspólne (np. jazdy na gapę). Analiza tego
raportu upoważnia do stwierdzenia, że osią dyskursu mogą być również kwestie
terytorialne, np. dostępność, stopień koncentracji działalności gospodarczej
i efekty aglomeracji czy tworzenie kapitału społecznego i ludzkiego.
Podstawą merytoryczną raportu Barki (2009) i źródłem zaproponowanych
w nim kierunków reform było dziewięć raportów cząstkowych (tabela 1.3.)
dotyczących sposobów prowadzenia polityki rozwoju oraz wybranych jej kwestii
kluczowych. Najważniejsze konkluzje z tych raportów o istotnych konsekwenc
jach dla prowadzenia polityki rozwoju regionalnego zostały streszczone w dalszej części tego podrozdziału.
Omawiane raporty dotyczą: kwestii społecznych, w tym biedy i ubóstwa
(1 i 7), innowacji (3 i 5), wzrostu gospodarczego i narastania dysparytetów
z nim związanych (6 i 9), technicznych aspektów prowadzenia polityki spójności
(2 – rola programów operacyjnych, 4 – ewaluacja), a także ewolucji polityki
spójności (8). Trudno dopatrzyć się w tym logiki, szczególnie że większość raportów nie zawiera części wnioskowych lub są one bardzo ograniczone.

„Development – both in its economic and social dimensions – can be promoted in (almost)
any place by a combination of tailor-made institutions and integrated public investments designed
through the interaction of agents endogenous and exogenous to that place” (OECD 2011, s. 212).
9
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Tabela 1.3. Raporty cząstkowe wykorzystane przy opracowaniu raportu Barki (2009)
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Ad 1. Raport Omtzigta, pomimo że dotyczy głównie deprywacji, biedy
i dysparytetów, mieści się w szerszym nurcie rozważań dotyczących włączenia
społecznego (istotnego priorytetu zapisanego obecnie w strategii Europa 2020).
Stanowi on przegląd definicji, podejść i innych zagadnień teoretycznych dotyczących wykluczenia społecznego oraz działań z zakresu polityki społecznej
prowadzonych przez kraje członkowskie i Komisję Europejską w tej dziedzinie.
Raport nie zawiera żadnych wniosków.
Z punktu widzenia prowadzenia polityki rozwoju ważna jest zaproponowana przez autora typologia przyczyn społecznego wykluczenia. Mogą nimi być
niedomagania któregoś z czterech systemów instytucjonalnych:
• systemu prawnego i demokracji, co utrudnia tworzenie społeczeństwa obywatelskiego,
• rynku pracy, co zmniejsza skalę włączenia ekonomicznego,
• systemu opieki społecznej i polityki społecznej,
• rodziny i społeczności lokalnej, co negatywnie wpływa na integrację między
ludzką.
Jak podsumowuje autor, zdaniem Komisji Europejskiej przyczynami strukturalnymi społecznego wykluczenia są:
• zmiany na rynku pracy (ich powodem jest np. restrukturyzacja, globalizacja),
• rozwój gospodarki opartej na wiedzy, marginalizujący gorzej wykształconych,
• zmiany społeczno-demograficzne (starzenie się, migracje, zmiany struktury
gospodarstw domowych, napięcia etniczne i religijne),
• zmiany przestrzenne, tj. polaryzacja, marginalizacja i peryferyzacja.
W rezultacie przyczyny wykluczenia mają charakter ekonomiczny (np. brak
pracy, słaba dostępność miejsca zamieszkania, restrukturyzacja gospodarcza,
brak wykształcenia i kwalifikacji itd.) i/lub społeczny, w tym społeczno-instytucjonalny oraz kulturowy (osłabienie roli rodziny, więzi społecznych czy lokalnej
demokracji, tworzenie kultury zależności od pomocy). Raport zwraca uwagę na
sprzężenia zwrotne między tymi przyczynami (np. adres zamieszkania w „złej”
dzielnicy uniemożliwia zdobycie godziwego zatrudnienia).
Według autora polityki przeciwdziałające zjawisku społecznego wykluczenia
z reguły koncentrują się na:
• zapewnieniu zasobów,
• tworzeniu miejsc pracy,
• tworzeniu warunków zapobiegających wykluczeniu z naciskiem na miesz
kalnictwo, wykształcenie, opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo oraz ład
prawny.
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Raport wskazuje, że pierwszym dokumentem na poziomie UE, który dał
podstawy wspólnotowego podejścia do zwalczania społecznego wykluczenia,
była Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników (Community Charter
of Fundamental Social Rights for Workers) z 1989 roku. Kwestię wykluczenia
społecznego zawarto później w następujących dokumentach UE, stwarzających
podstawę do włączania zagadnień społecznych w politykę rozwoju UE:
• Rezolucji Rady i Ministrów ds. Społecznych dotyczącej zwalczania społecznego wykluczenia – The Resolution of the Council of Ministers for Social
Affairs on Combating Social Exclusion (89/C277/01) z 1989 roku,
• Rekomendacjach Rady z 24 czerwca 1992 dotyczących wspólnych kryteriów
wystarczających zasobów i wsparcia społecznego w systemie opieki społecznej – Recommendation from the Council of 24 June 1992 on Common Criteria
Concerning Sufficient Resources and Social Assistance in Social Protection
Systems (92/441/EEC),
• Raporcie Komisji Towards a Europe of Solidarity in 1992 – Intensifying the
fight against social exclusion, fostering integration (COM(92) 542),
• Białej Księdze ds. Polityki Społecznej Unii Europejskiej – White Paper on
Social Policy (COM(94) 333) z lipca 1994 roku,
• strategii lizbońskiej z 2002 roku.
W strategii tej określono główne działania i cele polityki społecznej UE:
• wspieranie uczestnictwa w rynku pracy i zatrudnienia oraz zapewnianie
wszystkim dostępu do niezbędnych praw, usług i zasobów,
• zapobieganie ryzyku wykluczenia,
• pomoc najbardziej zagrożonym,
• mobilizacja wszystkich niezbędnych władz i organizacji (bodies).
Autor raportu identyfikuje także dwa najważniejsze obszary współczesnej
polityki społecznej UE, jakimi według niego są migracja i kwestia społeczności
romskiej.
Ad 2. Raport Casavoli dotyczy efektywności prowadzenia polityki rozwoju
(polityki spójności) ze szczególnym uwzględnieniem roli programów operacyjnych. Autor wskazuje, że obecna logika przygotowania tych programów jest
właściwa, ale nie pozbawiona istotnych słabości. Za główne z nich uznaje nadmierne zuniformizowanie polityki spójności, jej formułowanie na zbyt wysokim
poziomie abstrakcji, bardzo wysoki stopień złożoności procesu programowania
(kłopotliwe reguły kwalifikowalności, obowiązkowe opcje horyzontalne, terminy
dokonywania wydatków), czy wreszcie nacisk w ocenie na kwestie formalne,
a nie na osiągnięte rezultaty. Casavoli proponuje przeformułowanie funkcji
programów operacyjnych. Powinny one stanowić zestaw warunków efektywnego
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wykorzystania funduszy UE w danej sferze i zapewniać konkretne wytyczne do
podejmowania działań przez aktorów gry rozwojowej. Programy nie powinny
mieć charakteru abstrakcyjnego i formalistycznego, lecz stanowić autentycz
ne źródło informacji i inspiracji oraz agendę (program) działań. Konkluzje
raportu wskazują na potrzebę wysiłków zmierzających do podniesienia jakości
programów operacyjnych przez:
1. Nadawanie większego znaczenia procesowi przygotowania programów operacyjnych (w tym prowadzenie badań, które pokazałyby: (i) w jaki sposób
rozporządzenia i wytyczne UE dotyczące polityki spójności wpływają na
proces opracowywania programów, (ii) czy te regulacje i ograniczenia nie
są przyczyną wykluczania aktorów społecznych z tego procesu, szczególnie
tych, których wiedza jest istotna dla osiągania zakładanych rezultatów
przez dany program operacyjny). Takie działanie ma zapobiegać sytuacjom,
w których proces programowania koncentruje się na kwestiach formalnych,
a nie merytorycznych.
2. Wzmocnienie roli programów operacyjnych jako realnych wytycznych do
podejmowania działań. Wymaga to dyskusji na etapie przygotowania programu, dotyczącej procesu zmian, jakie ma on zainicjować. Konieczne jest
także zbadanie opinii interesariuszy – które rozwiązania i działania, z punktu
widzenia ich wiedzy i doświadczenia, mają szanse powodzenia, a które są
skazane na porażkę (zaniechanie abstrakcyjnego sposobu przygotowywania
dokumentów programowych).
3. Różnicowanie zawartości i struktury programów operacyjnych w zależności
od dziedzin, jakich dotyczą. I tak w sferze infrastruktury, gdzie przygotowanie projektów wymaga czasu, program operacyjny mógłby wcześniej informować o priorytetowych typach projektów. Programy społeczne powinny
zaś zawierać warunki ex ante, dotyczące trwałości (odtwarzalności) działań,
jakie muszą być spełnione w otoczeniu programu.
4. Uczynienie programów bardziej konkretnymi i mniej rozmytymi przez:
(i) bezpośrednie odniesienia do czasu realizacji (sekwencja działań, czas
oczekiwanych rezultatów), (ii) konkretne wyjaśnienie przyjętych celów (targets), czyli co ma być zmienione/osiągnięte, z wykorzystaniem wskaźników
ilościowych oraz metod opisowych, (iii) zmniejszenie części diagnostycznej
i skoncentrowanie jej na opisie tego, co ma być osiągnięte i dlaczego,
(iv) eliminację części programu dotyczącą np. wymogów spójności (external
coherence clauses) z innymi działaniami, jeśli nie mają one znaczenia dla
beneficjentów.
5. Zapewnienie ze środków przeznaczonych na pomoc techniczną niezbędnych
nakładów na gromadzenie danych i informacji potrzebnych do formułowania, oceny i reformułowania programów operacyjnych.
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6. Przykładanie podobnej wagi do zmian formalnych w prawie UE i zmian
w kulturze oraz praktykach programowania i realizacji programów, tj.
równorzędnego ich traktowania.
Ad 3. Raport Bonaccorsiego dotyczy efektywności prowadzenia polityki
rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wspierania innowacji. Autor
ocenia negatywnie finansowanie w ramach polityki innowacyjnej wysiłków
zamiast konkretnych efektów. Wprawdzie podejście to wynika ze specyfiki tej
polityki, czyli dużego zakresu niepewności i nieprzewidywalności oraz wysokiego stopnia ryzyka, ale prowadzi do negatywnych konsekwencji odnośnie do jej
efektywności. Przyczyną jest asymetria informacji i łatwość uzyskiwania w tej
sytuacji przez beneficjentów korzyści wynikających z ich pozycji dominującej
(model pryncypał–agent), bez należnego wkładu czy wysiłku z ich strony (tzw.
rent seeking). Autor uważa, że podejście oparte na finansowaniu wysiłków badawczych bez gwarancji rezultatów powinno być ograniczone do wyjątkowych
przypadków, gdy skala niepewności jest tak wielka, że przez zmianę procedur
finansowych nie da się doprowadzić do jej zmniejszenia. W tych szczególnych
sytuacjach głównym kryterium przyznania dofinansowania powinny być dotychczasowe osiągnięcia beneficjenta na polu innowacji. W pozostałych przypadkach
autor proponuje procedury dwuetapowe. Etap pierwszy to stadium eksploracji. Etap drugi polega na wyborze najlepszych ofert opartych na wskaźnikach
rezultatów. W pierwszej fazie uczestnicy proponują kryteria oceny rezultatów
swoich wysiłków badawczych. Dochodzi więc do sformułowania pewnych
warunków, które stają się podstawą drugiego etapu postępowania konkursowego. Redukuje to koszty transakcyjne i asymetrię informacji. Zarządzający
programem orientują się, co jest możliwe do uzyskania i w jaki sposób mogą
skutecznie i efektywnie osiągnąć zakładane w programie cele. W drugiej fazie
zidentyfikowane w pierwszym stadium kryteria oceny wniosków konkursowych
są podawane do publicznej wiadomości. Nadesłane propozycje są oceniane,
a najlepsze z nich uzyskują wsparcie.
Dwuetapowe postępowanie może dotyczyć zarówno sytuacji, w których kryterium oceny są rezultaty pośrednie (np. liczba MSP włączonych w obieg informacji
o innowacjach i sposób dokonania tego), jak i ostateczne (np. wzrost sprzedaży
nowoczesnych usług na rynkach zagranicznych, rozwój rynku usług informacyjnych i komunikacyjnych technologii). Istota pomysłu polega na wzmocnieniu
warunkowości w programach wspierania innowacji. Etap pierwszy jest bowiem
z reguły poświęcony na badanie i identyfikację warunków, jakie powinny być
postawione potencjalnym beneficjentom, aby ich działania uczynić bardziej
efektywnymi i zgodnymi z intencjami zarządzających programami innowacyjnymi.
W aneksie autor podaje konkretne przykłady warunków podnoszących
efektywność polityki wspierania innowacji i szacuje koszty ich wprowadzenia.
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Ad 4. Raport Mortona dotyczy efektywności prowadzenia polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby wzmocnienia ewaluacji (oceny)
jej efektów. Ma on charakter techniczny. Poświęcony jest wyłącznie ocenie
rezultatów (impact evaluation), zdefiniowanej jako studiowanie i badanie
skutków polityki przez porównanie ich z sytuacją kontrolną (brak polityki).
Autor wskazuje, że taka ocena pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy dana
polityka przynosi oczekiwane efekty. W ujęciu i rozumieniu autora raportu nie
wyjaśnia to jednak przyczyn sprawczych samych zmian. Morton koncentruje
się na omówieniu różnych metod tworzenia grup kontrolnych: wyboru loso
wego, quasi-eksperymentalnych (np. dobór warstwowy, nieciągłość rozkładu
w kryterium charakteryzującym całą zbiorowość, użytym do adresowania
polityki, dobór naturalny). Analizuje również metody jakościowe (wywiady
pogłębione, zogniskowany wywiad grupowy, bezpośrednie obserwacje, analiza
dokumentów) jako dopełniające, szczególnie z punktu widzenia zrozumienia
procesu wdrażania programu i perspektyw interesariuszy. Autor omawia też
różne techniki pomiaru (porównanie stanu lub porównanie zmian) oraz wskazuje na techniki, które nie wymagają utworzenia grupy kontrolnej do oceny
rezultatów. Część końcowa poświęcona jest kwestiom instytucjonalnym, tzn.
włączeniu oceny polityk w działania wdrożeniowe programów operacyjnych.
Proponowane są większy nacisk na ocenę rezultatów w systemie analizowania
skutków polityk (ocena rezultatów jako jeden z elementów ewaluacji), budowanie wiedzy i umiejętności (capacity building) w tym zakresie, monitorowanie
ocen dokonywanych na poziomie krajów członkowskich oraz stworzenie rejestru
ewaluacji i ewaluatorów. Autor prezentuje także przykłady oceny rezultatów
różnych programów UE, omawia stosowane metody i popełnione błędy.
Ad 5. Raport Seravallego dotyczy efektywności prowadzenia polityki
rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wspierania innowacji i tery
torializacji tej polityki. Autor omawia zmianę paradygmatu polityki innowa
cyjnej UE. Proces innowacji przestaje być postrzegany jako mający charakter
liniowy, czyli jako sekwencja następujących po sobie i wzajemnie się warun
kujących etapów (np. badania podstawowe, innowacja, ich komercjalizacja,
wprowadzenie do obrotu, naśladownictwo). Obecnie uważa się, że proces
innowacyjny ma charakter systemowy, a jego dynamika zasadza się na istnie
niu sprzężeń zwrotnych pomiędzy jego uczestnikami, których roli nie da się
przewidzieć ani określić zawczasu. Sukces ostateczny zależy nie tylko od sektora badawczego, ale też od kontekstu społecznego, gospodarczego czy insty
tucjonalnego. Wraz z pojawieniem się nowego paradygmatu zmienił się również
charakter polityki innowacyjnej UE. Przestała się ona koncentrować głównie na
finansowaniu badań, a wsparcie rozszerzono o kapitał podwyższonego ryzyka,
instytucje otoczenia biznesu, finansowanie procesu dyfuzji i absorpcji innowacji,
współpracę między sferą wytwórczą i badawczą. Te dociekania prowadzą do
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wniosku dotyczącego potrzeby opracowania regionalnej polityki innowacyjnej
jako lepiej uwzględniającej wymogi systemowego podejścia do prowadzenia
tej polityki. Autor nazywa tę propozycję terytorializacją polityki innowacyjnej.
Postuluje zmianę roli władz regionalnych w prowadzeniu tej polityki i przejście
z fazy eksperymentów do fazy dojrzałej polityki innowacyjnej.
W końcowej części raportu autor analizuje najważniejsze rodzaje regio
nalnej polityki innowacyjnej. Może mieć ona charakter odgórny i skupiać się na
przezwyciężaniu lokalnych barier innowacyjnych w realizacji celów krajowych
polityk sektorowych odnoszących się do badań, kapitału ludzkiego itd. Oznacza
to konwergencję części innowacyjnej polityki spójności w kierunku Programu
Ramowego. Alternatywą jest polityka, która miałaby charakter oddolny, tj.
eksplorująca lokalne potencjały i lokalny czy regionalny kontekst innowacyjny.
Autor uważa, że obie opcje nie są wzajemnie sprzeczne czy wykluczające się
i proponuje ich integrację. Narzędziem łączenia miałby być plan sektorowy,
a zarazem regionalny, w ramach którego propozycje byłyby zgłaszane przez
władze regionalne i krajowe. Każdej pozycji pozostali partnerzy musieliby
zapewnić zestaw działań komplementarnych, aby stworzyć skoncentrowany
pakiet funkcjonalnie połączonych działań. Oznaczałoby to np., że polityka
innowacyjna jest rozwijana z poziomu regionalnego czy lokalnego, ale władze krajowe nie wycofują się z niezbędnych działań w sferze kreacji kapitału
ludzkiego bądź wspierania badań podstawowych, czy wreszcie z prowadzenia
polityki przemysłowej. Regionalna polityka miałaby wspierać realne i rzeczywiste lokalne potencjały innowacyjne, nawet te uśpione, a także przyczyniać
się do przezwyciężania barier w celu lepszego wykorzystania tych potencjałów.
Miałaby ona także tworzyć więzi między aktorami gry innowacyjnej, prowadzące do tworzenia nowych produktów, procesów produkcyjnych czy innowacji
organizacyjnych.
W rozdziale 3 autor prezentuje niezwykle interesującą typologię teorii wzrostu. Dzieli je na teorie neoklasyczne, w których podstawowym elementem analizy są zasoby i teorie ewolucyjne, koncentrujące się na procesach i interakcjach
między elementami struktury gospodarczej (proces uczenia się przez działanie
i popełnianie błędów). Teorie i modele neoklasyczne są klasyfikowane jako te
o charakterze egzogenicznym, budowane na podstawie założenia malejącej
produktywności krańcowej zasobów (np. model Solowa), i te o charakterze
endogenicznym (modele Romera), w których źródłem innowacji są badania
i nauka. Te ostatnie teorie wskazują na potrzebę wsparcia rozwoju przez władzę
publiczną (społeczne korzyści przewyższają korzyści prywatne; w tej sytuacji
rynek zapewni suboptymalny poziom innowacji). Może to być realizowane
w postaci tradycyjnych polityk zapewniających przywracanie konkurencji czy
prowadzących do wzrostu podaży dóbr publicznych (np. infrastruktury), ale
również przez politykę wspierania badań lub gwarantowanie wysokiego po-
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ziomu oświaty (np. modele endogeniczne). Większość tych działań ma jednak
charakter ponadregionalny, czyli polityka wspierania innowacji jest prowadzona odgórnie, co najwyżej z uwzględnieniem lokalnej specyfiki, np. dotyczącej
podaży kapitału ludzkiego.
Odmienna jest logika modeli ewolucyjnych. Samonapędzające się procesy
lokalne czy regionalne prowadzą do powstawania innowacji. Procesy te są
z założenia odmienne i trudne do replikacji w innych warunkach, a więc decydujące znaczenie dla ich generowania ma w tym przypadku poziom regionalny.
Autor dzieli modele ewolucyjne na te, które przykładają wagę do aktorów gry
innowacyjnej (systemic actions for innovation) oraz te, które koncentrują się
na oddziaływaniach/procesach rozwoju zachodzących między nimi (generative
relations). Modele ewolucyjne wskazują, że proces kreowania innowacji odrywa
się częściowo od zasobów (wiedzy czy kapitału), stając się pochodną decyzji
podejmowanych przez podmioty sfery publicznej i prywatnej oraz lokalnych
milieu. W modelu oddziaływań rozwojowych innowacja staje się nieprzewidywalna, jeśli używa się tradycyjnych metod statystycznych. Jej pojawienie się
ma charakter przypadkowy, wymaga zainicjowania procesów nie do końca
warunkowanych istnieniem zasobów, a więc jest możliwe także w regionach
peryferyjnych i opóźnionych w rozwoju. Modele ewolucyjne wskazują na znaczenie polityki intraregionalnej dla wspierania innowacji, podkreślając główną
rolę instrumentów instytucjonalnych (w rozumieniu ekonomii przepływów),
takich jak: tworzenie inkubatorów, parków przemysłowych, klastrów, platform
technologicznych, a także działań wspierających dyfuzje innowacji czy tworzenie
sieci współpracy w tej dziedzinie.
Ad 6. Raport Farole’a, Rodrígueza-Pose’a i Storpera dotyczy prowadzenia
polityki rozwoju w świetle wniosków wynikających z nowych teorii wzrostu,
ekonomii instytucjonalnej oraz nowej geografii ekonomicznej. Te modele
autorzy uznają za najbardziej obiecujące dla budowania nowego paradygmatu
polityki rozwoju. Podstawowym pytaniem, niestety pozostawionym bez konkluzji w części wnioskowej, jest analiza wymienności i kolizji (trade off) pomiędzy
celami tej polityki, tj. celem wzrostu konkurencji a konwergencją. Kluczowym
dylematem jest wymienność między efektywnością a równością ekonomiczną
(możliwość jednoczesnej realizacji obu celów), jak również narastanie dysparytetów rozwojowych w przestrzeni oraz postępująca koncentracja przestrzen
na działalności gospodarczej. Autorzy zwracają uwagę na pewną naiwność
klasycznych teorii w tym zakresie (np. model Heckschera–Ohlina) i wskazują
na istotny dorobek ekonomii krajów rozwijających się (Myrdal), analizującej
zmiany o charakterze samonapędzającym się (kumulatywnym). Raport stanowi
rzetelny, aczkolwiek tradycyjny, przegląd istniejących modeli i poglądów szkół
ekonomicznych na rozwój. Autorzy wskazują na możliwą synergię między
różnymi szkołami ekonomicznymi oraz na konieczność łącznego analizowania
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ich dorobku w celu sformułowania nowego paradygmatu polityki rozwoju. Nie
precyzują jednak, na czym de facto taka zmiana miałaby się zasadzać. Główną
zaletą raportu jest wielowymiarowa analiza dorobku teoretycznego i wskazywanie na zagrożenia, jakie mogą płynąć z bezrefleksyjnego stosowania się do
zaleceń niektórych modeli odnoszących się do prowadzenia polityki rozwoju, np.
modele instytucjonalne przykładające wagę do synergetycznego wykorzystania
kapitału ludzkiego (wiedzy), społecznego (zaufania) i politycznego (zdolności
do działania), abstrahujące od zagrożeń związanych z lokalnymi egoizmami
instytucji odpowiedzialnych za rozwój (tzw. rent seeking). Autorzy identyfikują
pułapki związane z wykorzystaniem poszczególnych modeli oraz niejasności
i niekonsekwencje w nich zawarte (np. czy w modelu klasy kreatywnej Floridy
rozwój przyciąga klasę kreatywną, czy klasa ta generuje rozwój; ponadto w każdym z tych przypadków potrzebne są inne narzędzia stymulowania rozwoju).
Ad 7. Raport Alkire i Sarwara, poświęcony ubóstwu, biedzie i pomiarowi
dobrostanu, w pewnym zakresie mieści się również w nurcie rozważań dotyczących włączenia społecznego. Celem autorów jest analiza wielowymiarowego
podejścia do tych zagadnień i identyfikacja najważniejszych kwestii wymagających rozwiązania. Podejście to, zainicjowane analizami Sena i Fogela, oznacza
odejście od kryterium dochodowego jako głównego wyznacznika ubóstwa
i deprywacji. Analiza wielowymiarowa stanowi osnowę współczesnej polityki
zwalczania ubóstwa. Można ją np. dostrzec w Milenijnych Celach Rozwoju
(Millennium Development Goals). Istotą nowego podejścia jest rezygnacja
z koncentrowania badań na nakładach i środkach (dochód) niezbędnych do
zapewnienia dobrostanu na rzecz analizowania rzeczywistego jego stanu w podziale na grupy społeczne i jednostki terytorialne, z wykorzystaniem zestawu
wskaźników społecznych z różnych dziedzin. Autorzy omawiają najważniejsze
światowe przykłady stosowania podejścia wielowymiarowego do pomiaru dobrostanu (np. indeks HDI czy zintegrowane programy rozwoju) oraz analizują
doświadczenia w tym zakresie kilku wybranych krajów (głównie rozwijających
się). Pomimo iż autorzy podali, jakie kryteria im przyświecały przy tym wyborze
(zróżnicowanie poziomu rozwoju i odmienność doświadczeń w stosowaniu
metod wielowymiarowych pomiaru ubóstwa), trudno zrozumieć, czemu te,
a nie inne studia przypadków zostały wybrane do dalszej analizy (brakuje np.
krajów UE z Europy Wschodniej i Środkowej). Ostatnia część raportu stanowi
analizę porównawczą najważniejszych kwestii związanych z tworzeniem wielowymiarowej analizy dobrostanu (ubóstwa) obecnych w omawianych studiach
przypadków. W kolejności są to: (i) motywy podjęcia działań pomiarowych
(różne rodzaje zdarzeń o charakterze politycznym bądź społecznym), (ii) wybór wymiarów i wskaźników (metody i sposoby takiego doboru), (iii) wsparcie
i koordynacja (instytucjonalna strona wysiłków pomiarowych, odpowiedzialność, podział zadań, koordynacja międzynarodowa, sposoby finansowania),
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(iv) ewolucja (ścieżka dojścia do obecnego modelu pomiaru), (v) ustanawianie
standardów ubóstwa (metody i sposoby mierzenia się z tym zagadnieniem),
metody agregacji (metody tworzenia wskaźników syntetycznych), (vi) rezultaty i ich wykorzystanie (od identyfikowania beneficjentów polityki społecznej
do alokowania funduszy na rozwój regionalny) oraz (vii) debata publiczna
(konsultacje społeczne na etapie tworzenia systemu). W części wnioskowej
autorzy wskazują na znaczenie kontekstu krajowego lub regionalnego dla
prawidłowego mierzenia ubóstwa. Podkreślają także istotność partycypacji
społecznej w tworzeniu systemów pomiarowych dobrostanu oraz koordynacyjną
i inspiracyjną rolę instytucji międzynarodowych finansujących powstawanie
tego typu systemów.
Ad 8. Raport Manzelli i Mendeza dotyczy prowadzenia polityki rozwoju
na poziomie UE, jej ewolucji oraz głównych przyczyn zmian. Z zebranych przez
autorów uwag krytycznych, dotyczących polityki spójności UE i pochodzących
z różnorodnych raportów, analiz oraz wystąpień polityków wyłania się problem braku przekonujących dowodów na efektywność tej polityki, a nawet jej
skuteczność (negatywna korelacja między skalą interwencji a wzrostem gospodarczym). Również argumenty za rolą integrującą różne wymiary tej polityki
(tj. europeizacją rozwoju, tworzeniem modelu prowadzenia polityki opartego
na wieloletnim planowaniu czy też szerokim włączaniu aktorów gry rozwojowej)
napotykają krytykę dotyczącą efektywności działań i odmienności osiąganych
wyników zależnie od czasu i miejsca. Autorzy omawianego raportu poprzez
analizę początków polityki spójności starają się wnieść nowe treści do debaty
dotyczącej niezbędnych zmian oraz umożliwić lepsze zrozumienie ewolucji tej
polityki i czynników ją warunkujących.
Proponują oni następującą periodyzację rozwoju polityki spójności (regionalnej):
1. Okres do 1979 roku. Polityka ta stanowiła domenę krajów członkowskich
(ich dominacja w procesie decyzyjnym), a rola Komisji była ograniczona
do finansowania ich decyzji (virtual paragon of intergovernmentalism).
2. Lata 1979–1988. Był to okres stopniowej europeizacji polityki spójności
(regionalnej), którego początków można doszukiwać się w raporcie Tindemana. Istotny był też kryzys naftowy, który zagroził funkcjonowaniu
wspólnego rynku. W tym czasie pojawiły się pierwsze programy zintegrowane
(Integrated Mediterranean Programmes) kompensujące regionom Morza
Śródziemnego wzrost intensywności konkurencji ze strony nowo przyjętych
regionów Hiszpanii i Portugalii.
3. Lata 1989–1993, tj. od czasu reformy Delorsa. Nastąpił dynamiczny roz
wój polityki strukturalnej – była to złota era tej polityki. Inspiracji do jej
transformacji w kierunku realizacji priorytetów wspólnotowych, oprócz
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wizji samego Delorsa, można się doszukiwać w raportach Padoa-Schioppy
i Cecchiniego, aczkolwiek ważną przyczyną było rozszerzenie UE o kraje
iberyjskie.
4. Lata 1993–2007. Czas ten poświęcono na dopracowywanie polityki spójności,
poprawę jej efektywności i decentralizację. Główne wysiłki w tym zakresie
to: koncentracja interwencji, wzrost roli krajów członkowskich we wdrażaniu
programów operacyjnych, uproszczenie programów (wprowadzenie treści
mniej istotnych, np. opisu działań do ich uzupełnienia), zwiększenie dyscypliny finansowej (np. reguła n+2, nowy system oceny), wspieranie dostosowań
niezbędnych do wprowadzenia unii monetarnej (w tym celu stworzono m.in.
fundusz spójności).
5. Okres po 2007 roku. Pomimo postulatów ambitnych zmian zawartych w raporcie Sapira oraz daleko idących oczekiwań (polityka na strategicznym
zakręcie) związanych z rozszerzeniem UE i naciskiem na rozwój oparty na
wiedzy (strategia lizbońska) polityka spójności została tylko nieznacznie
zmodyfikowana. Zniesiono inicjatywy UE, większy nacisk położono na
spójność, włączono fundusz spójności w system programowania, wzrosło
także znaczenia krajów członkowskich w procesie audytu i kontrolowania.
Polityką tą objęto również całe terytorium UE.
Podsumowując tę ewolucję, autorzy wskazują na rosnące znaczenie polityki
spójności (także w wymiarze finansowym), wzrost umocowania traktatowego tej
polityki (podkreślają, że traktat reformujący dodał np. jej wymiar terytorialny)
i opieranie jej na dokumentach strategicznych. To wszystko oznacza zmianę
charakteru polityki spójności z narzędzia redystrybucyjnego znajdującego się
w rękach krajów członkowskich na instrument wspólnotowy, wykorzystujący
wielopoziomowe zarządzanie i zakotwiczony we wspólnotowych priorytetach.
Jednocześnie autorzy zauważają ewolucję polegającą na odwróceniu początkowego trendu rosnącej roli Komisji w programowaniu i realizacji tej polityki
na rzecz wzrostu udziału krajów członkowskich w tych działaniach, szczególnie
w ostatnim okresie programowania. Zarysowane zmiany prowadzą także do
postawienia na porządku dziennym kwestii, w jakim stopniu polityka ta ma
wspierać konkurencyjność, a w jakim zachować wymiar solidarnościowy.
Autorzy wskazali na następujące czynniki będące przyczyną opisanych
powyżej zmian:
• rozszerzanie UE,
• wymóg zwiększania stopnia integracji wraz z tworzeniem unii gospodarczej
i monetarnej,
• zmiany paradygmatu prowadzenia polityki rozwoju (dyskusja dotycząca
znaczenia mechanizmu rynkowego i regulacji publicznej),
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• imperatyw eksperymentowania i wyciągania wniosków z doświadczeń minionych okresów (np. wydzielenie w 1979 roku odpowiednio dużej kwoty
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komisji pozwoliło na
eksperymentalne wprowadzenie programów w miejsce projektów),
• znaczenie poszczególnych aktorów, np. Parlamentu Europejskiego, Komi
tetu Regionów, ale także niektórych komisarzy, prezydencji, władz regio
nalnych itp.
Raport nie jest zwieńczony konkretnymi wnioskami czy sugestiami, lecz
tablicą syntetycznie prezentującą ewolucję najważniejszych elementów polityki spójności: ram programowania, sposobu wyznaczania obszarów wsparcia,
monitoringu, oceny i raportowania.
Ad 9. Raport Monforta dotyczy prowadzenia polityki rozwoju na poziomie
UE, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia konwergencji i powiązania
tego procesu ze wzrostem gospodarczym. Autor uważa, że konwergencja
rozumiana jako zmniejszanie różnic w PKB per capita pomiędzy regionami
UE była i jest interpretowana jako imperatyw istnienia UE oraz wyznacznik
skuteczności polityki spójności. Wskazuje równocześnie na ograniczoność
takiego podejścia, gdyż, po pierwsze, PKB pomija wiele istotnych aspektów
dobrostanu, a po drugie, takie traktowanie spójności stanowi uproszczenie
głównych założeń tej polityki. Cele polityki spójności powinny być zdaniem
tego autora interpretowane jako połączenie dwóch wymiarów: możliwości
pełnego wykorzystania potencjałów wszystkich regionów oraz zmniejszania
dysparytetów w standardach życia mieszkańców różnych regionów. Redukcja
suboptymalnego wykorzystania potencjałów niektórych regionów nie musi
jednak prowadzić do zmniejszania różnic w PKB per capita, np. gdy regiony
bogatsze będą się szybciej rozwijały. Jednocześnie konwergencja może prowadzić np. do wzrostu różnic dochodowych pomiędzy mieszkańcami tych samych
regionów, co zwiększy ogólny poziom nierówności. Ten krytycyzm nie prowadzi
jednak autora do wniosku o bezzasadności badania konwergencji, gdyż stanowi
ona, jego zdaniem, jedno z nielicznych dostępnych narzędzi pomiaru potencjału
gospodarczego regionów oraz prowadzenia regionalnych analiz porównawczych
w czasie i przestrzeni. Pozwala ona także na badanie złożonych zależności między wzrostem i zróżnicowaniami regionalnymi oraz nierównościami na poziomie
jednostkowym, jak również na analizowanie ich zmian w czasie i w odniesieniu
do zmiennych kontekstualnych. Monfort prezentuje dostępne analizy dotyczące
tych zagadnień, przeprowadza własne, dodatkowe badania oraz ocenia proces
konwergencji między regionami i krajami UE.
Najważniejsze elementy raportu to:
1. Proces konwergencji sigma, tj. między regionami UE 15 mierzony zmianami współczynnika zmienności regionalnego PKB per capita (syntetyczny
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wskaźnik konwergencji), postępował intensywnie do drugiej połowy lat 90.
ubiegłego wieku, a potem się zatrzymał, podczas gdy na poziomie UE 27
proces ten jest kontynuowany.
Głównym mechanizmem konwergencji sigma pomiędzy regionami UE 27
była konwergencja między krajami, podczas gdy różnice wewnątrz nowych
krajów członkowskich raczej się powiększały (skala tego wzrostu była jednak
mniejsza, niż wskazywałyby na to dane statystyczne, jeśli wziąć pod uwagę
efekt dojazdów i nierejestrowane migracje).
Przy wyjaśnianiu dysparytetów coraz większego znaczenia nabierają dysparytety wewnątrz krajów, a maleje znaczenie różnic między krajami, np. dla
UE 15 z 55% w 1980 roku do 14% w 2005 roku.
Podobne rezultaty jak przy wykorzystaniu PKB per capita są osiągane
z zastosowaniem innych mierników dysparytetów rozwojowych, np. stopy
bezrobocia czy wskaźników zatrudnienia (intensywność procesu konwergencji mierzona spadkiem współczynników zmienności tych kategorii dla
regionów UE 15 jest nawet większa niż w przypadku wykorzystania PKB
per capita), a korelacja PKB per capita z tymi wskaźnikami jest wysoka.
Analiza zmian w rozkładzie PKB per capita w latach 1995–2005 (z wykorzystaniem nieparametrycznej estymacji funkcji gęstości wykresów Saltera)
potwierdza powyższe wnioski dotyczące postępującej konwergencji między
regionami UE.
O konwergencji świadczy także wyższe prawdopodobieństwo przejścia do
klasy wyższej (wyższy PKB per capita w stosunku do średniej UE) regionów
biednych niż bogatych (częstotliwość tego typu zmian w latach 1995–2005
dla regionów najbiedniejszych, tj. poniżej 50% średniej UE PKB per capita, wynosiła 24,4%, a w klasie wyższej, tj. pomiędzy 50 a 75% średniej UE,
już tylko 19,4%; ponadto częstotliwość zmian w górę była znacznie wyższa
dla regionów biednych aniżeli dla bogatych, tj. tych o zamożności powyżej
100% średniej UE PKB per capita; poza tym czas przejścia do klasy wyższej
jest krótszy niż do klasy niższej, a najszybciej do klasy wyższej przenoszą się
regiony najbiedniejsze, czas konwergencji, tj. proces zmiany klas zamożności,
jest szybszy dla UE 12 aniżeli dla UE 15).
W stosunku do miar syntetycznych (współczynnika zmienności) analiza
zmian w rozkładzie wskazuje na postępujący proces konwergencji (ale
o wolnym tempie) także w stosunku do regionów UE 15.
Mapy zmian klas zamożności, tj. zmiany relatywnej pozycji regionów w zakresie PKB per capita, w latach 1995–2005 wskazują, że większość regionów UE 27 pozostało w tych samych klasach. Najczęściej do klas wyższych
przechodziły regiony biedne, a do klas niższych regiony zamożne południa
Włoch, północy Niemiec i zachodniej Francji, przy czym kierunki zmian
wewnątrz krajów były podobne.
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9. Analiza zmian poziomu zamożności i skali dysparytetów regionalnych
w podziale na kraje upoważnia do stwierdzenia, że w różnych krajach istnieją odmienne relacje w tym zakresie (np. w Polsce relatywny wzrost PKB
per capita szedł w parze ze wzrostem dysparytetów regionalnych, podczas
gdy np. w Rumunii i Czechach dysparytety rosły bez wzrostu relatywnego
poziomu zamożności; w innych krajach spadek dysparytetów postępował
wraz ze spadkiem relatywnego poziomu zamożności).
10. Modele teoretyczne i badania empiryczne nie pozwalają na określenie siły
i kierunku związku między konwergencją (konwergencją beta, tzn. biedne regiony rozwijają się szybciej niż bogate) a wzrostem gospodarczym.
Otrzymane rezultaty są często sprzeczne oraz zależne od metod badaw
czych i przyjętych założeń (autor omawia wiele badań i ich wyników, jak
również wskazań szkół ekonomicznych).
11. Korelacja między dysparytetami regionalnymi a nierównościami w poziomie zamożności między obywatelami była dodatnia, ale niska (0,21) na
poziomie całej UE. Natomiast przy analizach na poziomie krajów silnie
dodatnia była jedynie w Polsce (0,89), Wielkiej Brytanii (0,69) oraz Portu
galii (0,61), a ujemna w Irlandii (–0,68). W większości krajów korelacja
była dodatnia, ale tylko w siedmiu krajach zmiany obu wielkości zmierzały
w tym samym kierunku.
W części wnioskowej autor prezentuje następujące konkluzje:
• ocena procesu konwergencji wymaga stosowania różnych wskaźników (nie
jest właściwe odwoływanie się jedynie do wskaźników syntetycznych),
• wszystkie analizowane wskaźniki ukazują postępującą konwergencję w za
kresie PKB per capita regionów UE 27 i UE 15, aczkolwiek w nowych krajach
członkowskich i pomiędzy regionami UE 12 zachodzi proces przeciwny ze
względu na szybki rozwój regionów najlepiej rozwiniętych w tych krajach,
• chociaż badania konwergencji i dywergencji mają znaczenie dla konstruowania polityki spójności, nie pozwalają one jednak na bezpośrednią ocenę
jej skuteczności,
• przegląd literatury przedmiotu i wyników badań naukowych wskazuje na
złożoność relacji pomiędzy zróżnicowaniami regionalnymi, konwergen
cją i wzrostem gospodarczym (regionalne dysparytety mają tendencję do
wzrostu w czasie szybkiego rozwoju i spadku w okresie spowolnienia gospodarczego), ale trudno jest określić przyczyny tego stanu rzeczy, dlatego
nie da się łatwo ocenić wpływu polityki spójności w tym aspekcie,
• w ograniczonym zakresie badania wskazują, że wewnątrzregionalne dysparytety przewyższają dysparytety międzyregionalne, a w niektórych krajach
nierówności dochodowe są pozytywnie skorelowane z dysparytetami regionalnymi.
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1.4.2. Przegląd badań inspirowanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
W poszukiwaniu nowego paradygmatu polityki rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od kilku lat rozpoczęło pragmatyczne
poszukiwania kierunków zmian w paradygmacie prowadzenia polityki rozwoju
w postaci organizowania konferencji międzynarodowych, debat i studiów literaturowych. Rezultatem tych wysiłków jest m.in. publikacja Kolczyńskiego i Żubera (2011). W pracach MRR daje się zauważyć wpływ nowego paradygmatu
rozwoju regionalnego postulowanego przez OECD (tabela 1.4). Kwintesencją
nowego podejścia są takie kategorie, jak: zintegrowane podejście, znaczenie
powiązań funkcjonalnych, łączenie działań twardych i miękkich, łączenie potencjałów, wykorzystywanie potencjałów endogenicznych i wieloszczeblowe
współzarządzanie (multi-level governance).
Tabela 1.4. Porównanie nowego i starego paradygmatu rozwoju
Wyszczególnienie

Stary paradygmat

Nowy paradygmat

Cele

Okresowa kompensacja niekorzyści lokalizacyjnych w zacofanych
regionach

Wykorzystanie nie w pełni zagospodarowanego potencjału we wszystkich regionach służące wzrostowi
konkurencyjności regionalnej

Jednostki
interwencji

Jednostki administracyjne

Funkcjonalne obszary gospodarcze

Strategie

Podejście sektorowe

Zintegrowane projekty rozwojowe

Narzędzia

Subsydia i pomoc publiczna

Mix miękkiego i trwałego kapitału
(środki trwałe, rynek pracy, środowisko biznesowe, kapitał społeczny
i sieci)

Aktorzy

Rząd centralny

Administracja publiczna na różnych poziomach

Źródło: OECD 2009d, s. 36.

Jest to widoczne zarówno w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
(KSRR), jak i w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK),
a także w regulacjach prawnych dotyczących polityki rozwoju, integrujących
działania społeczno-gospodarcze i przestrzenne. Ustawa umożliwia łączenie
zagadnień polityki regionalnej i przestrzennej, tj. kształtowanie KPZK w nawiązaniu do KSRR i vice versa. KPZK staje się immanentną częścią długookresowej
strategii rozwoju kraju. KPZK i KSRR wchodzą w skład szerszego mechanizmu
wspierania długookresowego rozwoju Polski. Część wdrożeniowa KPZK musi
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w tej sytuacji wykorzystywać instrumentarium polityki regionalnej, a przynajmniej wskazywać na zagadnienia przestrzenne konieczne do rozwiązania z wykorzystaniem instrumentów tej polityki. KPZK, a szczególnie projekt ekspercki
KPZK (Korcelli i in. 2010), odpowiada duchowi paradygmatu OECD. KPZK
np. promuje sieciowanie rozwoju (koncepcja metropolii sieciowej), kładzie
nacisk na podejście funkcjonalne (obszary funkcjonalne jako wyodrębniony
rozdział, funkcjonalne rynki pracy), łączy działania wielu sektorów i poziomów zarządzania (np. dla rozwoju metropolii równie istotne jest promowanie
gospodarki opartej na wiedzy, rozwój komunikacji publicznej, tworzenie funkcji
symbolicznych, współpraca gmin sąsiadujących z centrum metropolii itp.) oraz
wskazuje na niewykorzystane potencjały terytorialne (np. obszary morskie).
Opracowane w MRR podejście do prowadzenia polityki rozwoju wymaga
integrowania polityk UE z politykami krajowymi na różnych szczeblach ich
realizacji. Łączone powinny być też polityki sektorowe i dziedzinowe. Na przykład koncepcja metropolii sieciowej wymaga integrowania polityki miejskiej
z polityką innowacyjną, polityką transportową czy polityką edukacyjną i naukową, nie mówiąc już o polityce ekologicznej. Rezultatem tych starań na forum
europejskim (jako pokłosie polskiej prezydencji) jest postulowane w nowych
regulacjach polityki spójności UE objęcie przez ramowe dokumenty programowe na poziomie europejskim i krajowym interwencji prowadzonej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, co
zapewni zintegrowane wykorzystanie funduszy objętych zakresem wspólnych
ram strategicznych w osiąganiu wspólnych celów.
Terytorializacja rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w swoich poszukiwaniach nowego paradygmatu rozwoju zwróciło uwagę także na kwestie terytorialne i konieczność
terytorializacji polityki rozwoju. Zagadnienie to zyskało na znaczeniu wraz z zapisami traktatu reformującego podpisanego 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie,
którego artykuł 3 stanowi, że „Unia wspiera spójność gospodarczą, społeczną
i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi”. Chociaż
kategoria spójności terytorialnej pojawiła się w oficjalnych dokumentach unijnych stosunkowo niedawno, pośrednio pojęcie to znacznie wcześniej funkcjonowało na gruncie polityki spójności UE, np. w kryteriach kwalifikowalności,
sposobach alokacji funduszy i organizacji procesu programowania rozwoju
(Hübner 2011, s. 6). Traktat reformujący ten stan rzeczy jedynie usankcjonował.
Problemem jest brak precyzyjnej definicji operacyjnej spójności terytorialnej
(zob. np. Szlachta i Zaucha 2010) pomimo szeroko zakrojonych prac nad tym
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zagadnieniem, owocujących Zieloną Księgą dotyczącą spójności terytorialnej
(European Comission 2009a).
Jednocześnie koncepcja spójności terytorialnej została przychylnie przyjęta
przez środowiska profesjonalne i osoby związane z prowadzeniem polityki
rozwoju. Na przykład Europejska Rada Planistów (ECTP-CEU) wskazała na
proefektywnościowe korzyści z realizacji tej koncepcji. Zdaniem ECTP-CEU
„spójna terytorialnie Europa to taki stan połączeń i powiązań systemów ekonomicznych, społecznych i przestrzennych, który wzmacnia ogólnospołeczną
efektywność na ścieżce innowacyjnego sustensywnego rozwoju” (Vogelij 2010,
s. 3). Natomiast raport Barki (2009) proponuje odejście od zuniformizowanej
polityki regionalnej UE i jej ukierunkowanie na konkretne miejsca (place based
policy) oraz wskazuje na potrzebę dalszego uprzestrzennienia polityki spójności
UE. Autor podkreśla wagę i istotność czynników uwarunkowanych przestrzennie (np. korzyści aglomeracji) dla właściwego adresowania polityki rozwojowej
oraz opowiada się za sieciowaniem obecnych i możliwych do pojawienia się
potencjałów endogenicznych. „Rozwój regionu często wymaga silnego »efektu
sieciowego«, tzn. możliwości korzystania ze wzrostu pojawiającego się w innym
miejscu przestrzeni dzięki powiązaniom transportowym, energetycznym czy
informatycznym lub też innym. W Europie, gdzie istnieją ograniczone możliwości przestrzenne dla wzrostu aglomeracji, a współczynnik policentryczności
jest wysoki, korzyści skali i wzrostu mogą być osiągane dzięki »powiązaniom
sieciowym głównych aglomeracji z ich zapleczem« i poprzez »gęstą sieć dużych
i średnich miast«” (Barca 2009, s. 18).
Z raportu Barki można więc wyczytać dwa podstawowe kierunki czy wymiary
terytorializacji: z jednej strony – koordynację i różnicowanie polityk w zależności
od charakterystyk terytorialnych (geograficznych), a z drugiej – lepsze wykorzystanie kategorii przestrzennych (np. korzyści aglomeracji, przestrzennie uwarunkowane czynniki rozwojowe, sieci przestrzenne) w procesie wspierania rozwoju.
Na polskim gruncie Żuber (2010) zauważa, że Polska, formułując podstawy programowe nowej polityki regionalnej (KSRR) i przestrzennej (KPZK):
konkurencyjność – spójność – sprawność, zwróciła uwagę na wykorzystanie
terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągania celów
rozwoju kraju i zamierza duże środki w ramach polityki spójności „wydatkować w odniesieniu do sytuacji przestrzennych”. Osią procesu terytorializacji
w polskim rozumieniu są (Żuber 2010):
• nowy paradygmat rozwoju – od zróżnicowań przestrzennych do potencjałów
terytorialnych,
• przebudowa modelu zarządzania państwem oraz zapewnienie odpowiednich
mechanizmów koordynacji i współpracy w systemie zarządzania wielo
szczeblowego,
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• wzmocnienie debaty strategicznej na temat roli i efektów polityk ukie
runkowanych przestrzennie,
• poprawa jakości zarządzania politykami publicznymi – instrumenty praw
ne i organizacyjne – integracja planowania regionalnego i przestrzennego,
wieloletnie mechanizmy planowania finansowego, monitoring przestrzeni
i efektów realizacji, ewaluacja.
Matczak i in. w przygotowanym na zlecenie MRR opracowaniu poświęconym zagadnieniu terytorializacji (2010, s. 1) definiują tę kategorię jako
„reorientację polityk publicznych, dzięki której przy określaniu i realizacji tych
polityk bierze się pod uwagę terytorialnie (regionalnie) sformułowane cele lub
terytorialnie identyfikowane oddziaływania (efekty). Tym samym interwencja
publiczna powinna zawsze być poprzedzona i weryfikowana dzięki zastosowaniu mechanizmów pozwalających na zoptymalizowanie jej efektów w ujęciu
terytorialnym”. Zdaniem autorów warunkiem skuteczności tak rozumianej
terytorializacji jest realne upodmiotowienie władz regionalnych, tj. wyposażenie
ich w środki niezbędne do włączenia się w ten proces oraz integracja polityki
regionalnej z politykami horyzontalnymi i sektorowymi. „Polityki horyzontalne
i sektorowe (o wyraźnym wymiarze terytorialnym) prowadzone na poziomie
administracji rządowej powinny być powiązane z celami polityki regionalnej
dzięki prowadzonym wewnątrz rządu uzgodnieniom (polityki sektorowe) lub
konsultacji (polityki horyzontalne)” (Matczak i in. 2010, s. 1).
W rozważaniach o roli podejścia terytorialnego w polityce rozwoju nieco
dalej idzie Markowski. W jego koncepcji spójność terytorialna staje się nie tyle
sposobem zapewnienia poprawy efektywności prowadzenia polityki rozwoju,
ile syntetycznym (makro) celem tej polityki, którego osiąganie odbywa się na
drodze zapewnienia spójności społecznej, spójności gospodarczej i spójności
przestrzennej, którym odpowiadają trzy horyzontalne, zintegrowane polityki:
społeczna, gospodarcza i przestrzenna. Konsekwencją przyjęcia spójności
terytorialnej jako zasadniczego paradygmatu polityki rozwoju jest potrzeba
stosowania podejścia funkcjonalno-terytorialnego, a to z kolei oznacza, „iż
należy szukać nowych form zarządzania (i regulacji) tak, aby rzeczywiście
zdyskontować teoretyczne szanse na realizację celów rozwoju w wymiarze
terytorialnym” (Markowski 2011).
Kwintesencję międzynarodowych wysiłków MRR w promowaniu koncepcji
terytorializacji zawierają raport przygotowany jako materiał dyskusyjny polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej (Böhme i in. 2011) oraz tzw. raport
problemowy, czyli issue paper (Ministry of Regional Development 2011a).
W pierwszym z tych dokumentów wskazano, w jaki sposób praktycznie wykorzystać podejście terytorialne do podniesienia efektywności polityki rozwoju.
Po pierwsze, raport zawiera katalog kategorii przestrzennych (tzw. kluczy te-
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rytorialnych), które powinny być uwzględniane przy formułowaniu i wdrażaniu
polityk rozwoju. Klucze łączą cele strategii Europa 2020 i priorytety Agendy
Terytorialnej UE. Są to: sieci miast, obszary funkcjonalne, dostępność, usługi
pożytku publicznego, lokalne (terytorialnie uwarunkowane) aktywa rozwojowe zwane czasami kapitałem terytorialnym (np. zob. Agenda Terytorialna
UE z 2007 roku). Po drugie, w raporcie zilustrowano sposoby różnicowania
polityki rozwoju w zależności od cech specyficznych terytoriów (opisanych
z wykorzystaniem kluczy). Polityki powinny być różnicowane pod względem:
warunkowości, zakresu tematycznego i instrumentów finansowych (zwrotne
i bezzwrotne). Autorzy raportu proponują, aby koncentrację tematyczną (thematic concentration) zastąpić koncentracją problemową, tj. dostosowaną do
specyfiki terytorium (issue based concentration). Na przykład dostępność jest
problemem w całej Polsce, ale wymaga innych działań w okolicach Szczecina,
a innych w Warszawie.
Autorzy raportu problemowego (Ministry of Regional Development 2011a)
starają się zdefiniować modus operandi pomiędzy prowadzeniem polityki
rozwoju w sposób zintegrowany i sektorowy. Raport wskazuje na trzy najważniejsze kierunki zmian sposobów prowadzenia polityki rozwoju (tzw. windows
of opportunity), a dla każdego z nich przedstawia katalog możliwych działań
(tzw. policy options):
1. Programowanie strategiczne wykorzystujące podejście terytorialne do wyboru i przyjmowania priorytetów rozwoju:
– opcja nr 1. Diagnoza uwzględniająca czynniki terytorialne,
– opcja nr 2. Koncentracja na terytorialnych priorytetach w celu lepszego
włączenia interesariuszy w procesy wzrostu.
2. Koordynacja polityk w celu zmniejszenia kosztów ich przygotowania i wdra
żania:
– opcja nr 3. Strategia Europa 2020 wyposażona w wymiar terytorialny
w celu lepszej realizacji polityk UE (głównie chodzi o wykorzystanie
kluczy terytorialnych do wdrażania Strategii Europa 2020),
– opcja nr 4. Ukierunkowanie terytorialne analizy, ułatwiające konfiguracje
i podział zadań pomiędzy głównych aktorów (chodzi o zmianę wszystkich
komponentów prowadzenia polityki rozwoju, tj. wprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko, wykorzystanie podejścia terytorialnego
przy ocenie rezultatów polityki itp.).
3. Instytucje i wiedza niezbędne do inicjowania zmian:
– opcja nr 5. Zmiany w procesie podejmowania decyzji sprzyjające interakcjom między politykami (zmiany instytucjonalne),
– opcja nr 6. Środowisko sprzyjające wymianie doświadczeń dotyczących
najlepszego wykorzystania potencjałów terytorialnych.
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1.4.3. Odporność ewolucyjna
Promowana obecnie przez środowiska akademickie koncepcja odporności
ewolucyjnej (evolutionary resilience) wynika z doświadczeń współczesnego
kryzysu globalnego. Dotychczas rozwój utożsamiany był z lepszym zaspokajaniem potrzeb ludności (podejście klasyczne), poprawą struktury gospodarczej10
czy też z utrzymaniem i wzrostem kapitałów (ekonomicznego, naturalnego,
społecznego i ludzkiego – zob. ESA 2011), niezbędnych do kontynuowania
procesu wzrostu w okresie długim (paradygmat rozwoju sustensywnego).
W dobie kryzysu pojawiła się kolejna istotna kategoria, czyli zdolność ako
modacji negatywnych szoków makroekonomicznych. Istnienie kapitałów, ich
pomnażanie, rozwinięta baza produkcyjna, zdolność do kreowania innowacji
itp. przestają być warunkami wystarczającymi do wzrostu. Przykładem może
być Irlandia. Kluczowy natomiast staje się wymiar instytucjonalny. Odporność
ewolucyjna oznacza zdolność regionu do zapewnienia dobrostanu społecznego
(rozwoju) w okresie długim, w zgodzie z paradygmatem rozwoju sustensywnego, czyli przez zachowanie odpowiednich proporcji kapitału naturalnego,
społecznego, ludzkiego i ekonomicznego. Ta koncepcja kładzie nacisk nie
tylko na proporcje kapitałów, ale przede wszystkim na procesy instytucjonalne
(zdolność uczenia się, zdolność przewidywania). W odniesieniu do systemów
społeczno-ekologiczno-gospodarczych oznacza ona zdolności adaptacyjne
zarządzania zmianami i dokonywania transformacji w odpowiedzi na szoki
zewnętrzne (Davoudi 2012a). W ten sposób systemy regionalne nabierają cech
złożoności, samoorganizacji i są w stanie funkcjonować w sytuacji niepewności
i braku ciągłości (kontynuacji) rozwoju (Berkes i Folke 1998). Ich trajektoria
rozwoju traci znamiona liniowości i pojawiają się na niej istotne punkty zwrotne
będące immanentną częścią wielkich zawirowań gospodarczych.
Koncepcja odporności ewolucyjnej pozwala analizować dynamiczne współ
zależności trwania, przystosowywania się i zmian strukturalnych z wykorzystaniem różnych skal przestrzennych i czasowych (Davoudi 2012a; Holling
i Gunderson 2002; Walker i in. 2004; Folke i in. 2010). Neguje ona deterministyczną koncepcję rozwoju, istnienie unikatowego stanu równowagi, do
którego dążą systemy gospodarcze, i wskazuje, że natura złożonych systemów
społeczno-ekologiczno-gospodarczych ulega zmianom w czasie, nawet przy
braku silnych bodźców zewnętrznych (Scheffer 2009). Jak podkreśla Davoudi
(2012b), przyjęcie tego paradygmatu pozwala na uwzględnienie w debacie o rozwoju regionów koncepcji chaosu, złożoności (skomplikowania), niepewności
i nieprzewidywalności. Pozwala także na uwzględnienie tzw. dzikich kart (nieWedług Żubera (2010) rozwój to zdolność do przechodzenia w bardziej złożone stany przy
jednoczesnym wzroście zamożności.
10
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spodzianki) i nowatorstwa (Davoudi 2012a, s. 9). Wydaje się, że w najbliższych
latach będzie postępowało reinterpretowanie koncepcji wzrostu z procesu
lepszego zaspokajania potrzeb, zapewniania godziwych miejsc pracy, wzrostu
zdolności konkurencyjnych gospodarki i wzmacniania społecznej stabilności
w kierunku uwzględniania wątków ewolucyjnych i zdolności do generowania
zmian. Jest to zgodne z wnioskami nowej geografii ekonomicznej na temat
wielości możliwych stanów równowagi (Zaucha 2007). Zmiana ta wpisuje się
w rozważania ekonomii ewolucyjnej oraz odpowiada na zapotrzebowanie wynikające z doświadczeń obecnego kryzysu globalnego.

Rozdział 2

Zasadnicze trendy w gospodarce globalnej
oraz gospodarce Unii Europejskiej: światowy
kryzys, jego oblicza oraz konsekwencje
2.1. Światowy kryzys i jego skutki dla wymiany handlowej
Krystyna Gawlikowska-Hueckel
2.1.1. Kryzysy a proces globalizacji
Istotą globalizacji jest umiędzynarodowienie gospodarki1. Jest to „dokonujący
się na świecie długofalowy proces integrowania coraz większej liczby krajowych
gospodarek ponad ich granicami, dzięki rozszerzaniu oraz intensyfikowaniu
wzajemnych powiązań (inwestycyjnych, produkcyjnych, handlowych, kooperacyjnych), w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny
o dużej współzależności i znaczących reperkusjach działań mających miejsce
nawet w odległych krajach” (Zorska 1998, s. 20).
Do najważniejszych cech globalizacji można zaliczyć:
• dużą mobilność czynników produkcji, w tym również – co jest pewnym
novum – usług,
• postęp techniczny i rozprzestrzenianie się innowacji,
• spadek kosztów transakcyjnych, w tym kosztów transportu i łączności2.

1
Umiędzynarodowienie gospodarki jest jednym z aspektów globalizacji. W wielu opracowaniach
podkreśla się, że najważniejszą jej cechą jest jednorodna konsumpcja, która przyspiesza proces
niszczenia różnorodności kulturowej (Badiner 2004).
2
Procesowi temu sprzyjają różnego typu porozumienia między krajami, na mocy których
znoszone są w stopniu mniejszym (WTO) lub w większym (UE) tradycyjne bariery ograniczające
wymianę i transfer czynników produkcji.
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Globalizacja determinuje wiele zjawisk, reakcji i zachowań na rynku
(zarówno konsumentów, jak i podmiotów gospodarczych). Ocena procesu
globalizacji nie jest jednoznaczna, podkreśla się jej pozytywne strony, ale rów
nież dostrzega się wiele stwarzanych przez nią zagrożeń. Z punktu widzenia
niniejszego opracowania na szczególną uwagę zasługuje ta cecha globalizacji,
którą można określić jako współzależność gospodarczą. W praktyce przejawia
się ona w powstaniu sieci ponadnarodowych powiązań i interesów, co prowadzi do tego, „że rynki poszczególnych państw są raczej wzajemnie zespolone,
stopione transnarodowo niż powiązane międzynarodowo” (Budnikowski 2006,
s. 239). Konsekwencją scalenia rynków jest większa ekspozycja krajów na zjawiska kryzysowe. Powodem tej sytuacji jest to, że korporacje międzynarodowe,
prowadząc politykę podporządkowaną własnym celom, dbają przede wszystkim
o minimalizację strat firmy jako całości, a nie o interesy filii zlokalizowanych
w różnych krajach.
Poprzednie kryzysy też miały wymiar międzynarodowy, dzisiaj jednak ze
względu na globalny charakter gospodarki mechanizmy transmisji kryzysu mają
nieco inną specyfikę. Obecnie przenosi się on między krajami (będącymi de
facto segmentami jednego światowego rynku) ze szczególnie dużą szybkością
i wieloma kanałami: poprzez korporacje międzynarodowe, w tym finansowe,
przez powielanie błędów polityki gospodarczej (mającej na celu pobudzanie
konsumpcji i mało restrykcyjnej wobec wydatków), przez naśladownictwo wzorców konsumpcji i zachowań oraz wprowadzanie barier godzących w wolność
wymiany międzynarodowej.
2.1.2. Przebieg kryzysu światowego i jego konsekwencje
Istnieje wiele teorii kryzysów3 i trudno jednoznacznie ocenić, która z koncepcji
jest najbardziej adekwatna do procesów, które ujawniły się w 2008 roku. Wydaje
się, że – ze względu na jego szczególny charakter – stosunkowo dobrze opisuje go
model Misesa–Hayeka. Zgodnie z tym modelem pierwotnym źródłem zakłóceń
na rynku jest pieniądz, który wpływa na ceny i produkcję, co w konsekwencji
doprowadza do wzrostu nakładów inwestycyjnych kosztem zmniejszania wydatków konsumpcyjnych. Przy założeniu stałych preferencji konsumentów podaż
staje się niewystarczająca, co prowadzi do załamania gospodarczego.
Według Misesa (2000) utrzymywanie się stóp procentowych na niskim poziomie jest sygnałem dla przedsiębiorców, aby przesuwać zasoby w kierunku
inwestycji. Brak odpowiedniej podaży wywołuje reakcję konsumentów w postaci
Za pioniera badań uważa się C. Juglara, ale kryzysami zajmowali się również przedstawiciele ekonomii klasycznej, ekonomii keynesowskiej, K. Marks, J.B. Say, F. Hayek, A. Marshall,
N. Kondratiev, K. Wicksell, Ch.P. Kindkleberger, H. Minsky i wielu innych.
3
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przymusowych oszczędności, co dalej „napędza” akcję kredytową. Ten łańcuch
zdarzeń będzie trwał dopóty, dopóki stopy procentowe nie wzrosną. Mises
uważa zatem, że podstawową przyczyną kryzysów jest łatwy pieniądz będący
skutkiem nadmiernej ekspansji kredytowej. Inflacja, nieuchronnie pojawiająca
się w takiej sytuacji, powinna być dławiona, nawet kosztem wzrostu bezrobocia.
Cechą rynku pieniężnego USA (przed wybuchem kryzysu) była polityka
niskich stóp procentowych prowadzona przez System Rezerwy Federalnej
(Federal Reserve System – FED). Mogło to stanowić powód wspomnianego
transferu zasobów na cele inwestycyjne. Dodatkowo łatwość dostępu do pieniądza stworzyła stan określany mianem „euforycznej ekonomii”, której istotą jest
optymizm przejawiający się w przekonaniu kredytobiorców i kredytodawców
(Minsky 1982), że podejmowane przez nich decyzje są trafne i przyniosą korzyści
obu stronom. Skutek był w zasadzie łatwy do przewidzenia: ograniczoność informacji spowodowała skumulowanie błędnych decyzji4, co musiało doprowadzić
do wybuchu kryzysu gospodarczego.
Jak wiadomo, obecny kryzys rozpoczął się na rynku finansowym, a główną
jego przyczyną były spekulacje dokonywane w sektorze nieruchomości. Nieprawidłowości kumulowały się przez długi okres, a do ich ujawnienia przyczyniło się
podniesienie stóp procentowych. Część kredytobiorców okazała się niewypłacalna. Spadek cen nieruchomości doprowadził do wzrostu ryzyka i zagrożenia
spłaty kredytów. Wywołało to gwałtowne spadki akcji banków na giełdach.
Za symboliczny początek wybuchu – narastającego już wcześniej – kryzysu
uważa się bankructwo czwartego pod względem wielkości amerykańskiego
banku inwestycyjnego Lehman Brothers, który nie otrzymawszy pomocy od
FED, 14 września 2008 roku ogłosił upadłość5. Kryzys nie ograniczył się do
rynku nieruchomości, ale objął również sferę gospodarki realnej.
W tabeli 2.1 przedstawiono uproszczony schemat i wymieniono instytucje (strony), których błędna polityka, spolegliwość, lekceważenie sygnałów
ostrzegawczych, dążenie do osiągania nieuzasadnionych, niemających pokrycia w realnych wartościach zysków doprowadziły do tego, że stały się one
„kolaborantami” solidarnie współpracującymi i wypracowującymi naruszenie
równowagi gospodarczej.
Warto podkreślić, że – wraz ze zwiększeniem roli sektora III – przyjęto,
iż to właśnie usługi są dźwignią gospodarki w XXI wieku. W pewnym sensie
wpłynęło to na zaniechanie działań stymulujących wzrost gospodarki realnej,
która tworzy namacalne, rzeczywiste wartości.

Można te zjawiska rozpatrywać przez pryzmat teorii racjonalnych oczekiwań.
Kryzys prawdopodobnie przyjąłby większe rozmiary, gdyby FED nie zdecydował się na przejęcie dwóch firm ubezpieczeniowo-pożyczkowych (Fannie Mae i Freddie Mac) oraz na dokapitalizowanie największej w skali świata firmy ubezpieczeniowej AIG.
4
5
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Tabela 2.1. Instytucje (strony) odpowiedzialne za kryzys
Instytucje (strony)
odpowiedzialne za kryzys

Skutki działań/zaniechań instytucji (stron)
odpowiedzialnych za kryzys

Banki centralne
i instytucje nadzoru bankowego

Długofalowa polityka niskich stóp procentowych,
brak skutecznego nadzoru nad systemem bankowym.

System bankowy

Łatwość udzielania kredytów, tworzenie „innowacyjnych”
instrumentów finansowych.

Agencje ratingowe

Legitymizacja niewiarygodnych instrumentów finansowych.

Państwo

Brak dyscypliny budżetowej,
wzrost wydatków, wzrost zadłużenia.

Korporacje międzynarodowe

Tworzenie sieci ponadnarodowych powiązań, realizacja
działań sprzecznych z interesami krajów lokaty, spekulacje
walutowe.

Społeczeństwo

Nadmierna konsumpcja, brak skłonności do oszczędzania,
życie „na kredyt”, cel – bogactwo, a nie praca.

Instytucje międzynarodowe

Brak skutecznych instrumentów kontroli, brak narzędzi egzekucji zobowiązań.

Paradygmat rozwoju

Przekonanie o kluczowej roli sektora usług, niedocenianie
znaczenia gospodarki realnej.

Źródło: opracowanie własne.

Bankructwo Lehman Brothers spowodowało wzrost awersji do ryzyka, co
przełożyło się na radykalne ograniczenie płynności sektora bankowego i zahamowało wzrost gospodarki realnej. Ograniczenie działalności kredytowej
banków zmniejszyło dopływ środków finansowych do sektora przedsiębiorstw.
Działania dostosowawcze gospodarstw domowych, polegające na ograniczeniu
wydatków, pogłębiły spadek popytu. Załamanie to przyjęło tak znaczną skalę,
że uznane zostało przez analityków za największe od czasu światowego kryzysu
lat 1929–1933. Krach nie ograniczył się tylko do gospodarki amerykańskiej,
ale objął również najbardziej gospodarczo zaawansowane kraje świata, czemu
sprzyjała wspomniana wcześniej globalizacja. W pierwszym okresie reakcje
państw członkowskich UE były dość zróżnicowane6. We wszystkich jednak
krajach jednym z najważniejszych czynników wyzwalających tendencje kryzysowe (ze względu na bardzo znaczny udział w PKB) był spadek obrotów
handlu zagranicznego (eksportu), który utrzymywał produkcję na wysokim
poziomie.

Podobnie jak w USA kryzys narastał na rynku nieruchomości, stąd skala jego wybuchu była
różna w zależności od kraju. Największe spadki na rynku nieruchomości nastąpiły w Hiszpanii,
Irlandii i Francji.
6
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2.1.3. Skutki kryzysu gospodarczego dla wymiany handlowej
Spowolnienie gospodarcze w nieuchronny sposób zahamowało wymianę
międzynarodową, czego skutkiem był spadek obrotów eksportu i importu
oraz niepokojący wzrost tendencji protekcjonistycznych. Załamanie handlu
wywołało zmniejszenie produkcji dóbr i usług, co miało negatywny wpływ
na sytuację gospodarczą wielu krajów, szczególnie wobec faktu, że wolumen
wymiany międzynarodowej wzrastał systematycznie od blisko 30 lat – zgodnie
z ocenami Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO)
od 1982 roku – a dla wielu krajów wymiana stanowiła bardzo ważny czynnik
wzrostu gospodarczego. Ponadto obecne, najpoważniejsze od czasu II wojny
światowej załamanie gospodarcze spowodowało znacznie większe zmiany
w strukturze wymiany niż w okresie poprzednich recesji. Według WTO jest
kilka powodów tej wyjątkowej sytuacji:
• obecny kryzys ma globalny charakter,
• szczególny (specyficzny) charakter współczesnego handlu zagranicznego,
który nie jest już prostą wymianą dóbr między dwoma krajami, ale bardzo
często uczestniczy w nim wielu partnerów współpracujących w ramach
wymiany wewnątrzgałęziowej (WTO 2009),
• zależność handlu od zewnętrznych źródeł finansowania – spadek płynności
przełożył się na trudności w dostępie do środków finansowych7,
• odnowienie się tendencji protekcjonistycznych, które hamują wymianę.
Symptomy pogorszenia sytuacji w handlu pojawiły się już w 2008 roku.
Zgodnie z danymi WTO tempo wzrostu wymiany towarowej w 2008 roku
zmniejszyło się realnie do 2% – w porównaniu z 6% w 2007 roku. Spadek aktywności gospodarczej w 2009 roku przyczynił się do dalszej redukcji obrotów
handlowych. W 2010 roku pojawiły się oznaki ożywienia, które jednak okazały
się nietrwałe. Wielu analityków twierdzi, że wzrost odnotowany w tym okresie
był w dużej mierze spowodowany podwyższeniem cen surowców. Rok 2011 to
kolejny okres obniżenia tempa wzrostu PKB oraz obrotów handlowych8.

7
Międzynarodowe instytucje finansowe starały się stworzyć dodatkowe narzędzia wspomagające
handel, ich skuteczność była jednak ograniczona.
8
Podobne tendencje wystąpiły w strefie euro, gdzie w II i III kwartale 2008 roku odnotowano
ujemną dynamikę PKB oraz obrotów handlowych. Do najpoważniejszego spadku doszło w III i IV
kwartale 2009 roku. Trend kształtowania się wskaźników pokazuje również szybkość transmisji
kryzysu, który wybuchł w USA, ale jego skutki bardzo szybko odczuła gospodarka europejska.
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Wykres 2.1. Zmiany we wzroście wolumenu światowej wymiany dóbr w latach 2005–2012
(w procentach, zmiana w stosunku do roku poprzedniego)

Z punktu widzenia niniejszych rozważań najważniejsze jest pytanie, w jaki
sposób obecny kryzys wpływa na polskie regiony. Część teorii „regionalnych”
traktuje eksport jako jeden z najważniejszych czynników rozwoju. Zgodnie
z teorią bazy ekonomicznej wzrost gospodarczy regionu jest funkcją możliwości
eksportowych jego gospodarki (Wang i Hofe 2007). Trudno z tą tezą polemizować, szczególnie dzisiaj, w dobie gospodarki globalnej. Eksport pozwala pokonać
ograniczenia związane z relatywnie niewielką chłonnością rynku lokalnego i krajowego. Sprzedaż produktów za granicę pobudza lokalny przemysł i wywołuje
efekty mnożnikowe, pociągając za sobą wzrost powiązanych branż i sektorów.
W teorii podkreśla się również zagrożenia związane z wymianą zagraniczną.
Dotyczą one przede wszystkim regionów o wąskiej specjalizacji. Kryzys w sektorze, który dominuje w gospodarce regionu, może spowodować załamanie
eksportu i dramatyczny spadek regionalnego PKB (Malecki 1997). Często
podkreśla się, że najbardziej odporne na załamania koniunktury są regiony
wysoko rozwinięte, charakteryzujące się wysokim udziałem sektora usług
i przemysłów nowoczesnych. Dane wskazują jednak na to, że obecny spadek
międzynarodowych obrotów handlowych dotyczy szerokiego wachlarza usług
oraz dóbr i że nie oszczędził żadnej z grup produktów.
Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 2.2, żadna kategoria
dóbr nie okazała się odporna na wahania koniunktury. Eksport wszystkich
grup towarowych podlegał silnym fluktuacjom i mimo że głębokość amplitudy
wahań nie była identyczna, to jednak trend dla wszystkich rodzajów produktów
był podobny.
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Wykres 2.2. Światowy eksport dóbr przetworzonych w okresie I kwartał 2008–IV kwartał
2011 (w ujęciu kwartalnym) według grup towarowych (w procentach, zmiana w stosunku
do roku poprzedniego)

2.1.4. Kryzys a protekcjonizm w handlu
Kryzys spowodował powrót do praktyk protekcjonistycznych. Wbrew pierwotnym deklaracjom wprowadziły je również kraje grupy G20 (Evenett 2009).
Narzędzia ochrony rynku przyczyniły się do pogorszenia warunków wymiany.
Nie wszystkie sektory ucierpiały jednak przez wprowadzenie narzędzi protekcji w takim samym stopniu. Największą liczbę instrumentów utrudniających
wolny handel wprowadzono w sektorach: metale podstawowe (65), chemikalia
podstawowe (54), maszyny specjalnego przeznaczenia (52), wyposażenie transportowe (50). Wprowadzanie sankcji – mimo początkowych zapewnień – nie
było przejściowe, wprost przeciwnie, ich skala rośnie. Od połowy października
2008 roku wprowadzono 182 nowe środki, które ograniczają lub potencjalnie
mogą ograniczyć handel (tabela 2.2). Najczęściej stosowane instrumenty to:
podwyżki ceł, licencje importowe oraz kontrole celne. Poza tymi stricte handlowymi narzędziami stosuje się koncesje podatkowe oraz subsydia rządowe, które
godzą w zasady uczciwej konkurencji. Zgodnie z opinią WTO te nowo wprowadzane instrumenty nie są, jak poprzednie, ukierunkowane na krótkookresowe
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zwalczanie skutków światowego kryzysu, ale koncentrują się raczej na próbach
stymulowania poprawy koniunktury, co grozi ich dłuższym stosowaniem.
Zgodnie z szacunkami G20 restrykcyjne instrumenty wprowadzone od paź
dziernika 2008 roku osiągają wartość ok. 3% światowej wymiany produktów
i prawie 4% handlu G20. Stanowi to ekwiwalent ok. 450 mld USD, czyli wartość
bliską rocznemu wolumenowi handlu Afryki. W tym samym czasie tylko 18%
z wprowadzonych wcześniej restrykcji zostało cofniętych9.
Tabela 2.2. Narzędzia ograniczające handel wprowadzone w okresie od połowy
października 2008 do połowy maja 2012 roku
Od połowy października 2008 do kwietnia
2011 roku

Maj 2011 do połowy
października 2011
roku

Od połowy października 2011 do połowy
maja 2012 roku

Środki ochrony rynku
(trade remedy)

66

63

78

Granice

78

48

72

Eksport

30

34

19

Inne

10

10

13

184

155

182

Rodzaj restrykcji

Razem
Źródło: WTO 2012a, s. 6.

Szczególnie niebezpieczne są deklaracje niektórych polityków wzywających
do wprowadzenia substytucji importu. Podjęcie i rozprzestrzenianie się tego
typu działań może spowodować wzrost regionalnych i globalnych napięć, których udawało się unikać od momentu wprowadzenia skoordynowanej odpowiedzi na kryzys. WTO ostrzega, że organizacje międzynarodowe są bezsilne
wobec fali protekcjonizmu. Nie wszystkie kraje stosują środki ochrony rynku
w takim samym stopniu, niektóre nawet rezygnują z tych już wprowadzonych.
Ogólny trend jest jednak niepokojący. Mapa 2.1 pokazuje, jak bardzo rozpowszechnione jest wprowadzanie różnego rodzaju środków ochrony rynku.
W grupie państw stosujących środki ochrony rynku znajduje się Unia
Europejska. Jak wynika z danych opublikowanych w „Global Trade Alert”,
UE od listopada 2008 roku wprowadziła aż 302 różnego rodzaju instrumenty
protekcjonistyczne.

9
Przykładem wzrostu protekcjonizmu może być decyzja Argentyny, która w celu ochrony
własnego rynku podniosła cła z poziomu 0 do 14% na maszyny przemysłowe i rolne, motory,
wyroby metalurgiczne z wszystkich rynków poza krajami członkowskimi Mercosur (Koopman
2012).

Mapa 2.1. Kraje wprowadzające środki ochrony rynku

2. Zasadnicze trendy w gospodarce globalnej oraz gospodarce Unii Europejskiej

Źródło: Evenett 2012, s. 19.
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Jak wynika z prowadzonych analiz, skala protekcji dotyka bardzo wielu
produktów i wielu partnerów handlowych. Spośród krajów broniących swojego
rynku przed konkurencją importu przodują: Rosja, Argentyna i Indie. Wskutek
restrykcji poszkodowana została największa liczba produktów wietnamskich,
natomiast sankcje wprowadzone przez Chiny objęły najwięcej partnerów handlowych – 193 (tabela 2.3).
Tabela 2.3. Lista krajów wprowadzających restrykcje, tych, które najbardziej ucierpiały
przez restrykcje oraz krajów, których restrykcje objęły najwięcej partnerów handlowych
(wprowadzone od listopada 2008 roku)
Miejsce Klasyfikacja według liczby Klasyfikacja według kate- Klasyfikacja według liczby
w rankinwprowadzonych instrugorii produktów poszkodo- partnerów handlowych pogu
mentów dyskryminujących wanych przez wprowadzo- szkodowanych w wyniku
handel
ne restrykcje
wprowadzonych restrykcji

1

UE 27 (302)

Wietnam (931)

Chiny (193)

2

Rosja (169)

Wenezuela (768)

UE 27 (187)

3

Argentyna (141)

Kazachstan (732)

Holandia (163)

4

Indie (74)

Chiny (701)

Niemcy (155)

5

Wielka Brytania (67)

UE 27 (656)

Polska (155)

6

Niemcy (64)

Nigeria (599)

Indie (153)

7

Francja (61)

Algieria (476)

Indonezja (153)

8

Chiny (60)

Argentyna (467)

Belgia (152)

9

Włochy (56)

Rosja (446)

Finlandia (152)

10

Brazylia (54)

Indie (401)

Argentyna (151)

Źródło: Evenett 2012, s. 20.

2.1.5. Skutki kryzysu dla handlu zagranicznego Polski
Polski eksport bronił się przed drastycznym zmniejszeniem obrotów dzięki
mechanizmowi kursowemu i osłabieniu złotego. Potwierdzają to analizy
Ministerstwa Gospodarki, zgodnie z którymi deprecjacja złotego pozytywnie
wpłynęła na opłacalność eksportu. W ciągu siedmiu miesięcy 2009 roku eksportowe ceny transakcyjne wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu
2008 roku o 17%, a importowe o 12%10. W tym samym czasie ceny dewizowe
były niższe i wyniosły odpowiednio 10% i 15%. Sytuacja ta była korzystna dla
firm eksporterów, ponieważ sprzyjała utrzymaniu ich rentowności (Ministerstwo Gospodarki 2009).
10

Ceny transakcyjne to iloczyn cen dewizowych i kursu złotego.
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Mimo tych mechanizmów dostosowawczych kryzys miał wpływ na polski
handel zagraniczny. Zgodnie z szacunkami GUS eksport towarów w 2009
roku (w USD) był niższy o 22,2%, a import o 30,7% w stosunku do 2008 roku.
Relatywnie większy spadek importu przyczynił się do skurczenia się ujemnego
salda wymiany z zagranicą.
Obecnie można stwierdzić, że większego zmniejszenia PKB udało się
uniknąć m.in. wskutek poprawy salda handlu zagranicznego – był to rezultat
większego spadku importu niż eksportu. Import został ograniczony głównie ze
względu na wysoką importochłonność polskiego eksportu. Skurczenie popytu
na polskie produkty spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na komponenty niezbędne do produkcji dóbr eksportowych. Nie jest to jednak trend
trwały. O przejściowym charakterze tej poprawy może świadczyć fakt, że już
w IV kwartale 2009 roku tempo wzrostu importu było szybsze niż eksportu.
Dane za 2009 i częściowo za 2010 rok (tabela 2.4) wskazują, że spadła
dynamika obrotów handlowych z najpoważniejszymi partnerami handlowymi
Polski, zwiększyła się natomiast rola rynków, które miały relatywnie mniejsze
znaczenie dla polskiego eksportu. Kryzys spowodował zatem również prze
sunięcia w strukturze geograficznej handlu.
Tabela 2.4. Obroty eksportowe według najważniejszych krajów w euro w I kwartale 2010
roku (I kwartał 2009 roku = 100) oraz struktura procentowa według krajów w I kwartale
2009 i 2010 roku
Wyszczególnienie Niem- Francy
cja

Wiel- Repuka
blika
CzeBrytania
ska

Włochy

Niderlandy

Rosja

Hiszpania

Węgry

Szwecja

Obroty eksportowe w I kwartale
2010 roku,
I kwartał 2009
roku = 100

98,4

98,9

108,4

99,3

81,3

93,8

123,1

139,2

112,3

89,4

Udział w obrotach
eksportowych
w 2009 roku

27,1

7,6

6,5

6,1

6,7

4,8

3,3

2,3

2,5

3,1

Udział w obrotach
eksportowych
w 2010 roku

26,2

7,4

6,9

6,0

5,3

4,4

4,0

3,1

2,8

2,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Departament Handlu i Usług, Wydział Handlu
Zagranicznego, wyniki wstępne, 2010).

W I kwartale 2010 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku,
w największym stopniu spadły obroty z Włochami, Szwecją, Niderlandami
oraz – w nieco mniejszym – z Niemcami (najpoważniejszym polskim partnerem
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handlowym), Francją i Republiką Czeską. W tym samym okresie relatywnie
wzrosło znaczenie Hiszpanii, Rosji, Węgier i Wielkiej Brytanii.
Przesunięcia nastąpiły również w obrotach importowych. W pierwszym
kwartale 2010 roku (w porównaniu z 2009 rokiem) nastąpił spadek udziału Niemiec, Chin, Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Włoch w globalnych obrotach
importowych. W tym samym czasie wzrosły udziały Rosji i Republiki Czeskiej.
Udziały Republiki Korei i Niderlandów pozostały na niezmienionym poziomie.
Podobnie jak pierwsza, również druga fala kryzysu wywarła znaczny wpływ
na obroty polskiego handlu zagranicznego. Jak wynika z danych GUS, od początku 2012 roku następuje osłabienie dynamiki eksportu i importu. Główny
wpływ na to miał dalszy spadek popytu na polskie produkty zgłaszany przez
kraje rozwinięte, w tym UE. Mimo że w tym samym czasie nastąpił wzrost
zapotrzebowania ze strony krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw),
nie zrekompensowało to zmniejszenia eksportu do najważniejszych polskich
partnerów handlowych.
140
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Źródło: PAIIZ, http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/gospodarka.

Wykres 2.3. Eksport Polski (2000–2011) w mld euro

W pierwszym kwartale 2012 roku nastąpił spadek eksportu do grupy krajów
rozwiniętych o 1,6%, a do strefy euro o 2,3%. Wpłynął na to głównie kryzys
w grupie PIIGS (Portugalia, Włochy, Irlandia, Grecja i Hiszpania). Mimo że
w tym samym czasie nastąpił wzrost eksportu do pozostałych krajów unijnych
(o 1,9%), nie zbilansowało to obrotów i eksport do UE był niższy w I kwartale
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o 1,1%. Zmiany w dynamice obrotów eksportowych (I kwartał 2011–I kwartał 2012) były również zróżnicowane w przypadku pozostałych partnerów
handlowych. Nastąpiło bardzo znaczne spowolnienie tempa wzrostu obrotów
eksportowych z grupą krajów wysoko rozwiniętych, nieco mniejsze z WNP, natomiast z „pozostałymi krajami rozwijającymi się” uległo zwiększeniu. Sytuacja
ta jest niekorzystna, ponieważ to właśnie UE jest najpoważniejszym odbiorcą
polskich produktów.

0
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Finlandia
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Włochy
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Francja

Niemcy
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–0,7
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–9,4

–12

–11,9

–14
–16
–18

–14,8

–14,1

–17,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i GUS.

Wykres 2.4. Spadek eksportu do wybranych krajów Unii Europejskiej w okresie I kwartał
2011–I kwartał 2012 roku (w procentach, zmiana w stosunku do roku poprzedniego)

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 2.4, największy spadek
eksportu odnotowano w przypadku Hiszpanii, a relatywnie najmniejsze obniżenie nastąpiło w przypadku Niemiec. Gdy jednak odniesiemy te dane do
wartości eksportu na poszczególne rynki, okaże się, że to właśnie ten relatywnie
niewielki spadek eksportu do Niemiec spowodował największe straty polskich
eksporterów.
Tabela 2.5. Udział najważniejszych partnerów handlowych w polskim eksporcie
i imporcie w okresie styczeń–listopad 2011 roku (w procentach)
Niemcy

Wielka
Brytania

Czechy

Francja

Eksport

26,2

6,2

6,2

6,1

5,4

4,5

4,3

–

Import

22,1

3,8

3,8

4,2

5,3

12,2

3,7

12,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PAIIZ i GUS.

Włochy

Rosja

Niderlandy

Chiny
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Spadek dynamiki eksportu był również zróżnicowany w zależności od krajów.
W tabeli 2.6 przedstawiono wskaźniki dotyczące najważniejszych polskich partnerów handlowych i grup towarowych, których sprzedaż na rynki tych krajów
zmniejszyła się najbardziej. Generalnie największe straty odnotowano w najważniejszej, wiodącej wcześniej grupie wyrobów elektromaszynowych (39,3%
eksportu ogółem) –  sprzedaż tych wyrobów obniżyła się (w 2011 i 2012 roku)
o 2,8% (tj. ok. 370 mln euro).
Polskie regiony cechują określona specjalizacja eksportowa oraz odmienna
siła ciążenia w kierunku różnych rynków zbytu, dlatego też spadek dynamiki
eksportu na określone rynki oraz szczególne zmniejszenie zapotrzebowania na
pewne grupy produktów różnicują ich reakcje na kryzys.
Tabela 2.6. Grupy polskich produktów eksportowych cechujące się największym
spadkiem sprzedaży na rynki wybranych krajów Unii Europejskiej w okresie I kwartał
2011–I kwartał 2012 roku (w procentach)
Kraj

Hiszpania

Grupy produktów

Spadek eksportu
w procentach

Wyroby elektromaszynowe
– w tym: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne
oraz ich części
Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria

23

Finlandia

Produkty mineralne

70

Włochy

Maszyny i urządzenia mechaniczne
Maszyny i urządzenia elektryczne
Pojazdy

22
17
19

Francja

Pojazdy
Maszyny i urządzenia elektryczne

17
16

Niemcy

Pojazdy
Maszyny i urządzenia elektryczne

28
25

2,5
5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 2.5, w ciągu roku (I kwartał 2011–I kwartał 2012 roku) nastąpiło obniżenie dynamiki wzrostu w najważ
niejszych, z punktu widzenia znaczenia w eksporcie, grupach towarowych.
Ze względu na wysoką importochłonność polskiego eksportu podobne
trendy pojawiły się w imporcie. Zwraca uwagę fakt, że jego znaczny wzrost
w I kwartale 2012 roku nastąpił wskutek istotnego zwiększenia wydatków na
produkty mineralne (o 27,5%) – koszt zakupu tych wyrobów osiągnął wartość
ponad 5,3 mld euro, czyli był o ponad 1,1 mld euro wyższy niż przed rokiem.
Głównym czynnikiem tak znacznego podniesienia wartości importu tych dóbr
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było nie tyle zwiększenie zapotrzebowania na nie, ile wzrost ich cen na rynkach
światowych. Skutkiem tego jest wzrost udziału produktów mineralnych w imporcie Polski (z 11,5% w I kwartale 2011 do 14,7% w I kwartale 2012 roku)
oraz pogłębiający się deficyt w wymianie (w I kwartale 2012 roku sięgnął on
3,6 mld euro, co oznacza wzrost o 1,1 mld euro w porównaniu z 2011 rokiem).

140
ogółem
rolno-spożywcze
chemiczne
metalurgiczne
elektromaszynowe

130
120
110
100
90

I kw. 2011

II kw. 2011

III kw. 2011

IV kw. 2011

I kw. 2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki i GUS.

Wykres 2.5. Dynamika eksportu wybranych grup towarowych w okresie I kwartał 2011–
I kwartał 2012 roku (w ujęciu r/r)

2.1.6. Handel wewnątrzgałęziowy jako czynnik łagodzący tendencje
protekcjonistyczne
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński
Rozwój gospodarczy Polski, zacieśnienie relacji handlowych oraz kapitałowych
(poprzez BIZ) z zagranicą oraz integracja w ramach rynku wewnętrznego UE
prowadzą do wzrostu znaczenia handlu typu wewnątrzgałęziowego (Intra-Industry Trade – IIT). Ten rodzaj handlu polega na nakładaniu się strumieni
eksportu i importu. Kraj/region jest jednocześnie importerem i eksporterem
tych samych produktów bądź ich wariantów.
Tradycyjnie tzw. baza dla tego rodzaju wymiany utożsamiana była ze zróż
nicowaniem produktów, korzyściami skali oraz warunkami konkurencji niedoskonałej (Zielińska-Głębocka 1997, s. 95 i 96). Handel wewnątrzgałęziowy
występuje przede wszystkim w wymianie między krajami o zbliżonym poziomie
rozwoju i podobnych gustach konsumentów, zwłaszcza w handlu w obrębie
krajów współtworzących ugrupowania integracyjne. Obok tzw. tradycyjnych determinant handlu wewnątrzgałęziowego wskazać trzeba także na kolejny istotny
czynnik, na który uwagę zwraca się stosunkowo od niedawna. Jest to fragmen-
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tacja produkcji między krajami (Krugman 1979; OECD 2002; Yoshida 2008;
Marrewijk 2008) przez BIZ, przede wszystkim przez korporacje ponadnarodowe. Kolejne etapy procesu produkcyjnego lokowane są w różnych krajach.
Analizy handlu wewnątrzgałęziowego tradycyjnie były realizowane na
poziomie krajów. Wzrost zainteresowania problematyką handlu na szczeblu
regionalnym zaowocował powstaniem opracowań odnoszących się do tego
rodzaju handlu także w regionach. Większość prawidłowości przewidzianych
w modelach handlu wewnątrzgałęziowego, które empirycznie potwierdzone są
dla krajów, sprawdzają się także w przypadku regionalnego poziomu analizy.
Dyskusyjną kwestię stanowi natomiast to, czy w przypadku regionalnego poziomu analizy przyczyną handlu jest „popyt na różnorodność” – jak to ujmowano
w tradycyjnym podejściu – czy też jest nią raczej wspomniana już fragmentacja
produkcji.
Badania handlu wewnątrzgałęziowego dla poziomu regionalnego w Polsce
nie były prowadzone na większą skalę. Warto jednak powołać się na opracowania
Gawlikowskiej-Hueckel i Umińskiego (2009) oraz Umińskiego (2012). Wynika
z nich, że wymianę handlową podmiotów mających siedzibę w poszczególnych
regionach Polski cechuje niejednakowa intensywność handlu wewnątrzgałęziowego. Jest ona pochodną wielu czynników, w tym: poziomu rozwoju gospodarczego, znaczenia podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w eksporcie
i imporcie, struktury gospodarki regionu w ujęciu trzech sektorów oraz wielu
czynników specyficznych. Możliwości/szanse na uczestnictwo poszczególnych
regionów w międzynarodowym handlu typu wewnątrzgałęziowego są zatem
niejednakowe.
Przepływ kapitału w formie BIZ na świecie pozostaje w korelacji z przebiegiem globalnego cyklu koniunkturalnego. Kryzys negatywnie wpływa na dynamikę oraz wolumen BIZ. Nawet jeśli Polska pozostaje relatywnie atrakcyjnym
miejscem podejmowania BIZ, to w warunkach lepszej koniunktury napływ
kapitału zagranicznego prawdopodobnie byłby znacznie wyższy. W układzie
regionalnym intensywność handlu wewnątrzgałęziowego determinowana jest
przede wszystkim przez proces fragmentacji produkcji. Należy zatem wnios
kować, że pogorszenie koniunktury negatywnie wpływa na rozwój handlu
wewnątrzgałęziowego Polski.
Ze względu na to, że podmioty mające siedzibę w poszczególnych regionach
Polski cechuje niejednakowa struktura eksportu i importu (głównie w ujęciu
produktowym, ale także geograficznym), kryzys w różnym stopniu negatywnie
wpłynie na intensywność handlu wewnątrzgałęziowego. Należy się tego spodziewać przede wszystkim w regionach, w których dużą rolę odgrywa przemysł
samochodowy. Jest to branża, która w pierwszej kolejności dotknięta została
przez kryzys w dwojaki sposób: przez spadek popytu na nowe samochody oraz
poprzez delokalizację produkcji – jej przenoszenie „z powrotem” do krajów
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macierzystych. Problem wymagałby jednak bardziej pogłębionych badań,
gdyż kryzys sprzyja także przenoszeniu produkcji do krajów takich jak Polska:
oferujących niższe koszty pracy i prowadzenia działalności oraz często bardzo
nowoczesny park maszynowy – zainstalowany przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, będące częścią korporacji ponadnarodowych (Kawecka-Wyrzykowska 2009).
Handel wewnątrzgałęziowy – w tradycyjnym ujęciu – jest determinowany
przez podobieństwa (dochodów, preferencji popytowych, strukturę popytu).
Kryzys gospodarczy przyczynił się do zróżnicowania dynamiki wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich UE. Polskę – na tle pozostałych krajów UE
w okresie kryzysu – cechuje szybkie tempo wzrostu, czego skutkiem jest proces
doganiania UE przez Polskę. W 2007 roku PKB per capita Polski (według
PPS) wynosił 54% średniej dla UE, a do 2011 roku wzrósł do 63% (Eurostat).
Ta tendencja powinna przyczynić się do wzrostu intensywności handlu wewnątrz
gałęziowego Polski z UE.
Trzeba w tym miejscu postawić zasadnicze pytanie, dlaczego celowe jest
analizowanie wymiany wewnątrzgałęziowej. Z teorii wynika, że handel typu
wewnątrzgałęziowego w mniejszym stopniu wpływa na redystrybucję dochodów
niż handel oparty na modelu przewag komparatywnych. Jego wysoka intensywność świadczy ponadto o większej dojrzałości określanej przez umiejętność
włączenia się w międzynarodowy podział pracy na bazie korzyści skali oraz
zróżnicowania produktów.
Wysoka intensywność handlu wewnątrzgałęziowego sprzyja redukcji tendencji protekcjonistycznych w globalnej gospodarce w czasie kryzysu. Zwracają
na to uwagę Gawande i in. (2011). Podmioty gospodarcze nie są zainteresowane
wzrostem protekcjonizmu, a zatem nie lobbują na jego rzecz w czasie kryzysu ze względu na rosnące powiązania handlowe typu wewnątrzgałęziowego
i fragmentację produkcji w ramach globalnych łańcuchów wartości dodanej.
Kawecka-Wyrzykowska (2009, s. 28) zwraca uwagę na istotną konsekwencję intensyfikacji wymiany wewnątrzgałęziowej. Oznacza ona de facto dostosowanie
do funkcjonowania w ramach bardzo wymagającego i konkurencyjnego rynku
wewnętrznego UE, przy czym jest to dostosowanie relatywnie płynne, można
powiedzieć, że związane ze stosunkowo niskimi kosztami, gdyż nie wymaga
realokacji zasobów między branżami przemysłu. W warunkach rosnącej presji
konkurencyjnej ze strony „wschodzących” gospodarek Chin, Indii itp., coraz
bardziej wymagającego/konkurencyjnego globalnego otoczenia gospodarczego
oraz kryzysu wzrost intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej pozwala na
łagodzenie kosztów niezbędnych dostosowań. Jak już wspomniano, przewidziano to także w teorii handlu wewnątrzgałęziowego.

2.1. Światowy kryzys i jego skutki dla wymiany handlowej

89

2.1.7. Druga fala kryzysu w Europie i na świecie
Najważniejszą cechą obecnej sytuacji na rynkach jest niepewność. Wynika
ona przede wszystkim z tego, że sygnały płynące z sektora realnej gospodarki
nie są optymistyczne, zadłużenie wielu krajów wysoko rozwiniętych osiągnęło
poziom już dawno uważany za niebezpiecznie wysoki, brakuje jednoznacznych,
rygorystycznych rozstrzygnięć na szczeblu międzynarodowym i skutecznych
działań sanacyjnych w krajach szczególnie dotkniętych przez kryzys. Podkreśla
się, że prawdziwym „nocnym koszmarem” polityków jest nie tyle kryzys „europejski”, ile systemowy kryzys globalny, który – mimo złudnych nadziei – nie
minął, ale trwa.
Obecna sytuacja potęguje i przyspiesza proces zmian w układzie sił w gospodarce światowej. Znacząco rośnie rola tzw. gospodarek wschodzących.
Udział Chin i Indii w gospodarce światowej sięga obecnie 11% i szacuje się,
że w ciągu 20 lat ulegnie on podwojeniu. Prognozowany jest dalszy spadek
udziału eksportu krajów wysoko rozwiniętych w światowym handlu, podczas
gdy w 1990 roku wynosił on 75%, w 2010 – 55% (Lamy 2012).
Na te nowe trendy nakłada się kryzys w strefie euro; trwa walka o uratowanie
pełnego składu eurolandu. Sytuacja rozwija się jednak dynamicznie i trudno
jest w tej chwili prorokować, jaki będzie finał wielostronnych negocjacji.
Opinie polityków i analityków nie są jednoznaczne. Tuomioja (2012), fiński
minister spraw zagranicznych, uważa, że „rozpad eurolandu mógłby umocnić
Unię Europejską i nie tylko nie oznaczałby końca Unii Europejskiej, a mógłby
doprowadzić do lepszego jej funkcjonowania”.
Przeciwnicy wskazują na wysokie koszty takiego rozstrzygnięcia11. Łącznie
szacuje się, że wyjście Grecji mogłoby kosztować strefę euro 320 mld euro,
z czego ok. 110 mld musiałyby pokryć Niemcy. Jeżeli dodać potencjalne straty,
które wiązałyby się z odejściem ze strefy euro kolejnych „zarażonych” deficytem
i długiem krajów, czyli Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Cypru12, łączna kwota
takiego exodusu osiągnęłaby 1,15 bln euro, z czego 500 mld zapłaciłyby Niemcy (ok. 20% niemieckiego PKB). Konsekwencją tego mogłaby być panika na
rynkach i naruszenie lub wręcz unicestwienie fundamentów jednolitego rynku
europejskiego.
Skala zadłużenia krajów europejskich jest bardzo znaczna. Zgodnie
z prognozami w latach 2007–2012 tylko Szwecja obniżyła swój dług publiczny.
W najbardziej zagrożonych krajach – Grecji, Hiszpanii, Irlandii – dług się nie
Przykładowo EBC ma greckie obligacje o wartości 40 mld euro. Grecja otrzymała już pomoc
w ramach programu bail-out na kwotę 130 mld euro.
12
Mimo ogromnego zadłużenia Włoch uważa się, że ich wyjście ze strefy euro nie byłoby wskazane ze względów politycznych.
11
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zmniejszył. Jego zmniejszenie, przy założeniu prowadzenia bardzo zdyscy
plinowanej polityki, zajmie wiele lat. Do większego obciążenia wydatków publicznych nieuchronnie się będzie przyczyniał proces starzenia się społeczeństw
europejskich (zob. podrozdział 2.3 poświęcony demografii).
Poprawie sytuacji sprzyjałoby ożywienie gospodarcze, ale wskaźniki za pierwsze półrocze 2012 roku nie zapowiadają poprawy koniunktury. W czerwcu (w porównaniu z majem) produkcja przemysłowa w UE 27 zmniejszyła się o 0,9%,
w strefie euro o 0,6% (Eurostat 2012). W ujęciu rocznym produkcja w czerwcu
spadła o 2,2% w UE 27 i o 2,1% w strefie euro. Niepokój budzi spowalniająca
dynamika wzrostu dotychczasowej „lokomotywy” UE, czyli Niemiec. W ujęciu
kwartalnym (przy uwzględnieniu sezonowości wahań) PKB Niemiec wzrósł
w II kwartale o 0,3%, w porównaniu z 0,2% w I kwartale. Indeks klimatu dla biznesu (business-climate index), opracowywany przez Institute for Economic Research, zaczął wykazywać tendencję malejącą w sierpniu 2011 roku i do tej pory
systematycznie się obniża. W lipcu oczekiwania biznesu były najbardziej pesymistyczne od połowy 2009 roku. Wpływ na to miał niewątpliwie spadek kontraktów
zawieranych przez firmy niemieckie (spadek zamówień krajowych w czerwcu
w porównaniu z majem o 2,1%, a ze strefy euro o 4,9%; http://www.economist.com/
node/ 21560601).
Sytuacja gospodarcza innych największych gospodarek strefy euro jest jeszcze gorsza: w II kwartale 2012 roku PKB Francji nie wzrósł wcale, Hiszpanii
skurczył się o 0,4%, a Włoch o 0,7%. Obecnie siła powiązania gospodarek
państw członkowskich UE jest tak znaczna, że pozostałym krajom UE grozi
efekt domina.
W 2012 roku gospodarka strefy euro skurczyła się o 0,5%. Poprawie koniunktury nie sprzyjały programy oszczędnościowe i reformy ograniczające
wydatki. Spowolnienie tempa wzrostu może też być dodatkowo spowodowane
przez proces delewarowania banków, do którego zobowiązany zostanie system
na mocy nowego pakietu regulacji (Bazylea 3), który zaczął obowiązywać od
2013 roku. Jeżeli chodzi o problem Grecji i innych zadłużonych krajów eurolandu, to sprawa dojrzewa do bardzo pilnego, radykalnego, jednoznacznego
i konsekwentnego rozwiązania. Już teraz bowiem – jak przestrzegają ekono
miści z Institute for New Economic Thinking – „Europa krokiem lunatyka
zmierza do nieobliczalnej w skutkach katastrofy” (Oprita 2012). Przewiduje się,
że w 2013 roku PKB w UE skurczy się o 0,1% i 0,4% w strefie euro. Według
prognoz w 2014 roku działalność gospodarcza wzrośnie o 1,4% w UE i o 1,2%
w strefie euro (European Commission – IP/13/396 03/05/2013).
Przy okazji kryzysu ożywają dyskusje dotyczące modelu funkcjonowania
UE. Część analityków uważa, że brak konsekwencji we wprowadzaniu modelu
federalnego powoduje paraliż decyzyjny i niemożność skutecznej interwen-
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cji w krajach objętych kryzysem. Nie można jednak narzucać członkom UE
modelu, który nie wszyscy akceptują. Warto też pamiętać o tym, że już w momencie kwalifikowania krajów do uczestnictwa w strefie euro względy polityczne zdominowały decyzje, które powinny być podejmowane na podstawie
obiektywnej i „twardej” oceny sytuacji finansowej i gospodarczej potencjalnych
kandydatów. Zdecydowano się na poluzowanie kryteriów uczestnictwa tylko
ze względu na to, aby przystąpiło do niej jak najwięcej krajów. Mający zapobiegać brakowi dyscypliny finansów publicznych Pakt Stabilizacji i Wzrostu
bardzo szybko okazał się nic nieznaczącym dokumentem. Pojedyncze głosy
przestrzegające przed brakiem odpowiedzialności (Conolly 1997) ginęły w fali
ogólnego entuzjazmu.
Jak na tym tle wygląda gospodarka Polski? Według danych NBP w I kwartale
2012 roku realne dochody brutto gospodarstw domowych skurczyły się o 1,9%
w stosunku do 2,4% wzrostu w poprzednim kwartale. Przy uwzględnieniu wahań sezonowych dynamika dochodów do dyspozycji brutto ukształtowała się
nieznacznie powyżej zera (0,3% w stosunku do roku poprzedniego). Spożycie
prywatne rosło najwolniej od II kwartału 2010 roku. Zgodnie z szacunkami
GUS w II kwartale 2012 roku PKB Polski był wyższy o 2,4% (w porównaniu
z II kwartałem 2011 roku). Jest to tempo wolniejsze od zakładanego w prognozach13. Spadek koniunktury dotknął głównie polski sektor przemysłowy
(w tym przemysł motoryzacyjny) oraz handel. Relatywnie korzystnie na tym
tle wypadły natomiast pozostałe sektory usług.
W kontekście tych danych najważniejsze jest pytanie o przyszłość. Czy
polska gospodarka jest w stanie utrzymać status (przyjmując obowiązującą
poetykę) „zielonej wyspy” i obronić się przed kryzysem? Odpowiedź jest niejednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od tego, jaki będzie rozwój wydarzeń
w Europie i eurolandzie.
Jeżeli kryzys okaże się tylko burzą, to Polska może utrzymać swój status
odpornej na wstrząsy gospodarki. „Zielona wyspa” jednak nie obroni się, jeżeli
okaże się, że kryzys ma charakter tsunami. Związane jest to oczywiście nie tylko
z siłą powiązań gospodarki polskiej i europejskiej, ale również z potencjalnie
mniejszą skłonnością krajów UE do finansowania europejskiej polityki spójności
na dotychczasowym poziomie oraz z koniecznością sprostania wielu wyzwaniom,
które pojawią się w nowej perspektywie finansowej (Szlachta i Zaleski 2009).

13

W tym samym okresie PKB w UE i eurolandzie zmniejszył się o 0,2%.

Mapa 2.2. Potencjalny wpływ pogłębienia się kryzysu w strefie euro na różne regiony świata

Źródło: IMF 2012.
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2.2. Wpływ kryzysu na zagraniczne inwestycje
bezpośrednie na świecie oraz w Polsce
Stanisław Umiński
Obecny kryzys finansowy i gospodarczy dowiódł, że w warunkach globalizującej
się gospodarki sytuacja społeczno-ekonomiczna regionów zależy od wydarzeń
i procesów na rynkach innych krajów. Nie od dzisiaj wiadomo, że przebieg
koniunktury nie jest liniowy, ale cykliczny. Mimo wszystko skala pogorszenia
się koniunktury oraz szybkość „zakażania” kryzysem okazały się większe, niż
można się było spodziewać. Do uwzględnienia światowych i europejskich trendów w kontekście analiz dotyczących gospodarek poszczególnych regionów
zachęcają nas ekonomiści, tacy jak Krugman i Venables (1995b). Proponują oni,
aby rozważania – tradycyjnie zastrzeżone dla poziomu krajów i dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych – przenosić na poziom gospodarek
regionalnych. Cieślik (2005, s. 124), nawiązując do Findleya (1995), twierdzi,
że trwa proces wyłaniania się nowego nurtu teoretycznego, którego skutkiem
będzie powstanie zintegrowanej „ogólnej teorii lokalizacji, relatywnego wyposażenia w zasoby oraz handlu międzynarodowego w warunkach rosnących przychodów”. W sytuacji rosnącego otwarcia gospodarki Polski – zwłaszcza poprzez
handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) – to, co
dzieje się w polskich regionach coraz bardziej determinowane jest przez otoczenie międzynarodowe (rynki zagraniczne, rynek globalny).
Wymienić należy kilka powodów, dla których jest wskazane uwzględnienie
trendów w zakresie BIZ. Proces transformacji gospodarczej Polski (w którym
BIZ odegrały ważną rolę) można uznać za zakończony. Jednakże podmioty
gospodarcze nieustannie poddawane są presji konkurencyjnej oraz presji
dostosowań do zmieniającego się otoczenia. Procesy zmian mają tym samym
charakter permanentny, są immanentną cechą współczesnej, coraz bardziej
globalnej gospodarki. Właściwym określeniem, które opisuje stan gospodarki
Polski, jest gospodarka w transformacji (economy in transformation). W procesach transformacyjnych rola BIZ jest wciąż istotna. Ponadto BIZ stanowią
jeden z ważniejszych tzw. kanałów wpływu wydarzeń i procesów zachodzących
w globalnej gospodarce na sytuację społeczno-gospodarczą regionów.
Inwestorzy zagraniczni kierują się w swoich działaniach wieloma motywami,
przy czym ich intencje nie muszą być zawsze zbieżne z motywami tzw. strony
(kraju, regionu czy firmy) przyjmującej (odbiorcy inwestycji). Obserwacja natury
napływających BIZ skłania jednakże do wniosku, że przyczyniają się one do
poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki i pozycji polskich produktów na
rynkach zagranicznych. Składa się na to wiele czynników, przede wszystkim: re-
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latywnie lepsza pozycja technologiczna, lepszy dostęp do rynków zagranicznych
(czyli rozbudowane kanały dystrybucji oraz doświadczenie w funkcjonowaniu
w międzynarodowym otoczeniu), osiąganie korzyści ze skali działania, a także
lokowanie części łańcucha wartości dodanej w krajach/lokalizacjach o różnych
przewagach komparatywnych.
Stan, w którym sytuacja społeczno-gospodarcza regionów jest w coraz więk
szym zakresie kształtowana przez czynniki zewnętrzne, ma swoje dobre i złe
strony. BIZ są bowiem istotnym czynnikiem rozwoju. W razie braku wystarczających własnych zasobów kapitałowych napływ BIZ umożliwia realizację
strategii wzrostu opartego na tzw. oszczędnościach zagranicy. Jednakże zbyt
wysoka zależność od BIZ wiąże się z określonym ryzykiem. BIZ – w przeciwieństwie do inwestycji o charakterze portfelowym – są formą długookresowego
zaangażowania kapitałowego. Nie oznacza to jednak, że inwestor – w ramach
większego organizmu, jakim jest korporacja ponadnarodowa – nie może dokonać realokacji i delokalizacji działalności produkcyjnej. Z punktu widzenia
stabilności sytuacji gospodarczej w regionie nie jest wskazana zbyt znaczna
koncentracja sektorowa BIZ. Jeśli na przykład BIZ podjęte zostały głównie
w sektorze motoryzacyjnym (co występuje w wielu regionach Polski), pogorszenie koniunktury w tej branży może negatywnie wpłynąć na sytuację społeczno-gospodarczą całego regionu14.
2.2.1. Polska jako część gospodarki światowej w zakresie napływu BIZ
Ważnym argumentem skłaniającym do głębszej analizy trendów w zakresie
międzynarodowych przepływów kapitałowych w formie BIZ jest wysoka korelacja między napływem kapitału do Polski a tendencjami zachodzącymi w gospodarce światowej. Skuteczność Polski i jej regionów w przyciąganiu kapitału
zagranicznego jest zatem pochodną szerszych, globalnych trendów, które z kolei
pozostają zależne od koniunktury w gospodarce światowej.
Wykres 2.6 ilustruje powyższą zależność. Zestawione zostały na nim szeregi
czasowe napływu BIZ (tzw. flows, w ujęciu rocznym) dla Polski oraz świata
i UE, przy czym – w celu łatwiejszego uchwycenia powiązania trendów w Polsce
oraz na świecie – wartość napływu BIZ w skali całego świata i UE podzielona
została przez 100.

14
Koncentracja oznacza oczywiście wiele korzyści, które – będąc udziałem podmiotów gospodarczych – stają się też korzyściami dla regionu. Są one dobrze opisane w teorii lokalizacji. Wiążą się
z korzyściami ze skali działania, dyfuzją wiedzy i technologii, dostępem do puli wykwalifikowanych
pracowników, wspólną realizacją zakupów komponentów produkcji itp. Mogą mieć charakter
typu MAR bądź Jacobs (Cieślik 2005, s. 120).
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Uwaga: wartości napływu BIZ dla całego świata oraz UE należy pomnożyć przez 100.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych UNCTADStat.

Wykres 2.6. Napływ BIZ do Polski oraz w skali całego świata i UE w latach 1976–2011 (w mln USD)

W 2011 roku udział Polski w całości napływu BIZ w świecie (według danych UNCTAD) kształtował się na poziomie 1%, wartość napływu do Polski
wyniosła 15,1 mld USD, w skali świata było to 1,5 bln USD15. W porównaniu
z 2007 rokiem zarówno w przypadku Polski, jak i całego świata napływ BIZ
uległ znacznej redukcji, co jest skutkiem kryzysu finansowego i gospodarczego. W odniesieniu do Polski BIZ napływające w 2011 roku stanowiły ok. 64%
poziomu z 2007 roku, a dla całego świata 77%. Warto jednakże zauważyć,
że Polska – jako miejsce podejmowania BIZ – wyróżnia się na tle całej UE.
W przypadku UE BIZ napływające w 2011 roku stanowiły ok. 49% poziomu
z 2007 roku. Powyższy fakt interpretować należy jako potwierdzenie relatywnie
wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej Polski.
2.2.2. Charakter międzynarodowego przepływu kapitału w formie BIZ
na świecie
Kryzys finansowo-gospodarczy wpłynął na dynamikę światowych przepływów
kapitałowych w minionych latach. Według danych UNCTAD zaprezentowanych
w „World Investment Report” (UNCTAD 2012, s. xi) wartość globalnych BIZ
(flows) w 2011 roku wyniosła 1,5 bln USD, co oznacza wzrost o 16% w stosunOpisując wartości oraz trendy w zakresie napływu BIZ do Polski, posługujemy się danymi
UNCTAD w celu zagwarantowania porównywalności z danymi dotyczącymi całego świata.
15
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ku do 2010 roku. W stosunku do wartości sprzed kryzysu jest to jednak wciąż
niższy poziom – o 23% względem 2007 roku, kiedy to odnotowana została rekordowa wartość światowych BIZ równa 1,9 bln USD. Skumulowana wartość
BIZ (stocks) w roku 2011 wyniosła 20 bln USD.
Analizując dane UNCTAD, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że BIZ
charakteryzują się nierównomiernym rozmieszczeniem w przestrzeni. Rola
poszczególnych krajów oraz regionów świata w dużej mierze odzwierciedla
poziom ich rozwoju, gdyż na kraje najbardziej rozwinięte przypada większość
zarówno napływu, jak i odpływu BIZ16.
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Źródło: opracowanie na podstawie bazy danych UNCTAD (www.unctad.org/fdistatistics)17.

Wykres 2.7. Wartość napływu BIZ (flows) w skali świata oraz według grup krajów w latach
1990–2011 (w mln USD)

Ponad 21% z globalnej, skumulowanej wartości BIZ (stocks, outward)
przypada na USA. Jednakże udział tego kraju zmniejsza się od lat. W ciągu
ostatnich 10 lat najbardziej dynamicznie rosła skumulowana wartość BIZ
wywodzących się z Indii (dwudziestoczterokrotnie), Rosji (prawie siedmio
16
Przy czym stwierdzenie to jest prawdziwe zarówno w odniesieniu do bieżącego przepływu
kapitału (inflows i outflows), jak i wartości skumulowanych (inward oraz outward stocks).
17
Jako economies in transition klasyfikowane są: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,
Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia, Mołdowa, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan.
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krotnie), Chin i Meksyku (pięciokrotnie), Irlandii (czterokrotnie), a także
Austrii, Korei Południowej i Izraela (trzykrotnie). Nie wszystkie z tych krajów
znajdują się w ścisłej czołówce na liście największych inwestorów, są jednak
w gronie pierwszej trzydziestki.
Wniosek, jaki wypływa z analizy struktury geograficznej pochodzenia kapitału w formie BIZ – czy to w odniesieniu do flows, czy stocks – jest taki, że
świat się zmienia, sytuacja jest dynamiczna. Tym samym władze regionalne
powinny promować poszczególne lokalizacje jako miejsce do podejmowania
BIZ nie tylko według utartych schematów odnoszących się do tego, kto jest
(bądź może być) tradycyjnie potencjalnym inwestorem. Aktywność promocyjna
podejmowana powinna być z uwzględnieniem faktu, że kraje źródła/miejsca
pochodzenia inwestycji będą się coraz bardziej polaryzować.
Zmianom podlega także branżowa struktura światowych BIZ. Porównanie
udziału trzech sektorów w całości napływu BIZ w 1990 oraz 2009 roku prowadzi
do wniosku, że wyraźnie wzrosła rola sektora usług. Jeśli w roku 1990 udział
sektora usług wynosił 48,8%, to do roku 2009 wzrósł do 63%. Udział sektora pierwotnego nieznacznie spadł z 9,2% do 7,3%. Zmniejszył się udział sektora przetwórstwa przemysłowego z 41,1% do 27,6%. Znaczenie sektora usług
wzrosło także w przypadku transferów bieżących.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych UNCTAD (www.unctad.org/fdistatistics).

Wykres 2.8. Najważniejsze kraje, z których pochodzi kapitał w formie BIZ na świecie w 2011
roku w procentach światowych out-stocks). Przypada na nie ponad 80% wartości światowych BIZ

Przemiany w strukturze BIZ, polegające przede wszystkim na wzroście roli
usług i spadku znaczenia przetwórstwa przemysłowego, są pochodną wzrostu udziału usług zarówno w strukturze wartości dodanej, jak i zatrudnienia
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w gospodarce światowej. Trend ten został przewidziany w teoriach stadialnego
rozwoju gospodarczego (zob. szerzej w: Fisher 1935, 1952; Fourastie 1954,
s. 127; Clark 1957, s. 490). Usługi – jako non tradables – w mniejszym niż produkty przemysłowe stopniu są przedmiotem handlu międzynarodowego. Cechą
charakterystyczną usług jest jedność miejsca produkcji i konsumpcji, czego
konskwencją jest konieczność „bezpośredniego” inwestowania w działalność
usługową (w kraju lokaty kapitału), jeśli zamierza się zaistnieć na rynku usług
za granicą. Inny – równie ważny – czynnik to procesy liberalizacji sektora usług.
W obrębie przetwórstwa przemysłowego w strukturze skumulowanych BIZ
na świecie w 2009 roku największe znaczenia miały: wyroby chemiczne, artykuły
spożywcze i napoje, tytoń, metale i wyroby, pojazdy mechaniczne i inny sprzęt
transportowy, maszyny i urządzenia oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W przypadku usług były to: pośrednictwo finansowe, obsługa firm i biznesu
oraz handel – czyli usługi rynkowe.
Obserwacje przepływu kapitału na świecie w formie BIZ (oraz wartości
skumulowanych) pozwalają na sformułowanie kilku wniosków:
• przepływy kapitału w formie BIZ odbywają się przede wszystkim w obrębie krajów wysoko rozwiniętych. Nawet jeśli wartość BIZ realizowanych
w krajach rozwijających się wzrasta, to w najmniejszym stopniu dotyczy to
krajów o najniższych poziomach dochodu,
• Cieślik (2005, s. 32) zwraca uwagę, że to podobieństwa między krajami są
czynnikiem sprawczym przepływu kapitału, nie zaś różnice. Podobieństwo
dotyczy takich kwestii, jak poziom dochodu per capita, relatywne wyposażenie w czynniki produkcji czy np. konwergencja preferencji konsumentów.
Tym samym w krajach zaliczanych do grupy tzw. doganiających, do których
należy Polska, wraz ze wzrostem poziomu dochodu (czyli jego konwergencji
względem krajów, z których pochodzi większość największych inwestorów
zagranicznych w Polsce) można się spodziewać dalszego wzrostu napływu BIZ,
• w strukturze branżowej BIZ dominującą rolę odgrywają usługi (przyczyny
tego procesu zostały opisane powyżej),
• korporacje międzynarodowe mają znaczący wpływ na światowy handel ze
względu na duży wolumen handlu typu intra-firm, realizowanego między
jednostkami korporacji zlokalizowanymi w różnych krajach świata,
• rodzaj zależności między BIZ i handlem międzynarodowym jest przedmiotem licznych badań prowadzonych od kilku już dekad. Większość z nich
wskazuje na komplementarny – nie zaś substytucyjny – charakter zależności
między BIZ i handlem18,
Bardzo szeroki przegląd badań dotyczących związków między handlem międzynarodowym
a przepływem kapitału w formie BIZ przedstawiła Forte (2004).
18
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• w poszczególnych sektorach gospodarki bądź gałęziach przemysłu i usług
mamy do czynienia z niejednakowymi udziałami przedsiębiorstw międzynarodowych w przychodach ze sprzedaży, zatrudnieniu, majątku trwałym
czy np. nakładach inwestycyjnych. Niejednakowy jest zatem stopień tzw.
internacjonalizacji gałęzi,
• inwestorzy zagraniczni w swojej działalności kierują się różnymi motywami.
Podstawowe cztery – zdefiniowane przez Dunninga – to poszukiwanie
zasobów naturalnych, rynku, efektywności oraz aktywów strategicznych.
Inne to: motyw ucieczki, inwestycje wspierające oraz „pasywne” inwestycje
bezpośrednie (Dunning i Lundan 2008, s. 63–77). Pamiętać należy, że działalność inwestorów rzadko kiedy determinowana jest przez jeden motyw,
a raczej przez ich „mieszankę”, przy czym struktura motywów – wraz z tzw.
cyklem rozwoju inwestycji – zmienia się. Istotne jest też to, że nie zawsze
motywy kraju bądź regionu przyjmującego (w jakim lokalizuje się inwestor
zagraniczny) są zgodne z motywami, którymi kieruje się inwestor (np. rozbieżność w kwestii standardów ochrony środowiska),
• niezależnie od tego, jakimi konkretnymi motywami kierują się zagraniczni
inwestorzy, przepływ kapitału w formie BIZ wiąże się z transferem technologii, co przede wszystkim wynika z tego, że rola BIZ jest szczególnie
ważna w branżach charakteryzujących się wysokim stopniem intensywności
nakładów na badania i rozwój,
• tak jak inwestorzy preferują określone kraje jako miejsce lokalizacji inwestycji, podobnie preferowane są określone regiony. Można przy tym
mówić o regionalnej atrakcyjności inwestycyjnej rozpatrywanej przez pryzmat różnych determinant, np. w zależności od tego, czy inwestor działa
w niezaawansowanej technologicznie sferze produkcji, w usługach bądź
w działalności wysokiej techniki (Brodzicki i in. 2010, s. 25 i nast.),
• wyniki badań empirycznych potwierdzają, że inwestorzy zagraniczni preferują regiony o dużym potencjale rynkowym, dobrej dostępności komu
nikacyjnej, znajdujące się blisko ważnych, dużych rynków zbytu, oferujące
dobrze wykształconą kadrę. Jak jednak wcześniej wspomniano – to, co dla
jednego inwestora jest stymulantą pośród determinant wyboru lokalizacji,
dla drugiego może okazać się destymulantą lub czynnikiem neutralnym,
jako że struktura motywów inwestowania może się istotnie różnić (Umiński
2002, s. 67),
• ze względu na pozytywne efekty zewnętrze przestrzenne rozmieszczenie
inwestycji zagranicznych charakteryzuje się relatywnie silną koncentracją
(Cieślik 2005, s. 34, 35). W literaturze przedmiotu często wskazuje się na
tzw. kolokalizację inwestorów, co w potocznym języku określamy jako
„przyciąganie kapitału przez kapitał”,
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• w ostatnich latach w opracowaniach poświęconych BIZ zwraca się uwagę
na nowy rodzaj inwestycji – BIZ podejmowane przez tzw. Sovereign Wealth
Funds (SWF). Jak dotychczas, skumulowana wartość BIZ podjętych przez
SWF na świecie jest niska. Na rok 2011 jest ona szacowana przez UNCTAD
na 125 mld USD (w 2005 roku było to 7 mld USD), z czego trzy czwarte
przypadają na kraje rozwinięte. W przyszłości spodziewać należy się jednakże wzrostu ich roli. Kryzys umocnił pozycję funduszy typu SWF jako źródła
finansowania BIZ. Trzeba jednak nadmienić, że inwestycje w formie BIZ
finansowane przez SWF spotykają się z krytyką. Obiekcje wynikają z przyczyn natury politycznej (zastrzeżenia typu: „kto jest inwestorem?”). Ponadto
spotkać można się z opinią, że motywacja inwestorów typu BIZ/SWF nie
odzwierciedla czysto rynkowych względów, ale też czynniki polityczne,
• skutkiem światowego kryzysu jest wzrost liczby i znaczenia państwowych
korporacji transnarodowych. Jest to rezultat przejmowania przez państwa
firm, którym groziło bankructwo,
• powstaje też coraz więcej tzw. hybrydowych form BIZ, które łączą różne typy
zagranicznej ekspansji: handel, BIZ oraz niekapitałowe formy współpracy,
takie jak BPO (Business Process Outsourcing), kontraktowanie produkcji,
licencje oraz franczyzy (Götz 2012, s. 1).
2.2.3. Znaczenie światowego kryzysu gospodarczego dla BIZ
W ostatnim okresie czynnikiem, który determinował dynamikę napływu BIZ
w skali świata, był kryzys finansowo-gospodarczy. Ze względu na wysoki stopień zależności BIZ podejmowanych i realizowanych w Polsce od trendów
ogólnoświatowych warto zastanowić się, jak pogorszenie koniunktury wpływa
na inwestycje oraz plany inwestorów na nadchodzące lata.
Załamanie dynamiki napływu BIZ w 2008 roku wystąpiło po zdecydowanie
„tłustych latach” 2003–2007, kiedy to wolumen BIZ konsekwentnie wzrastał.
W raporcie „World Investment Report” z 2009 roku (UNCTAD 2009, s. 5)
wskazane zostały trzy najważniejsze kanały transmisji kryzysu do BIZ. Pierwszym jest ograniczenie dostępu do finansowania, co zmniejsza możliwości
inwestycyjne. Pogorszeniu uległy nie tylko wyniki finansowe inwestorów, ale
także ich dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytu oraz
innych. Kredyt stał się znacznie mniej dostępny, ale też droższy. Drugi kanał
transmisji to zmniejszenie skłonności do inwestowania, które jest rezultatem
niepewności co do przebiegu kryzysu, długości jego trwania, „głębokości” oraz
ostatecznych skutków dla gospodarek poszczególnych krajów i najważniejszych
inwestorów. Trzecim kanałem transmisji jest wzrost awersji (niechęci) do ryzyka. W okresie pogorszenia koniunktury wzrasta ryzyko realizacji projektów
inwestycyjnych, rośnie ryzyko wystąpienia poważnych fluktuacji kursów walu-
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towych, gospodarki wielu krajów są dotknięte przez skutki kryzysu (przecena
aktywów finansowych, problemy instytucji sektora finansowego, pogorszenie
stanu finansów publicznych), co przekłada się na spadek popytu. Wzrost awersji
do ryzyka prowadzi do ograniczenia zagranicznej ekspansji kapitałowej.
Biorąc pod uwagę fakt, że obecny kryzys jest największym załamaniem
koniunktury od czasu II wojny światowej, jego negatywny wpływ na skłonność
do inwestowania za granicą nie jest zaskoczeniem. Bez wątpienia pogorszenie
sytuacji gospodarczej na świecie nie sprzyja utrzymaniu ani wzrostowi wartości
BIZ podejmowanych w Polsce. Pamiętać należy jednak, że sytuacja poszczególnych inwestorów oraz krajów, w których realizowane są projekty inwestycyjne,
może się różnić, tak jak różnią się motywy inwestowania oraz inwestujące firmy.
Nie wszystkie sektory gospodarki w jednakowym stopniu dotknięte zostały
przez kryzys, ponadto pozycja konkurencyjna inwestorów nie jest jednakowa.
Dla wielu firm czas kryzysu – ze względu na przecenę aktywów – jest szansą
na zakup nowych aktywów, konsolidację działalności i tym samym poprawę
pozycji konkurencyjnej.
W nadchodzących latach wzrostowi BIZ sprzyjać będą: oczekiwana poprawa
sytuacji gospodarczej (zgodnie z logiką cykli koniunkturalnych: po okresie dekoniunktury przychodzi poprawa sytuacji), „poluzowanie” polityki monetarnej
przez banki centralne (co oznacza poprawę dostępu do finansowania) oraz
zahamowanie spadku zysków przedsiębiorstw (nie bez znaczenia są przy tym
dokonane redukcje kosztów działalności). Inwestowaniu za granicą nie będzie
jednak sprzyjać wysokie ryzyko związane ze złą sytuacją finansów publicznych
wielu krajów, wysoką niepewnością co do sytuacji w sektorze finansowym
oraz ryzykiem walutowym mającym związek z coraz częściej formułowanymi
obawami dotyczącymi tzw. wojen walutowych. W ich wyniku konkurencyjność
gospodarek poszczególnych krajów miałaby być poprawiana przez dewaluację
(słabsza waluta krajowa sprzyja poprawie konkurencyjności, gdyż oferowane
produkty z punktu widzenia zagranicznych nabywców stają się tańsze).
W opinii Ernst & Young (2012, s. 21–23) za kraje najbardziej atrakcyjne
do inwestowania uważane są: Chiny, Europa Zachodnia oraz Europa Środkowo-Wschodnia. W ostatnich latach jednakże atrakcyjność Europy Środkowo-Wschodniej zmalała. Jest ona nieznacznie lepiej oceniana od pozostałych
krajów/regionów, które znajdują się na zbliżonym poziomie (Ameryka Północna, Indie, Rosja, Brazylia). Europa – pod względem oceny atrakcyjności
inwestycyjnej – nie jest jednolita. Jak się ocenia, najbardziej atrakcyjne w okresie
kolejnych trzech lat są Niemcy, Polska oraz Wielka Brytania.
W przypadku Polski światowy kryzys przyczynia się do zmiany pozycji na
tzw. ścieżce rozwoju inwestycji. Zgodnie z koncepcją Investment Development
Path (IDP) Dunninga kraj, który jest odbiorcą BIZ, staje się inwestorem.
Z jednej strony zahamowanie napływu BIZ do Polski (w pierwszej fazie kry-
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zysu), a z drugiej wzrost wartości BIZ podejmowanych przez polskie podmioty
przyczyniają się do przesunięcia na IDP, co zasadniczo odzwierciedla wzrost
internacjonalizacji gospodarki Polski. Czas kryzysu wielu firmom – ze względu
na przecenę aktywów – stwarza sposobność do pozyskania nowych aktywów
strategicznych, nowych rynków czy też rozszerzenia skali działania.
2.2.4. Zmiany w zakresie napływu BIZ do Polski
Polska jest krajem, do którego napłynęły – jak dotychczas – BIZ o relatywnie
małej wartości. Wnioski dotyczące zmian w zakresie napływu BIZ formułować
trzeba z należytą ostrożnością, gdyż pojedyncze większe transakcje mogą oddziaływać na charakter BIZ w poszczególnych latach. Ponadto w czasie kryzysu gospodarczego trendy obserwowane w poprzednich latach mogą ulegać
zmianom. Zdając sobie sprawę z powyższych uwarunkowań, można jednakże
sformułować kilka obserwacji.
Po pierwsze, dostrzegalny jest wzrost udziału reinwestowanych zysków
w całości napływu BIZ do Polski. Według danych PAIZ oraz NBP z łącznej
kwoty napływu BIZ w 2010 roku równej 6,7 mld euro 4,3 mld euro (65%)
stanowiły reinwestowane zyski. Relatywnie wysokie, reinwestowane zyski są
potwierdzeniem wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Lundan (2006,
s. 35 i 42) wskazuje, że wraz ze wzrostem „dojrzałości” podejmowanych BIZ
nowe inwestycje mają charakter sekwencyjny, czyli są następstwem wcześniej
rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Jako czynniki sprzyjające reinwestowaniu zysków w kraju podjętej inwestycji (nie zaś ich transferowi w celu
finansowania projektów inwestycyjnych w kraju macierzystym inwestora lub
w krajach trzecich) Lundan wymienia przede wszystkim szanse na realizację
kolejnych inwestycji oraz korzystne trendy w rozwoju sytuacji gospodarczej
w kraju, w którym podejmowane są BIZ. Z punktu widzenia rozważań nad
naturą napływu kapitału w formie BIZ i ich znaczeniem dla sytuacji regionów
wskazać należy jednakże na możliwość petryfikacji geograficznej struktury BIZ.
Reinwestowanie zysków w Polsce nie oznacza, że realizowane są one w tych
samych lokalizacjach. Część z nich polega jednakże na rozbudowie dotychczas
istniejących obiektów produkcyjnych. W sytuacji gdy przestrzenne rozmieszczenie BIZ charakteryzuje się koncentracją w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, reinwestowanie zysków może przyczynić się do petryfikacji istniejących
zróżnicowań.
Po drugie, w napływie BIZ do Polski obserwuje się wzrost roli usług. Jest
to pochodną światowych trendów – usługi w międzynarodowych przepływach
kapitałowych w formie BIZ odgrywają dominującą rolę. Tym samym obser
wowany dla Polski trend upodabnia strukturę BIZ do inwestycji realizowanych
w najbardziej rozwiniętych krajach świata. Należy jednak zwrócić uwagę, że
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inwestycje w sektorze usług w mniejszym stopniu niż w sferze przemysłu zorientowane są na eksport. Tradycyjnie usługi traktowane były jako tzw. sektor
nontradable („niehandlowy” bądź trudno podlegający umiędzynarodowieniu).
Ze względu na cechy charakterystyczne usług (jednoczesność miejsca konsumpcji i produkcji, bezpośrednia interakcja między oferentem i konsumentem,
nietrwałość oraz ich niematerialny charakter) są one przede wszystkim przeznaczone do sprzedaży na rynek kraju, w którym zostały wytworzone. Stopień
umiędzynarodowienia działalności usługowej zwiększa się, głównie ze względu
na wzrost międzynarodowej mobilności osób, postęp technologiczny (rozwój
Internetu) oraz rosnącą aktywność korporacji ponadnarodowych. Pozostaje
jednak pytanie, czy „przesunięcie” BIZ w kierunku usług nie będzie miało
negatywnego wpływu na eksport.
Po trzecie, BIZ w Polsce w coraz większym stopniu uczestniczą w budowie
gospodarki opartej na wiedzy. Przypomnijmy, że BIZ to nie tylko transfer kapitału, ale raczej całego pakietu aktywów, w tym technologii, wiedzy, umiejętności
organizacyjnych czy know-how. Uwagę zwrócił na to już Hymer (1960) w swojej
pracy doktorskiej poświęconej m.in. źródłom przewagi konkurencyjnej firm
inwestujących za granicą. Kwestie te stały się przedmiotem licznych dociekań
teoretycznych oraz empirycznych. Nie podlega dyskusji, że oddziaływanie BIZ
na gospodarkę znacznie wykracza poza transfer „samego” kapitału. Wyjaśnienia
wymaga, czym jest gospodarka oparta na wiedzy. Z pewnością nie jest to pojęcie
jednoznacznie definiowalne. Należy ją rozumieć jako gospodarkę opartą na tworzeniu wiedzy, jej przekazywaniu, przy czym wiedza staje się podstawą rozwoju
gospodarczego i budowy pozycji konkurencyjnej. Sam fakt, że do gospodarki
napływa kapitał zagraniczny, oznacza proces wzrostu jej otwarcia: na nowe
pomysły, rozwiązania, sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, nowe
wyzwania, ale także na presję konkurencyjną, która wymusza na uczestnikach
rynku zwiększenie wysiłków innowacyjnych. Podmioty z udziałem kapitału
zagranicznego angażują się w Polsce w działalność innowacyjną, w tym B+R.
Na podstawie analiz i danych GUS (GUS 2010, 2012) można stwierdzić, że:
• rośnie udział podmiotów z przewagą kapitału zagranicznego w całości nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw (z 36% w roku 2008 do 49%
w roku 2010),
• wartość nakładów na B+R w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego w przeliczeniu na jeden podmiot była dwukrotnie wyższa niż
w firmach z przewagą kapitału krajowego, co może świadczyć o większej
intensywności realizowanych działań z dziedziny B+R w tych pierwszych,
• w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego (na tle ogółu przed
siębiorstw w sektorze prywatnym) duża jest liczba firm wprowadzających
nowe lub ulepszone produkty i procesy. Cechą charakterystyczną firm
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własności zagranicznej w przemyśle (w porównaniu z firmami własności
krajowej) w zakresie nakładów na innowacje są: wyższe zakupy wiedzy ze
źródeł zewnętrznych, niższe nakłady na budynki i budowle, wyższe nakłady
na maszyny i urządzenia, a także na szkolenia personelu. Ponadto w przemysłowych firmach własności zagranicznej wyższy jest odsetek podmiotów,
które realizowały umowy o współpracy w zakresie działalności innowacyjnej,
• w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego w strukturze
produkcji sprzedanej wyższe niż ogółem w Polsce są udziały produktów
zaliczanych do wysokiej oraz średniowysokiej techniki.

2.3. Zmiany demograficzne
Stanisław Umiński
Opisywane tendencje w zakresie handlu międzynarodowego oraz BIZ odnoszą
się do perspektywy krótko- i średniookresowej. Wskazać należy też na sferę
zmian demograficznych, które trzeba analizować raczej w dłuższym horyzoncie
czasowym.
Zgodnie z prognozami demograficznymi ONZ liczba ludności świata bę
dzie wzrastać. Do 2050 roku zwiększy się do 9 mld osób. Kontynent europejski,
w tym Polska, staje jednakże przed innym problemem, jakim jest depopulacja
oraz starzenie się społeczeństwa. Jest to więc w pewnym sensie prekursor
zmian demograficznych, jakie czekają cały świat. Polegają one na starzeniu
się społeczeństwa oraz – co jest prawdopodobne w bardzo długim horyzoncie
czasowym – spadku liczby ludności lub jej utrzymania na niezmienionym poziomie (United Nations 2004; Randers 2012).
Według prognoz demograficznych sporządzonych przez GUS (Baza danych
Demografia, GUS 2012, prognoza ludności na lata 2008–2035) do 2035 roku
liczba ludności Polski zmniejszy się do 36 mln. Jest to spadek rzędu 6% w stosunku do bieżącej liczby ludności. Co istotne, spadek ten w niejednakowym
stopniu dotknie poszczególne województwa. Zgodnie z prognozą GUS do
2035 roku przyrost ludności odnotowany zostanie jedynie w przypadku trzech
województw: mazowieckiego, pomorskiego oraz małopolskiego (wykres 2.9).
Konsekwencje powyższych zmian demograficznych nie będą jednakowe dla
regionów. Należy jednakże wymienić najważniejsze z nich, mające charakter
uniwersalny, przy czym ich natężenie będzie odmienne ze względu na specyfikę
regionalną.
Depopulacja oznacza spadek wpływów z CIT i PIT. To z kolei przełoży się na
problemy z utrzymaniem istniejącej infrastruktury, rozbudowanej także dzięki
pozyskanym środkom z funduszy UE, oraz sprawi, że część z planowanych
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projektów inwestycyjnych zostanie zweryfikowana. Na zasadzie kumulatywnej
przyczynowości trudność w utrzymaniu bieżącej oraz w rozbudowie nowej
infrastruktury przyczyni się do pogorszeniu pozycji konkurencyjnej względem
innych regionów.
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Źródło: GUS, prognoza demograficzna dla Polski do roku 2035.

Wykres 2.9. Prognozowana różnica w liczbie ludności między 2035 a 2010 rokiem według
województw (w procentach)

Depopulacja i starzenie się społeczeństwa skutkować będą zmianami
strukturalnymi, zwłaszcza w zakresie sektora usług. Sektor usług edukacyjnych
będzie podlegał presji na przeorientowanie w kierunku oferty dla osób starszych, podobnie jak system ochrony zdrowia. Władze samorządowe staną przed
wyzwaniem zmiany przestrzennej struktury sieci placówek ochrony zdrowia
oraz szkół – tak aby dopasować je do nowej sytuacji demograficznej oraz wynikających z niej potrzeb. Dzisiejsze trudności na rynku pracy nauczycieli są
zapowiedzią poważniejszych wyzwań.
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Niezbędne będzie zweryfikowanie strategii i planów rozwoju (regionalnego,
lokalnego), w tym uwzględnienie konieczności „rywalizacji o mieszkańców”.
Na gruncie teorii przestrzennej lokalizacji działalności gospodarczej, zgodnie
z efektem rynku krajowego (home market effect), spadek liczby mieszkańców
oznacza „zmniejszenie się” rynku, co w konsekwencji pociąga za sobą spadek
atrakcyjności inwestycyjnej.
Wyludnienie – zwłaszcza dużych miast w wyniku suburbanizacji, będących
de facto biegunami rozwoju regionalnego – poprzez efekty pośrednie prowadzić
będzie do spadku jakości życia oraz wzrostu kosztów utrzymania. Zmniejszenie liczby mieszkańców przyczyni się do podrożenia usług komunalnych. Jako
przykład posłużyć może zaopatrywanie w wodę. Spadek jej zużycia prowadzi
do wzrostu ceny. Usługi komunalne, jako że mają charakter sieciowy, noszą
cechy monopolu naturalnego, są wrażliwe na economies of scope – tym samym
redukcja popytu wiąże się ze wzrostem ceny.
Wyludnienie oraz migracje wewnętrzne wpłyną także na sytuację na rynku nieruchomości. W praktyce oznaczać to będzie: spadek cen w regionach
doświadczających zmniejszania się liczby ludności, ich wzrost w regionach
„konkurencyjnych” (podlegających raczej presji odwrotnej – wzrostu liczby
ludności), problem starszych mieszkańców wyludniających się części miast itp.

Wnioski
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński
Celem przeprowadzonej analizy była prezentacja najważniejszych globalnych
trendów, zwłaszcza w zakresie międzynarodowej wymiany handlowej, a także
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przede wszystkim jednak – ze względu
na jego skalę oraz reperkusje – skoncentrowano się na kryzysie. W tak krótkim
tekście nie jest możliwe przedstawienie całego spektrum możliwych konsekwencji kryzysu oraz odniesienie się do zadawanych pytań dotyczących jego
charakteru, a także tego, jak będzie „wyglądał świat gospodarczy” po kryzysie.
Przypomnieć należy jednakże, że już w Biblii powiedziano, iż po siedmiu latach
tłustych przychodzą lata chude, a potem ponownie tłuste. Roztropność i zdrowy
rozsądek nakazują do tych gorszych lat się przygotować, np. przez zgromadzenie
stosownych rezerw. Nie pierwszy raz o tej elementarnej zasadzie zapomniano.
Jedną z ważniejszych kwestii jest pytanie o naturę obecnego kryzysu światowego. Odpowiedzi można udzielić z wielu perspektyw. Jeśli na początku
kryzysu wydawało się, że podważa on głównie naszą wiarę w mikroekonomię,
to kolejne lata przyniosły także zwątpienie w makroekonomię. Zwątpienie
w mikroekonomię wynika w pierwszej kolejności z nieprawidłowości w obszarze
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wyceny ryzyka inwestycyjnego oraz z przyjęcia założenia, że uczestnicy rynku
działają racjonalnie. Jak wykazał kryzys – można mieć co do tego wątpliwości.
Długookresowe konsekwencje nieprzemyślanych krótkookresowych strategii
maksymalizacji zysków przez instytucje finansowe okazały się bardzo poważne. Zwątpienie w makroekonomię zaś wynika z deficytu wiedzy teoretycznej
odnoszącej się do skutecznych posunięć z dziedziny polityki ekonomicznej,
które należałoby przedsięwziąć, aby przywrócić światową gospodarkę na
ścieżkę trwałego rozwoju. Brak konsensusu wśród ekonomistów oraz polityków w kwestii wyboru właściwych środków zaradczych wskazuje na złożoność
i powagę sytuacji.
Jedno z pytań zadawanych w związku z kryzysem dotyczy tego, czy ów kryzys
ma charakter bardziej podażowy, czy popytowy. Lektura różnorodnych publikacji nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Percepcja charakteru
kryzysu w znacznym stopniu zależy od pozycji podmiotu doświadczającego
jego skutków. Kryzys dotyka uczestników procesów rynkowych zarówno przez
płaszczyznę popytu, jak i podaży. Co więcej, mimo iż ma on wymiar globalny, jego percepcja różni się w zależności od kraju oraz sektora prowadzonej
działalności. Taki stan rzeczy wynika ze zróżnicowań między najważniejszymi
gospodarkami świata w kwestii konkurencyjności, dynamiki wzrostu gospodarczego, rynku pracy (stopy bezrobocia), a także sytuacji finansów publicznych
oraz rachunku obrotów bieżących.
O tym, że kryzys ma charakter szoku popytowego, świadczy kilka przesłanek.
Załamał się popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. Przez długi okres
stymulowany był on przez niskie stopy procentowe. Spadek popytu jest skutkiem wzrostu zadłużenia oraz efektu majątkowego. Zatrzymany został wzrost
konsumpcji i zadłużenia, powiązany z rosnącymi cenami aktywów finansowych
i nieruchomości. Niewłaściwe okazało się założenie/przekonanie, że ceny nieruchomości będą jeszcze długo wzrastać.
W wielu krajach została wdrożona polityka przywracania równowagi w sferze
finansów publicznych. Przez lata realizowana była nieodpowiedzialna strategia
wzrostu zadłużenia, co doprowadziło do kryzysu zadłużenia bądź co najmniej
do poważnych trudności z jego finansowaniem (wzrost rentowności obligacji).
Wystąpił spadek popytu inwestycyjnego, co jest naturalną reakcją pod
miotów gospodarczych na wzrost niepewności, a także na spadek popytu konsumpcyjnego i sanację finansów publicznych oznaczającą – z punktu widzenia
podmiotów gospodarczych – obniżenie wydatków rządowych. W wymiarze
międzynarodowym wskazać należy na kolejną płaszczyznę, jaką jest spadek
popytu na eksport.
Istnieją też przesłanki dowodzące, że kryzys ma jednocześnie cechy szoku
podażowego. Szok podażowy wystąpił głównie w zakresie „skurczenia się” podaży kapitału, gdy w pierwszych tygodniach kryzysu – ze względu na niepewność,
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ryzyko oraz niewiedzę w kwestii zawartości toksycznych aktywów w bilansach
instytucji finansowych – poważnemu ograniczeniu uległa podaż kapitału na
rynku międzybankowym. Niepewność ta – jakkolwiek w mniejszym zakresie
– utrzymuje się do dzisiaj, a trudności w pozyskiwaniu kapitału na rynku międzybankowym dotyczą zwłaszcza długookresowych projektów inwestycyjnych.
Pomimo to wielu inwestorów dysponuje nadwyżkami kapitałowymi, które
zamierza pomnażać. Alternatywą dla inwestycji w sektorze nieruchomości oraz
w funduszach inwestycyjnych (z których część okazała się bardzo ryzykowna lub
przyniosła straty, gdyż zabezpieczona była na toksycznych aktywach) stały się
surowce oraz żywność (raczej nie bezpośrednio, ale przez instrumenty finansowe na nich oparte). Rosnące ceny surowców i żywności od strony podażowej
tworzą presję inflacyjną. W określonych segmentach rynku jest ona poważna
(szczególnie ze względu na rosnące ceny metali). Warto przy tym nadmienić
o ograniczonej podaży rzadkich pierwiastków (ziem rzadkich), których zasoby
są skoncentrowane w Chinach. Pierwiastki te są wykorzystywane w elektronice,
co prawda w bardzo małych ilościach, jednakże są one niezbędne.
Jak już wspomniano, percepcja kryzysu i jego skutków może się różnić,
w zależności od specyfiki kraju. Jako przykład niech posłużą ceny surowców
energetycznych. Spowolnienie gospodarcze przyczyniło się do spadku popytu na
surowce energetyczne, co skutkuje spadkiem wpływów do budżetu (np. w Rosji).
Zarazem jednak spadek popytu na importowane surowce energetyczne w USA
– w związku z wydobyciem gazu łupkowego – oznacza de facto wystąpienie pozytywnego szoku podażowego. Polska natomiast doświadcza szoku podażowego,
który wynika ze wzrostu cen importowanych surowców energetycznych. Ich
ceny kwotowane są zwyczajowo w dolarze USA, a w czasie kryzysu kurs USD
względem PLN uległ aprecjacji. Chiny z kolei doświadczają swoistego szoku
podażowego związanego ze wzrostem aspiracji społeczeństwa, które domaga
się wyższych wynagrodzeń, wyższe wynagrodzenia zaś w konsekwencji prowadzą
do spadku konkurencyjności. Przywołane przykłady dowodzą, że nie wszystkie
zmiany wynikają wprost z kryzysu. Są z nim tylko częściowo powiązane.
Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF 2009, s. 98) zwracają uwagę, że jeśli w ostatnich dwóch dekadach recesje w krajach rozwiniętych
zdarzały się rzadziej, miały łagodniejszy przebieg, trwały krócej i następująca
po nich faza dobrej koniunktury trwała dłużej, to recesje związane z kryzysem
finansowym miały głębszy charakter, a powrót na ścieżkę wzrostu trwał dłużej. Wynikało to głównie ze słabego popytu oraz z pogorszenia się dostępu do
finansowania. Jednakże najpoważniejsze skutki przynoszą recesje dotykające
wielu krajów jednocześnie. Ze względu na synchronizację zjawisk kryzysowych
eksport nie może w takim przypadku pełnić funkcji czynnika szybko przywracającego dobrą koniunkturę. Kryzys ma bowiem charakter globalny, a eksport
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odgrywa raczej rolę medium przenoszącego zjawiska kryzysowe (przez spadek
popytu na eksport).
Na kryzys można także spojrzeć przez pryzmat koncepcji twórczej destrukcji,
którą uznaje się za jeden z ważniejszych sposobów osiągania długookresowej
efektywności. W fazie nasilenia zjawisk recesyjnych fala twórczej destrukcji
przybiera na sile. Eksperci OECD (2009d, s. 9), analizując aktualny kryzys, dowodzą, że nie jest on rezultatem pojawienia się nowej fali innowacji o twórczym
charakterze. Kryzys wynika z załamania popytu, a pierwotną jego przyczyną
były problemy występujące na rynku finansowym. Negatywnie oddziałuje on na
innowacyjność, gdyż ogranicza dostępność środków finansowych dla innowacyjnych przedsięwzięć (w tym dla nowych firm, także przez ograniczenie skali fuzji
i przejęć) oraz negatywnie wpływa na procesy transferu i dyfuzji technologii
w ramach międzynarodowych łańcuchów tworzenia wartości dodanej.
Jednym z pytań zadawanych ekonomistom jest to, czy świat „po kryzysie”
wróci do stanu przedkryzysowego – oraz kiedy to nastąpi. W przypadku tendencji w zakresie przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych – jak zostało to wykazane – napływ kapitału (flows) jest silnie skorelowany
z przebiegiem koniunktury. W razie kolejnych kryzysów wartość napływu BIZ
ulega redukcji, a następnie ponownie rośnie. Różne są natomiast proporcje,
w jakich zmienia się udział poszczególnych rodzajów BIZ w ich ogólnej wartości.
Wydaje się, że najbardziej wrażliwe są fuzje i przejęcia. Spadek wartości BIZ,
ale także spadek wolumenu handlu międzynarodowego, prowadzi do zerwania
bądź rozluźnienia międzynarodowych powiązań produkcyjnych. Ryzyko bankructwa firm, z którymi utrzymywana jest współpraca, w czasie kryzysu staje
się tak wysokie, że dla wielu firm rozsądne staje się tzw. reinternalizowanie
niektórych procesów (czy zadań produkcyjnych). Kryzys zaburza tym samym
mapę relacji kooperacyjnych (Godart i in. 2009). Na przykład zagraniczne
źródła zaopatrzenia są zastępowane przez krajowe. Pozwala to na ograniczenie
ryzyka, jednakże w momencie powrotu koniunktury odbudowanie sieci międzynarodowej współpracy wymaga czasu i nakładów. W tym sensie kryzys jest
destrukcją, z pewnością nie ma ona jednak charakteru twórczego.
Rozważania prowadzone przez Elwella (2012) wskazują, że kryzys skutkuje
nie tylko ograniczeniem produkcji rzeczywistej, ale także może ograniczać
produkcję potencjalną, rozumianą jako strukturalna i instytucjonalna zdolność
do generowania produkcji/wartości dodanej. Jedną z ważniejszych przyczyn
kryzysu jest tzw. przestrzelenie inwestycyjne ponad długookresowy trend (wysoki udział nakładów inwestycyjnych w PKB). Kryzys powoduje spadek aktywności inwestycyjnej, co w okresie pokryzysowym może prowadzić do spadku
możliwości produkcyjnych. Dodatkowo na możliwości te negatywnie oddziałują niedopasowania na rynku pracy (kwalifikacje osób zwolnionych w czasie
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kryzysu oraz kwalifikacje pracowników potrzebnych na rynku pracy w okresie
pokryzysowym), a także niska mobilność pracowników (dodatkowo wzmacniana
przez trudność w sprzedaży domów lub mieszkań w czasie kryzysu). W okresie
pokryzysowym upośledzona jest sprawność systemu pośrednictwa finansowego,
mechanizm transferu oszczędności w inwestycje nie funkcjonuje efektywnie.
Wynika to z obciążenia „starymi” długami, ze spadku wartości majątku, który
może służyć jako zabezpieczenie pożyczek, a także z ostrożności w podejmowaniu decyzji finansowych.
O kryzysie napisano już wiele. Opinii na temat jego przyczyn oraz „perspektyw wyjścia z...” jest z pewnością tyle, ilu jest ekonomistów. Niewątpliwie
jednak warto zwrócić uwagę na obszary, w których pojawiają się szanse. W czasie kryzysu wartość BIZ polskich podmiotów za granicą rośnie szybciej niż
wartość BIZ w Polsce. Z punktu widzenia zaproponowanych przez Dunninga
motywów inwestowania stwarza to szansę na pozyskanie cennych aktywów
strategicznych po niskich cenach. Ponadto ze względu na efekty substytucyjne
i wysoką jakość wielu polskich produktów kryzys jest szansą na rozpoczęcie
oraz wzrost eksportu polskich produktów. Pamiętać należy także, że wzrost
ogólnej niepewności i „rozchwianie” rynków stwarzają szanse dla podmiotów
oferujących usługi hedgingowe – zabezpieczania się przed ryzykiem – ale też
dla firm spekulujących na zmianach kursów walut, cen surowców, indeksów
itp. Kryzys jest ponadto lekcją dla polskich homo oeconomicus. Lekcja ta jest
oczywiście – dla wielu – bolesna. Zastanówmy się jednak, o ile bardziej byłaby
ona dotkliwa, gdyby bańki spekulacyjne i skutki nieroztropnych decyzji finansowych podejmowanych w okresie zmniejszonej czujności – utemperowanej
przez „nieustannie” rosnące ceny aktywów – były większe.
Jak wykazano, w czasie kryzysu następuje nasilenie tendencji protekcjonistycznych. Dzieje się tak nawet w UE, w której funkcjonuje rynek wewnętrzny
oraz obowiązuje zasada niedyskryminacji. Neomerkantylizm przyjmuje np.
formę wspierania produkcji krajowej oraz pakietów zachęt inwestycyjnych,
mających za zadanie przenoszenie produkcji przemysłowej „z powrotem” do
kraju macierzystego. W tym kontekście dla Polski ważne jest pozyskiwanie
BIZ. Inwestycje zarówno napływające do Polski, jak i podejmowane przez
polskie podmioty za granicą stymulują rozwój powiązań handlowych typu wewnątrzgałęziowego. Zwłaszcza na poziomie regionalnym rozwój tego rodzaju
powiązań handlowych determinowany jest przez proces fragmentacji produkcji
przez korporacje ponadnarodowe. Rozwój handlu typu wewnątrzgałęziowego,
w który angażują się podmioty z poszczególnych regionów (z różną intensywnością), jest korzystnym i pożądanym kierunkiem ewolucji charakteru powiązań
międzynarodowych, przyczynia się do redukcji tendencji protekcjonistycznych
oraz zmniejsza koszty dostosowań do funkcjonowania w warunkach konkurencyjnego otoczenia międzynarodowego (w tym rynku wewnętrznego UE).
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Handel tego typu w mniejszym stopniu niż handel międzygałęziowy przyczynia
się do redystrybucji dochodów (między sektorem eksportowym a sektorem
poddanym presji wzrostu importu).
Poważne wyzwania dla regionów Polski wiążą się ze sferą zmian demograficznych. Starzenie się społeczeństwa oraz depopulacja – już dzisiaj widoczne
np. w województwie opolskim – potraktować należy jako zwiastun tego, co dotknie większość regionów Polski. Skala opisanych powyżej wyzwań związanych
z depopulacją i starzeniem się społeczeństwa to tylko wycinek większej całości.
Bez wątpienia już dzisiaj należy – antycypując poważne problemy – podjąć dyskusję i wypracować strategię dostosowań do zmian demograficznych. Z jednej
strony powinna być ona sformułowana na szczeblu krajowym (co jest częściowo
zawarte w pakietach reformy emerytalnej itp.), z drugiej zaś na szczeblu regionalnym. Charakter wyzwań dla każdego regionu będzie bowiem specyficzny ze
względu na uwarunkowania wynikające ze struktury (piramidy) demograficznej,
z migracji krajowych i zagranicznych, bliskości do krajów/rynków UE, jakości
życia (w tym poziomu płac), ze struktury sieci osadniczej (w tym gęstości zaludnienia i gęstości zabudowy) i transportowej, a także struktury miejsc pracy
(pod względem ekspozycji na delokalizację działalności gospodarczej).
Obserwacja zmian globalnych kieruje uwagę na kompleks problemów
energetyczno-klimatycznych. Wzrost cen energii pozyskiwanych ze źródeł
tradycyjnych w sytuacji, gdy źródła alternatywne nie mają jeszcze wciąż
większego udziału w całości podaży energii, jest wyzwaniem zarówno dla
konkurencyjności podmiotów gospodarczych, jak i jakości życia. Trudno nie
zgodzić się z Rifkinem (2011), że stoimy przed koniecznością diametralnej
zmiany sposobu pozyskiwania i wykorzystania energii. Czy jednak będzie
to miało charakter rewolucji, czy raczej długofalowych, skoordynowanych
działań realizowanych w małej skali – pozostaje kwestią dyskusyjną. Prognozowanie ewolucji cen energii obarczone jest dużą niepewnością – zwłaszcza
w długim okresie. Pojawić mogą się bowiem nowe sposoby pozyskiwania
energii, np. gaz łupkowy. Opracowanie technologii jego wydobycia zasadniczo
zmieniło bilans energetyczny USA, kierunki eksportu i importu surowców
energetycznych – czyniąc wątpliwą opłacalność wielu projektów gospodarczych (np. transport gazu skroplonego tankowcami do USA). Dla Polski i jej
regionów konsekwencje odkrycia złóż gazu łupkowego trudno przewidzieć.
Wyniki badań dotyczących złóż nie są jeszcze znane. Pamiętać należy jednak
też o tzw. syndromie choroby holenderskiej i jej długofalowych skutkach dla
gospodarki i jej konkurencyjności.
Skutkiem tzw. przestrzelenia energetycznego są zmiany klimatyczne.
Co prawda zdania ekspertów na temat przyczyny ocieplenia klimatu są podzie
lone, jednak wzrost liczby gwałtownych zjawisk pogodowych jest faktem. Dla
polskich podmiotów oznacza to dodatkowy koszt związany z ponoszeniem
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ryzyka, jego finansowaniem oraz ubezpieczeniem. Koszt tego ryzyka w różnym stopniu dotyczy poszczególnych regionów, niemniej regiony południowe
i południowo-wschodnie są relatywnie bardziej narażone na negatywne skutki
zmian klimatycznych.
Ze względu na członkostwo Polski w UE oraz silne związki handlowe i kapitałowe z jej krajami członkowskimi rozważyć należy możliwe scenariusze
rozwoju sytuacji w strefie euro. Ewolucja integracji walutowej/monetarnej w UE
wydaje się stanowić najważniejszy obszar ryzyka/niepewności, który dotyczy
także Polski z racji wspomnianych już powiązań handlowych i kapitałowych.
Odnośnie do strefy euro formułowane są różne scenariusze. Z punktu widzenia
teoretycznych rozważań poświęconych warunkom optymalności stref walutowych w skład strefy euro wchodzą kraje, które zbyt istotnie wzajemnie się różnią.
Problemy, jakich kraje członkowskie doświadczają w okresie kryzysu, z całą
siłą unaoczniły, jak bardzo zlekceważono wspomniane kryteria optymalności
obszarów walutowych w momencie tworzenia strefy euro.
Gdyby skład strefy euro nie uległ zmianie, byłby to wariant najbardziej
optymistyczny. Utrzymanie status quo oznaczałoby brak poważniejszych perturbacji, co z punktu widzenia rozwoju powiązań handlowych i kapitałowych
Polski z UE stanowiłoby wariant optymalny. Co więcej, wariant taki oznaczałby
wzrost presji na dyscyplinowanie finansów publicznych krajów członkowskich.
W okresie długim miałoby to zdecydowanie korzystny, prowzrostowy/prorozwojowy wpływ na UE, a przynajmniej na strefę euro. W krótkim okresie jednakże
sanacja finansów publicznych prowadziłaby do osłabienia tempa wzrostu, co
poprzez efekty mnożnikowe negatywnie wpływałoby na popyt, w tym popyt na
eksport Polski. Wariant powyższy – jakkolwiek korzystny – wiąże się ze zmianą funkcjonowania UE o tyle, że ze względu na negatywny stosunek Wielkiej
Brytanii do paktu fiskalnego metoda integracji międzyrządowej jest coraz
istotniejszym narzędziem integracji, kosztem metody wspólnotowej. Osłabia
to wewnętrzną spójność UE.
Możliwe są także warianty alternatywne, z których każdy jest mniej korzystny. W przypadku opuszczenia strefy euro przez Grecję bądź także inne kraje
Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Włochy) konsekwencje byłyby
poważne. Przede wszystkim istnieje wątpliwość natury prawnej, czy możliwe
jest wystąpienie ze strefy euro bez jednoczesnego wyjścia z UE. Ponadto
wyjście jakiegokolwiek kraju ze strefy euro byłoby de facto największym jak
dotychczas kryzysem procesów integracyjnych (tzw. krok wstecz w procesie
budowy coraz ściślejszej unii). Wyjście ze strefy euro oznaczałoby konieczność
przywrócenia walut narodowych, restytucję wiarygodności banków centralnych
jako wykonawców polityki pieniężnej, ale także spadek wartości oszczędności
i wzrost wartości zadłużenia zagranicznego w rezultacie natychmiastowej
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dewaluacji19. Wprowadzenie nowej waluty w sensie proceduralnym musiałoby zostać przeprowadzone „z dnia na dzień”, bez uprzedzania o tym fakcie
uczestników życia gospodarczego (w tym obywateli). Na pewien czas wiązałoby
się to także z ograniczeniem swobód rynku wewnętrznego, w tym swobody
przepływu kapitału. Bez względu na to, ile krajów wychodziłoby ze strefy
euro, samo to zdarzenie niosłoby z sobą negatywne konsekwencje w postaci
deprecjacji złotego względem euro i USD z powodu wzrostu ogólnego ryzyka
na rynku międzynarodowym i poszukiwania przez inwestorów bezpiecznego miejsca „zaparkowania” kapitału. Poważniejsze osłabienie kursu PLN
miałoby dalsze negatywne konsekwencje w postaci wzrostu poziomu długu
publicznego Polski, którego część stanowi zadłużenie zagraniczne denominowane w walutach obcych. Mogłoby to doprowadzić do przekroczenia progów
ostrożnościowych zapisanych w konstytucji, co oznaczałoby konieczność wprowadzenia sankcji zapisanych w ustawie o finansach publicznych, z wszystkimi
tego konsekwencjami, także dla regionów. Scenariusz wyjścia krajów ze strefy
euro – bądź w wersji skrajnej: jej rozwiązania – niósłby z sobą kolejną ważną
konsekwencję w postaci ryzyka wystąpienia tzw. wojen walutowych, czyli spirali
dewaluacji walut narodowych w celu zwiększenia konkurencyjności. Miałoby
to negatywne konsekwencje dla handlu oraz przepływu BIZ.
Kolejny możliwy scenariusz to opuszczenie strefy euro przez Niemcy. Jest to
wariant mało prawdopodobny, propozycja taka formułowana jest jednak przez
tych, którym bliski jest pogląd, że pierwotną przyczyną problemów strefy euro
jest siła gospodarki niemieckiej, jej wysoka produktywność i sukces eksportowy.
Wariant taki wiązałby się z restytucją waluty narodowej – w tym przypadku
byłaby to marka niemiecka, tradycyjnie uznawana za stabilną. Jej kurs uległby wzmocnieniu, co spowodowałoby spadek konkurencyjności niemieckiego
eksportu i negatywnie wpłynęło na sytuację gospodarczą Polski ze względu na
powiązania kooperacyjne polskich podmiotów z niemieckimi.

Nie wiadomo, czy pojęcie dewaluacji jest w takim przypadku stosowane właściwie, gdyż
powstałaby nowa waluta zastępująca euro.
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Rozdział 3

Płytkie i głębokie determinanty
rozwojowe polskich regionów
Tomasz Brodzicki
Rozwój regionu jest skomplikowanym, wielowątkowym i sekwencyjnym procesem będącym wynikiem wzajemnego oddziaływania wielu czynników o charakterze zarówno egzogenicznym, jak i endogenicznym. Tylko część z nich
znajduje się pod bezpośrednią czy nawet pośrednią kontrolą władz regionalnych. Część obszarów podlega regulacji wyłącznie na poziomie narodowym,
czy wręcz ponadnarodowym – z punktu widzenia władz regionu ma charakter
egzogeniczny, zależy to jednakże od przyjętego modelu organizacji państwa,
a te modele wykazują duże zróżnicowanie nawet w obrębie UE (kraje unitarne,
federalne itd.).
Rozważania teoretyczne z obszaru teorii wzrostu, rozwoju gospodarczego
oraz nowej geografii ekonomicznej wskazują na bogactwo czynników wpły
wających na rozwój poszczególnych gospodarek regionalnych. Wielość ujęć
teoretycznych, często opartych na specyficznych założeniach prowadzących do
wzajemnie sprzecznych konkluzji, nakazuje przyjęcie szerokiego, eklektycznego
podejścia do omawianych kwestii.
Inspiracją do badań zaprezentowanych w tym rozdziale była teoria Rodrika
(2002), który do głównego nurtu ekonomii wprowadził pojęcie tzw. głębokich
i płytkich determinant rozwoju. Głębokie determinanty pozostają całkowicie
poza wpływem (są egzogenicznie określone) bądź znajdują się jedynie pod niewielkim, pośrednim wpływem władz regionalnych. Do głębokich determinant
rozwoju regionów autor ten zalicza:
• uwarunkowania geograficzne mające charakter stricte egzogeniczny i zwią
zane z położeniem: lokalizacja, peryferyjność–centralność, klimat, ukształtowanie terenu, wysokość nad poziom morza, dostęp do morza, zasoby naturalne, bezpieczne granice, sąsiadujące regiony (kraje) itd.,
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• szeroko rozumiane uwarunkowania instytucjonalne: zakres demokracji,
zakres biurokracji i korupcji, czynniki kulturowe, przestrzeganie praw
własności, w tym intelektualnej, jakość otoczenia regulacyjnego i admini
stracyjnego, stabilność polityczna, jakość regionalnych systemów innowacji
itd.,
• stopień otwarcia gospodarki: zakres liberalizacji przepływów kapitałowych,
handlowych – dóbr i usług, migracji pracowników, stopień ochrony rynku
krajowego, uzależnienie od rynków międzynarodowych, a tym samym ekspozycja na zewnętrzne zaburzenia gospodarcze.
Do głównych płytkich determinant rozwoju (na które bezpośredni bądź
pośredni wpływ wywierają głębokie determinanty) zaliczyć natomiast należy
w szczególności:
• wyjściowy zasób kapitału oraz tempo akumulacji kapitału fizycznego,
• poziom wyjściowy oraz tempo akumulacji szeroko rozumianego kapitału
ludzkiego, w tym takie elementy jak: jakość systemu ochrony zdrowia,
jakość systemu edukacji publicznej, system szkoleń zawodowych, poziom
kwalifikacji pracowników,
• zasoby pracy dostępne na rynku, w tym takie aspekty jak: tempo wzrostu
populacji, struktura demograficzna i jej dynamiczne zmiany, efektywność
rynku pracy, stopa zatrudnienia, zwłaszcza kobiet, itd.,
• tempo postępu technologicznego, w tym zdolność do efektywnej absorpcji
rozwiązań technologicznych (gotowość technologiczna) oraz zdolność do
generowania nowych rozwiązań innowacyjnych, zwłaszcza w obszarze technologii ogólnego zastosowania,
• poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe, a także wielkość/jakość
sektora B+R,
• jakość infrastruktury bazowej i wyższego rzędu, w tym jakość infrastruktury
telekomunikacyjnej decydującej o dostępności regionu,
• jakość wydatków publicznych (ale niekoniecznie ich wielkość mierzona
relacją nakładów publicznych w stosunku do PKB).
Znaczenie poszczególnych determinant różni się między poszczególnymi
fazami rozwoju gospodarczego i zmienia się równolegle z ewolucją całego
systemu gospodarczego: od gospodarki pierwotnej przez industrialną po
postindustrialną.
Celem niniejszego rozdziału książki jest identyfikacja zasadniczych płytkich
i głębokich determinant rozwoju polskich województw oraz próba empirycznego
określenia ich wpływu na poziom i zróżnicowanie rozwoju.
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3.1. Płytkie determinanty rozwoju regionów Polski
W celu identyfikacji zasadniczych płytkich determinant rozwoju polskich regionów opracowano i oszacowano neoklasyczny model wzrostu gospodarczego
w rozszerzonej formule. Szczególnie interesująca jest w tym kontekście próba
oceny wpływu inwestycji w infrastrukturę transportową oraz inwestycji w kapitał ludzki w związku ze znacznym napływem funduszy strukturalnych UE po
akcesji Polski w 2004 roku.
3.1.1. Model teoretyczny płytkich determinant rozwoju regionów
W opracowywanym modelu – przy założeniu, że zagregowana funkcja produkcji
na poziomie regionu przyjmuje postać Cobba–Douglasa z kapitałem fizycznym
K oraz pracą L jako dwoma zasadniczymi czynnikami produkcji, a wpływ pracy
jest zależny od przeciętnego poziomu wykształcenia społeczeństwa – ogólna
funkcja produkcji jest dana wzorem:

Y = I g K a ( BL)

1 −a

(3.1)

gdzie:
Y – zagregowany dochód,
B – egzogeniczny wskaźnik poziomu technologii,
I – egzogenicznie determinowany wskaźnik jakości infrastruktury.

Infrastrukturalny efekt zewnętrzny może być pozytywny, neutralny bądź
ujemny – tym samym nie nakłada się żadnych restrykcji na znak parametru
gamma. Ogólna funkcja produkcji tak długo wykazuje stałe przychody skali,
jak długo traktuje się wpływ infrastruktury jako określony egzogenicznie.
Przyjęto, że akumulacja kapitału ludzkiego1 (poprzez system edukacji)
generuje efekt zewnętrzny zgodnie z:

B = Ahl

(3.2)

gdzie:
h – przeciętny poziom edukacji,
l – efekt zewnętrzny kształcenia,
A – poziom rozwoju technologicznego.

Następnie założono, że A jest specyficznym dla regionu poziomem rozwoju
technologicznego. Technologia napędzająca produktywność pracy zmienia
Dla uproszczenia analizy pominięto inne procesy mające wpływ na akumulację kapitału
ludzkiego, np. poprzez system ochrony zdrowia.
1
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się w czasie według wspólnej dla wszystkich regionów, stałej i dodatniej stopy
postępu technologicznego g. Różnice w poziomie rozwoju odzwierciedlają tym
samym pierwotne zróżnicowanie poziomu rozwoju technologicznego danego
przez A(0). Realne zróżnicowanie poziomu technologii nie powinno być w kontekście polskich regionów znaczące2. Ewolucję poziomu rozwoju technologii
oddaje następujące równanie:

A = A (0) e gt

(3.3)

Zgodnie z podejściem Mincera przeciętny poziom edukacji może być
określony jako funkcja przeciętnej liczby lat nauki (Average Years of Schooling
– AYS) oraz przeciętnego zakumulowanego doświadczenia (Average Years of
Experience – AYE) bądź jego kwadratu (Bils i Klenow 2000). Tym samym przy
założeniu liniowości związku otrzymano:

h = me

b AYS + c AYE

(3.4)

gdzie:
m – stały i dodatni parametr,
b i c – mikroekonomiczne (jednostkowe) stopy zwrotu w stosunku do lat nauki i doświadczenia.

W analizie empirycznej modelu wskazane byłoby uwzględnienie zróżnicowania jakości kształcenia między regionami.
Przez odpowiednie wprowadzenie i wykorzystanie tzw. formuły intensywnej,
czyli podstawienie do funkcji produkcji odpowiednio: dochodu na jednostkę
pracy efektywnej oraz kapitału na jednostkę pracy efektywnej3, otrzymano
następującą zależność:
b AYS + c AYE (1−a )l
g a
l 1 −a
= I g k a (me
)
y = I k ( h )

(3.5)

Wykorzystując neoklasyczną formułę akumulacji kapitału fizycznego Solowa
oraz zakładając stałe i dodatnie stopy oszczędzania s oraz deprecjacji kapitału,
otrzymano:

K t = sY − dK t

(3.6)

Teoretycznie można wprowadzić zróżnicowanie poziomu pomiędzy województwami metropolitalnymi z silnymi ośrodkami akademickimi a województwami niemetropolitalnymi.
Y
K
3
oraz k ≡
.
Czyli odpowiednio y ≡
AL
AL
2
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Z matematycznej reguły łańcucha uzyskano zapis dla postaci intensywnej
– zmian w kapitale na jednostkę pracy efektywnej:


k = sy − k ( g + n + d )

(3.7)

gdzie:
n – egzogenicznie określone stałe tempo zmian populacji.

Odpowiednie przekształcenia pozwalają na wyprowadzanie równania na
poziom dochodu na jednostkę pracy efektywnej w stanie wzrostu ustalonego,
a dzięki definicji pracy efektywnej również na określenie poziomu realnego
dochodu per capita w stanie równowagi długookresowej. Jego poziom od
zwierciedla następujące równanie:

y∗ =

g
1
−
AI a

( me

b AYS + c AYE

)

a

l


 1 −a
s


 g + n+d 

(3.8)

Realny dochód per capita w stanie ustalonym jest funkcją egzogenicznie
określonych parametrów strukturalnych modelu. Warto podkreślić, że w stanie
ustalonym wszystkie kluczowe parametry modelu, takie jak dochód, konsumpcja
czy kapitał w ujęciu per capita, rosną według egzogenicznie określonej i stałej
stopy postępu technologicznego g. Jest to cecha charakterystyczna dla neoklasycznych modeli wzrostu.
Obustronne zlogarytmizowanie równania (3.8) pozwala na wyprowadzenie
kluczowego równania strukturalnego modelu:

ln y∗ = ln A +



s
g
a
ln I + l ln m + l (b AYS + c AYE) +
ln 
 (3.9)
1−a
1−a  g + n+d 

Poziom realnego dochodu per capita w stanie ustalonym jest dodatnią
funkcją stopy oszczędzania (inwestycji), ujemną funkcją stopy wzrostu popu
lacji i deprecjacji kapitału. Postęp technologiczny wywiera na ogół dodatni
wpływ na poziom PKB per capita poprzez oddziaływanie parametru A. Wpływ
infrastruktury oraz kapitału ludzkiego zależy od parametrów strukturalnych,
których wartości nie należy zakładać a priori4.
3.1.2. Weryfikacja empiryczna modelu płytkich determinant
rozwojowych
Do oszacowania wersji panelowej modelu empirycznego z efektami indywidualnymi dla polskich województw w celu uchwycenia nieobserwowanych,
4

Wartości l i g równe 0 oznaczałyby neutralność wpływu tych zmiennych.
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specyficznych cech ich gospodarek oraz potencjalnego obciążenia danych przy
jęto, że rzeczywisty poziom PKB per capita jest zbliżony do poziomu w stanie
ustalonym. Jest to stosunkowo silne założenie upraszczające analizę.
Wychodząc z równania strukturalnego oraz zakładając, że llnm = const,
a także pozwalając na zróżnicowanie w poziomie technologii oddanym poprzez
Ai oraz znając średnią stopę inwestycji si i średnie tempo zmian populacji ni ,
możemy pokazać, że:



si
g
a
ln I i + l (b AYSi + c AYEi ) +
ln 
 + e i , i = 1 ,...

1−a
1 − a  g + ni + d 
(3.10)


si
g
a
ln Ai +
ln I i + l (b AYSi + c AYEi ) +
ln 
 + e i , i = 1 ,...N
1−a
1 − a  g + ni + d 
ln yi = const + ln Ai +

Równanie (3.10) przewiduje, że współczynnik przy stopie inwestycji jest
równy co do wartości bezwzględnej współczynnikowi przy tempie wzrostu
siły roboczej (po uwzględnieniu wpływu g oraz d). Dla typowej elastyczności
produkcji względem kapitału, w wysokości jednej trzeciej sugerowanej przez
zwolenników teorii neoklasycznej wzrostu, wartość tego współczynnika powinna
wynieść dokładnie 0,5.
Panelowa wersja rozpatrywanego modelu przyjmuje następującą postać5:

ln yi ,t = const + ln Ai ,t +

g
ln I i ,t + l b AYSi ,t + c AYEi ,t +
1−a

(



si ,t
a
 + hi + ui ,t , i = 1 ,...N , t = 1 ,...T
+
ln 
1 − a  g + ni ,t + d 



)

(3.11)

Jak wynika z powyższego równania empirycznego, stałe efekty indywidual
ne dla regionów są preferowanym wyborem, nie zakłada się jednak stałości
efektów a priori.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami i powszechną praktyką w literaturze
przedmiotu przyjęto, że tempo postępu technologicznego wynosi g = 0,02, a stała stopa deprecjacji kapitału d = 0,03. Tym samym zakłada się, że g + d = 0,05.
Jednocześnie zgodnie z założeniami modelu teoretycznego pozwala się na
zróżnicowanie poziomu technologicznego regionów. Duża liczba zmiennych
została zaproponowana w literaturze jako zmienne aproksymujące zróżnicowanie technologii, w tym proste zmienne zerojedynkowe (ang. dummy variables).
Dane panelowe to dane, które jednocześnie posiadają cechy danych przekrojowych oraz szeregów czasowych. Ich zaletą jest przede wszystkim pozyskanie większej ilości informacji: uwzględnione zostają zarówno zróżnicowanie badanych obiektów, jak i ich ewolucja w czasie.
5
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Ponieważ w rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z próbą regionów
jednego kraju, jako zmienne aproksymujące do modelu zostaną wprowadzone zmienne oddające potencjał naukowo-badawczy regionalnych systemów
innowacji.
Odpowiednio do wcześniejszych założeń dostosowano liczbę lat nauki ze
względu na jakość procesu kształcenia (zmienna eduq). W celu uzyskania makroekonomicznej stopy zwrotu z akumulacji kapitału ludzkiego (l) analogicznie
do Carstetena i in. (2009) nałożono restrykcje na mikroekonomiczne zwroty
z kształcenia i doświadczenia, przyjmując odpowiednio b = 0,1 oraz c = 0,03.
Założone wartości parametrów są oparte na wynikach badań empirycznych.
Niezależnie przeanalizowane zostaną konsekwencje porzucenia przyjęcia stałych parametrów i nastąpi oszacowanie ich rozdzielnie.
W celu uzyskania szacunku przeciętnego poziomu doświadczenia (aye)
wykorzystano metodę zaproponowaną przez Mincera i obliczono go jako
przeciętną wieku w grupie (15–65 lat) minus przeciętna liczba lat nauki minus
6 lat (przeciętny wiek wejścia w system oświaty). Dane dotyczące ludności
pochodzą z GUS.
Analizę ekonometryczną prowadzono dla grupy 16 województw Polski (poziom NUTS 2) w relatywnie krótkim okresie – w latach 1999–2009. Korzystano
przede wszystkim z Bazy Danych Lokalnych GUS oraz bazy danych HERMIN.
Dodatkowo wykorzystano w drodze uzupełnienia bazę danych regionalnych
Eurostatu przy budowie zmiennych związanych z jakością infrastruktury.
Budowa kluczowego wskaźnika jakości infrastruktury mierzącego ogólną
jakość infrastruktury opiera się na metodologii zaproponowanej przez Careijo
i in. (2006). Wskaźnik skorygowanej jakości infrastruktury CIIQ relatywizuje
zasoby infrastruktury, biorąc pod uwagę zarówno wielkość populacji, jak
i powierzchnię obszaru, porównując ją z punktem odniesienia. W przypadku
niniejszego badania rolę tę odgrywa średnia dla Polski. Indeks CIIQ został
obliczony według następującego wzoru:

 Xr


Nr 
CIIQr = 

X
 PL

N PL 

gdzie:
Xr –
XPL –
N –
S –

0 ,5

 Xr


Sr 
X

 PL

SPL 


wyposażenie w dany typ infrastruktury w państwie,
wyposażenie w dany typ infrastruktury w Polsce,
populacja regionu (w tysiącach osób),
powierzchnia (w kilometrach kwadratowych).

0 ,5

(3.12)
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Pod uwagę wzięto dwa kluczowe typy infrastruktury kształtujące dostępność
komunikacyjną: sieć dróg ekspresowych i autostrad (iqm) oraz sieć kolejową (iqr). Indeks CIIQ został policzony jako średnia arytmetyczna z indeksów
jakości infrastruktury drogowej i kolejowej6.
Oprócz zmiennych opisanych powyżej do weryfikacji otrzymanych wyników
korzystano z zestawu zmiennych dodatkowych postulowanych przez literaturę empiryczną wzrostu. Są to m.in. logarytm naturalny z indeksu otwartości
(lnopen) oraz indeks aglomeracji (a1). Indeks aglomeracji wskazuje na siłę pro
cesów aglomeracyjnych w regionie – obliczony jako relacja populacji najwięk
szego miasta regionu do populacji województwa. Niezależnie przetestowano
również indeksy biorące pod uwagę trzy największe i pięć największych ośrodków miejskich poszczególnych województw.
Wyniki estymacji modelu przedstawia tabela 3.1. W wyborze specyfikacji
modelu panelowego posłużono się testami Hausmana oraz Breuscha–Pagana.
Hipoteza zerowa testu Hausmana została odrzucona, dlatego zdecydowano się
na wybór modelu ze stałymi efektami FE. Przeprowadzona analiza wskazała
na zasadność wykorzystania modelu jednokierunkowego (one-way) uwzględ
niającego jedynie specyfikę regionu, a nie modelu uwzględniającego również
efekty temporalne.
Analizy wykonano dla licznych specyfikacji modelu różniących się doborem
zmiennych objaśniających (oznaczonych w tabeli wyników estymacji kolejnymi
cyframi po M)7. Ze względu na zastosowanie podejścia ze stałymi efektami
indywidualnymi dla regionów uznano, że wpływ zróżnicowania wyjściowego
poziomu technologii uwzględniony został w tych efektach. Uznano również,
że potencjalne współzależności przestrzenne mogą być uwzględnione w modelu
poprzez wprowadzenie efektów aglomeracyjnych bądź wprowadzenie wag przestrzennych w bardziej wysublimowanych modelach ekonometrii przestrzennej.
Rozbudowany model neoklasyczny, uwzględniający wpływ akumulacji kapitału ludzkiego oraz jakość infrastruktury komunikacyjnej, okazuje się dobrze
dopasowany do specyfiki rozwojowej regionów Polski – model wyjaśnia ok. 88%
zmienności realnego PKB per capita regionów Polski. Wpływ ln z na lny jest
statystycznie istotny i dodatni w specyfikacji bazowej modelu (M1). Wprowadzenie zmiennej aproksymującej jakość infrastruktury zaburza ten wynik, który
jest niezgodny z teorią ekonomii (M2). Z tego względu dzielono w kolejnym
kroku (specyfikacja M3) zmienną ln z na jej składowe, licznik ln ki oddający
proces akumulacji kapitału oraz mianownik ln(n+0,05).
6
Problemy z dostępem do porównywalnych danych panelowych uniemożliwiły dekompozycję
indeksu na jakość infrastruktury wewnątrzregionalnej i międzyregionalnej sugerowaną przez
NEG.
7
Tylko część z licznych rozpatrywanych specyfikacji została dla jasności zamieszczona w tabeli
podsumowującej wyniki.
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Źródło: opracowanie własne. Estymacja w programie STATA 11 (komenda xtreg) i R (modele z efektami przestrzennymi). Tabela zawiera szacunki parametrów.
W nawiasach () wartość statystyki t-Studenta. Wynik statystycznie istotny na *** 1-proc., ** – 5-proc. i * 10-proc. poziomie istotności; R2 – wartość współczynnika
determinacji; n – liczba regionów; N – całkowita liczba obserwacji w panelu danych; F – statystyka testu na łączny wpływ zmiennych objaśniających; F-test –
statystyka testu na istotność efektów indywidualnych.
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Okazuje się, że zmienna lnki jest wyraźnie skorelowana z indeksem jakości
infrastruktury CIIQ. W stosunku do założeń modelu teoretycznego zauważono,
że nie można oddzielić wpływu stopy inwestycji (akumulacji środków trwałych)
od wpływu jakości infrastruktury. Z tego względu w kolejnych specyfikacjach
(M4 i dalsze) pomijano wpływ lnki. Wpływ ln(n+0,05) na zmienną objaśnianą jest w tych przypadkach ujemny i statystycznie istotny – zgodnie z teorią
ekonomii.
Wpływ zmiennej aysaye na poziom rozwoju polskich regionów we wszystkich specyfikacjach jest dodatni i statystycznie istotny. Uprawnione jest
stwierdzenie o kluczowym wpływie akumulacji kapitału ludzkiego na procesy
rozwojowe polskich regionów. Wraz z przechodzeniem do kolejnego etapu
rozwoju o bardziej intensywnym, a nie ekstensywnym – jak dotychczas – charakterze (opartym na procesach prostego nadganiania luki rozwojowej) jego
rola będzie wzrastała. Rozdzielenie wpływu na komponent edukacji (ays) oraz
doświadczenia (aye) zasadniczo nie zmienia sytuacji. Wpływ obu elementów
jest statystycznie dodatni i istotny, choć wpływ doświadczenia wydaje się silniejszy. Warto podkreślić, że uzyskane wyniki są odporne na wprowadzenie
dodatkowych zmiennych objaśniających oddających jakość systemu edukacji
(eduq) oraz potencjał badawczo-naukowy regionów – logarytm naturalny
z zatrudnienia w B+R w regionie (lrdemploy). Wpływ tych zmiennych okazał
się statystycznie nieistotny.
Wpływ indeksu jakości rozwoju infrastruktury (CIIQ) na zmienną objaś
nianą jest dodatni, lecz statystycznie nieistotny (model M4). Rozbicie go w specyfikacjach M5 do M7 na części składowe związane z jakością dróg (iqm) oraz
kolei (iqr) wskazuje, że jedynie ten drugi element ma statystycznie istotny wpływ
na poziom PKB per capita polskich regionów. Trudno do końca jednoznacznie
wyjaśnić ten wynik. Warto podkreślić, że nie zanika on po uwzględnieniu poziomu otwartości gospodarek regionalnych i uwarunkowań przestrzennych
poprzez wprowadzenie indeksu aglomeracji (M7). W tym kontekście trzeba
przypomnieć, że regiony otwarte osiągają przeciętnie wyższy poziom realnego
PKB per capita. Jednocześnie na 10-procentowym poziomie istotności zauważa
się dodatni wpływ sił aglomeracyjnych na zmienną objaśnianą – wyższy poziom
PKB per capita w stanie ustalonym osiągnęły województwa metropolitalne
z silnymi ośrodkami aglomeracyjnymi.
Uzyskane wyniki są jednocześnie wrażliwe na wprowadzenie efektów przestrzennych oraz ich konkretne specyfikacje. Rozważono wprowadzenie modeli
typu SEM i SAR (model M9 i 10). Okazuje się, że optymalnym rozwiązaniem
jest wprowadzenie efektów przestrzennych przez uwzględnienie prostej zmiennej aglomeracyjnej (a1, specyfikacje M7 i M8), a nie poprzez efekty autokorelacji przestrzennej zmiennej endogenicznej bądź czynników losowych.
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3.2. Głębokie determinanty rozwoju regionów Polski –
analiza empiryczna
3.2.1. Geograficzne uwarunkowania rozwoju polskich regionów
Uwarunkowania fizycznogeograficzne rozwoju mają charakter stricte egzoge
niczny i z wiadomych względów znajdują się poza wpływem władz regionalnych.
Również tzw. druga natura geografii, czyli uwarunkowania społeczno-eko
nomiczne, związane głównie z dyslokacją ośrodków miejskich i działalności
gospodarczej, znajdują się poza wpływem władz przynajmniej w krótkim okresie.
Warto w tym miejscu podkreślić, że w pierwotnym opracowaniu Rodrika (2002),
w którym analiza dotyczyła głębokich determinant rozwoju państw w ujęciu
globalnym, decydujące znaczenie odgrywała geografia fizyczna, w tym zwłaszcza czynniki klimatyczne. Dlatego zastosowanie tego podejścia do mniejszych,
a tym samym mniej zróżnicowanych obszarów może rodzić poważne problemy
i prowadzić do wniosku o ograniczonej roli uwarunkowań geograficznych w determinowaniu rozwoju. Należy zarazem podkreślić, że analiza uwarunkowań
geograficznych w odniesieniu do kontekstu współczesnego, wprowadzonego
w 1999 roku podziału administracyjnego Polski na poziomie województw
(poziom NUTS 2) jest utrudniona i powinno się ją traktować jedynie jako
przybliżenie rzeczywistego zróżnicowania. Analizę należałoby prowadzić na
poziomie bardziej skomplikowanego układu regionów funkcjonalnych.
W toku prac badawczych przeanalizowano całe spektrum ilościowych i jakościowych czynników różnicujących geografię fizyczną i społeczno-ekonomiczną
województw Polski. Pełne zestawienie rozpatrywanych uwarunkowań (w tym
w podziale na położenie, cechy krajobrazu, zasoby naturalne, klimat, warunki
hydrologiczne oraz uwarunkowania geografii ekonomicznej) zawierają tabele
A1 i A2 zamieszczone w aneksie.
W przypadku Polski możemy mówić ogólnie o pasmowym, równoleżnikowym układzie i charakterze środowiska przyrodniczego. Podkreśla się to często
w literaturze przedmiotu. Jednakże, jak zauważono we wstępie, współczesny
podział administracyjny kraju nie odzwierciedla dobrze uwarunkowań fizycznogeograficznych występujących na terenie Polski – w tym zwłaszcza układu
mezoregionów fizycznogeograficznych. W trakcie prac analitycznych zdecydowano się na następujące pogrupowanie województw:
• pobrzeża i pojezierza młodoglacjalne – województwa: zachodniopomorskie,
pomorskie, warmińsko-mazurskie (województwa z dostępem do morza),
• niziny środkowopolskie – województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko
‑pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, częściowo dolnośląskie,
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• stare góry i wyżyny – województwa: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie,
lubelskie, podkarpackie,
• przedgórza, pogórza i góry – województwa: dolnośląskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie.
W kolejnym kroku zbadano, czy wyłonione powyżej grupy województw zdecydowanie różnią się dynamiką rozwoju w rozpatrywanym okresie. Wyliczenie
średniego tempa wzrostu realnego PKB per capita (metoda wykładnicza) dla
określonych powyżej grup województw w latach 1995–2010 wskazało na relatywnie niewielkie różnice, którymi cechują się poszczególne grupy regionów.
Średnie tempo wzrostu regionów pobrzeży i pojezierzy młodoglacjalnych oraz
wyżyn wyniosło 1,32% rocznie. Wyższe tempo wzrostu odnotowały regiony
przedgórzy, pogórzy i gór – 1,41% rocznie. Najwyższe średnie tempo odnotowały natomiast regiony nizin środkowopolskich (1,43% rocznie). Różnice pomiędzy poszczególnymi grupami województw okazały się statystycznie nieistotne.
Uznając mankamenty przyjętej powyżej metody, podjęto próbę bardziej wysublimowanej oceny wpływu uwarunkowań geografii fizycznej na rozwój polskich
województw. Na podstawie danych ilościowych GUS, materiałów Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz opisów jakościowych z tabeli A2 dokonano
jakościowej oceny zarówno uwarunkowań klimatycznych, hydrologicznych,
glebowych, lesistości oraz wyposażenia w surowce naturalne, jak i potencjalnych
zagrożeń (głównie powodziowych) poszczególnych województw w trójstopniowej
skali: +1 – powyżej średniej, 0 – przeciętny poziom, –1 – poniżej średniej. Następnie zsumowano te wartości, wydzielając trzy grupy województw o najlepszych,
przeciętnych i najgorszych uwarunkowaniach geograficznych. W grupie pierwszej
znalazły się województwa: lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, opolskie
oraz wielkopolskie. W grupie trzeciej natomiast województwa: mazowieckie,
kujawsko-pomorskie, łódzkie i świętokrzyskie. Analogicznie do powyższej analizy porównano średnie tempo rozwoju w latach 1995–2010. Różnice pomiędzy
grupami okazały się ponownie statystycznie nieistotne. Mankamentem tego
podejścia może być jednocześnie duży poziom subiektywizmu oceny.
Na podstawie przeprowadzonego wywodu uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że pierwotne cechy środowiska geograficznego nie mają istotnego
znaczenia dla tempa rozwoju polskich województw na obecnym etapie ich
rozwoju. Dużo większą rolę odgrywa druga natura środowiska geograficznego,
związana z osadnictwem ludzkim i dyslokacją oraz siłą ośrodków miejskich
i przemysłowych. Z wielu względów w takim kontekście warto wydzielić grupy
województw metropolitalnych i niemetropolitalnych. Z tej perspektywy należy
podkreślić, że w latach 1995–2010 siedem województw metropolitalnych rozwijało się w średnim tempie 1,46 rocznie, podczas gdy dziewięć województw
niemetropolitalnych rozwijało się w średnim tempie 1,31 rocznie. Różnica ta
okazała się statystycznie istotna.
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Podsumowując rozważania na temat wpływu uwarunkowań geograficznych
na rozwój regionów Polski, należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę relatywnie
niewielkie – na tle globalnym – zróżnicowanie uwarunkowań fizycznogeograficznych na terenie współczesnej Polski, dużo większe znaczenie dla rozwoju
gospodarczego wydaje się mieć geografia ekonomiczna kraju, związana z działalnością gospodarczą człowieka i uwarunkowaniami historycznymi. W tym
kontekście podstawowe znaczenie ma struktura sieci osadniczej, a przede
wszystkim położenie największych aglomeracji miejskich.
Uwarunkowania geograficzne polskich województw przedstawiono w tabeli A1 w aneksie.
3.2.2. Poziom otwartości gospodarki
Jedną z głębokich determinant wzrostu gospodarczego jest ogólny poziom
otwartości będący miarą międzynarodowej integracji gospodarki. Wpływ na
poziom otwartości mają zarówno uwarunkowania geograficzne (lokalizacja –
peryferyjność/centralność położenia regionu, ukształtowanie terenu, dostęp
do morza, rzek itd.), jak i stopień rozwoju infrastruktury komunikacyjnej
kształtujący wraz z lokalizacją dostępność komunikacyjną, wielkość gospodarki
regionu (stopień samowystarczalności) czy poziom rozwoju gospodarczego.
Otwartość determinowana jest również uwarunkowaniami instytucjonalnymi,
w tym prowadzoną polityką gospodarczą. Po akcesji do Unii Europejskiej polskie województwa funkcjonują w ramach tzw. rynku wewnętrznego, którego
podstawową zasadą jest swoboda przepływu dóbr, usług, ludzi i kapitału. Swoboda przepływu kapitału ma wymiar tak wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Wspólna polityka handlowa jest jednocześnie relatywnie liberalna. Uwarunkowania
te prawdopodobnie nie ulegną zasadniczej zmianie w najbliższej przyszłości.
Gospodarki otwarte rozwijają się, ogólnie rzecz biorąc, w szybszym tempie
(Brodzicki 2006). Handel oraz przepływy BIZ stanowią najważniejszy kanał
wpływu (oddziaływania) sytuacji w gospodarce globalnej na gospodarkę regionalną, co zostało już omówione w rozdziale 2. Wyższy poziom otwartości
powoduje tym samym większą ekspozycję regionu na szoki zewnętrzne, których
intensywność w globalizującej się gospodarce będzie najprawdopodobniej
wzrastała. Efekt końcowy zależy jednak w dużym stopniu od struktury wymiany
handlowej i charakteru napływających inwestycji bezpośrednich, w tym strategii
wdrażanych przez inwestorów.
Poziom otwartości poszczególnych województw możemy rozpatrywać
w pierwszej kolejności z punktu widzenia intensywności wymiany handlowej
oraz przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Stopień umiędzy
narodowienia gospodarek polskich województw wzrasta. Analogicznie do
innych europejskich państw średniej wielkości charakteryzuje się jednocześnie
dość znacznym zróżnicowaniem w układzie przestrzennym.
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Napływ inwestycji zagranicznych był i jest jednym z najważniejszych czyn
ników kształtujących proces rozwoju gospodarczego polskich województw od
początku transformacji systemowej, która rozpoczęła się ponad 20 lat temu.
Napływ BIZ odzwierciedla zarówno uwarunkowania globalne (zasadnicze
trendy w przepływach kapitałowych), jak i specyfikę poszczególnych regionów
kształtujących ich potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną. Należy
podkreślić, że większość przepływów BIZ w świecie odbywa się w grupie państw
wysoko rozwiniętych i ma charakter wewnątrzkorporacyjny. Motywy napły
wu BIZ do polskich regionów uległy zasadniczej zmianie (są zróżnicowane),
co odzwierciedla charakter ich napływu. Polska stała się z czasem dojrzałym
odbiorcą BIZ.
Wpływ inwestycji na gospodarkę regionalną nie jest jednoznaczny. W dużym
stopniu zależy od typu inwestycji – inwestycje o charakterze wertykalnym, w ramach których polskie rodzime podmioty są wbudowywane w łańcuchy wartości
dodanej firm z kapitałem zagranicznym, są bardziej korzystne niż inwestycje
o charakterze horyzontalnym (Kolasa 2007). W zasadzie napływ BIZ ma jednak
pozytywne przełożenie na poziom konkurencyjności gospodarek regionalnych,
w tym (z opóźnieniem) na potencjał eksportowy poszczególnych regionów. Analizy Instytutu Rozwoju wskazują na wysoki poziom przestrzennej aglomeracji
(koncentracji) BIZ w Polsce (Brodzicki i in. 2010), co jest związane z działaniem efektu sygnału, faworyzującego obszary pierwotnego napływu inwestycji.
Sytuacja społeczno-gospodarcza polskich regionów jest w coraz większym
zakresie kształtowana przez czynniki zewnętrzne. Wydaje się, że znaczenie
uwarunkowań zewnętrznych będzie dalej ewolucyjnie wzrastało wraz z po
stępującym procesem konwergencji rozwojowej do średniej dla UE.
Z perspektywy wymiany handlowej do oceny poziomu otwartości gospodarki
regionu można posłużyć się następującymi miarami:
•
•
•
•
•

wartością eksportu,
wartością eksportu do PKB,
wartością eksportu do produkcji sprzedanej (stopa eksportu),
relacją importu do konsumpcji krajowej (indeks penetracji importowej),
relacją wymiany handlowej (eksport + import) do PKB (indeks otwartości).

Każdy z wymienionych współczynników ma zarówno swoje wady, jak i zalety.
W literaturze przedmiotu poświęconej problematyce wzrostu gospodarczego  
najbardziej rozpowszechnionym współczynnikiem jest indeks otwartości. Jego
wielkość uzależniona jest od skali gospodarki regionu. Ogólnie rzecz biorąc,
wyższe wartości indeksu otwartości osiągają regiony mniejsze. GUS nie publikuje, niestety, danych na temat otwartości gospodarek regionalnych. Analiza
wskaźników otwartości opiera się na opracowaniach i danych zespołu Instytutu
Rozwoju (tabela 3.2 i wykres 3.1).
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42,9

Małopolskie

40,8

44,3

Łódzkie

Podkarpackie

64,5

Lubuskie

37,0

23,9

Lubelskie

Opolskie

44,9

Kujawsko-pomorskie

1999

56,9

Rok

Dolnośląskie

Województwo

65,9

46,1

79,6

40,8

26,7

59,6

113,6

29,5

44,0

38,4

101,5

48,2

45,2

65,8

21,1

44,7

74,9

2002

33,5

46,1

46,1

98,4

50,4

42,5

71,0

24,0

46,7

77,4

2003

67,9

47,4

83,9

41,5

25,2

66,3

109,3

Tabela 3.2. Indeksy otwartości polskich województw w latach 1999–2008

67,2

49,1

84,8

39,0

24,9

78,0

102,7

34,1

45,4

44,1

93,8

46,4

40,2

68,9

21,6

41,0

76,6

2004

67,8

46,0

87,9

40,7

26,7

72,5

95,3

32,1

44,6

46,5

95,1

53,5

39,3

71,2

22,2

44,3

81,8

2005

83,4

55,2

106,4

46,3

32,6

89,5

118,2

35,8

58,2

56,9

115,3

69,2

47,0

84,5

26,8

50,5

109,4

2006

106,7

69,2

132,2

60,0

43,4

116,8

146,2

40,2

73,4

76,5

145,2

90,4

59,6

108,8

35,3

74,7

142,5

2007

113,2

81,5

136,6

55,2

47,0

124,4

152,9

45,1

72,0

81,2

156,3

93,5

72,7

115,6

40,7

80,5

143,1

2008
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0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Rozwoju.

Wykres 3.1. Indeks otwartości polskich województw w 1999 i 2008 roku

W 2008 roku najniższą wartością indeksu otwartości charakteryzowały się
województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.
Najwyższy poziom intensywności wymiany handlowej do PKB odnotowały natomiast województwa: mazowieckie8, pomorskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie.
W latach 1999–2008 poziom otwartości wzrósł przeciętnie o ok. 50%.
Szczególnie wysoka dynamika wzrostu, zgodnie z oczekiwaniami, nastąpiła
w okresie po wejściu do UE. Warto podkreślić, że przyrost indeksu wystąpił we
wszystkich województwach Polski. Najwyższy przyrost odnotowały województwa: dolnośląskie, pomorskie i śląskie, najniższy natomiast województwa
wschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, lubelskie i podlaskie. W latach
1999–2005 zróżnicowanie poziomu otwartości polskich województw, mierzone
odchyleniem standardowym, utrzymywało się na zbliżonym poziomie. Po roku
2006 nastąpił jego wyraźny wzrost.
Sposób zbierania danych statystycznych powoduje przeszacowanie wartości wymiany hand
lowej dla województwa mazowieckiego.
8
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Podobnie jest z informacjami dotyczącymi napływu BIZ, zbieranymi przez
NBP, które nie są agregowane w układzie wojewódzkim. Dodatkowo ulegają
zniekształceniu przez specyficzny system rejestracji bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w naszym kraju, przypisywanych do miejsca rejestracji inwestora
w Polsce, a nie do miejsca faktycznego dokonywania inwestycji, tj. dane o BIZ
zbierane są metodą miejsca rejestracji firmy, a nie metodą zakładową.
Fakt, że dany region został przez określonych inwestorów wybrany jako
miejsce rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, dla kolejnych jest
sygnałem potwierdzającym jego wysoką atrakcyjność, przede wszystkim wtedy,
gdy inwestorem jest czołowa firma w branży, której aktywność jest punktem odniesienia dla innych, a jej decyzje mają opiniotwórczy charakter (efekt sygnału).
W literaturze poświęconej problematyce przestrzennego wymiaru działalności
gospodarczej wskazuje się na tzw. korzyści wynikające z aglomeracji. Ogólnie
BIZ charakteryzuje wyższy przestrzenny poziom koncentracji niż koncentrację
działalności przemysłowej, eksportu czy zatrudnienia.
W raporcie Instytutu Rozwoju (Brodzicki i in. 2010) poświęconym atrakcyjności inwestycyjnej województw do oceny aglomeracji BIZ w polskich województwach wykorzystano następujące zmienne:
•
•
•
•

kapitał podstawowy w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego,
liczbę pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego,
liczbę inwestycji o wartości powyżej 1 mln USD (dane PAIiIZ),
współczynnik koncentracji Herfindahla–Hirschmana dla gmin, w których
ulokowały się BIZ.

Dane te zostały przekształcone z wykorzystaniem metody PCA (metoda głównych bazowych) w celu budowy indeksu syntetycznego oddającego
aglomerację BIZ – mierzącego realną atrakcyjność inwestycyjną regionów
Polski. W rankingu aglomeracji BIZ (rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej)
Instytutu Rozwoju pięć województw osiągnęło wartości powyżej średniej dla
kraju. Były to odpowiednio województwa: śląskie, mazowieckie, dolnośląskie,
wielkopolskie, małopolskie oraz pomorskie (tabela 3.3).
Tabela 3.3. Znaczenie aglomeracji BIZ dla atrakcyjności inwestycyjnej województw
w 2010 roku
Wartość indeksu

Pozycja w rankingu
regionów

Śląskie

0,5079

1

Mazowieckie

0,5020

2

Dolnośląskie

0,4561

3

Wielkopolskie

0,3830

4

Małopolskie

0,3022

5

Województwa
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Wartość indeksu

Pozycja w rankingu
regionów

Pomorskie

0,2866

6

Opolskie

0,2779

7

Lubuskie

0,2679

8

Zachodniopomorskie

0,2547

9

Łódzkie

0,2520

10

Podkarpackie

0,2473

11

Kujawsko-pomorskie

0,2149

12

Świętokrzyskie

0,1924

13

Warmińsko-mazurskie

0,1532

14

Lubelskie

0,1335

15

Podlaskie

0,1085

16

Województwa

Źródło: Brodzicki i in. 2010, s. 72.

Tabela 3.4. Napływ BIZ do polskich województw w latach 2007–2010 w relacji do PKB
regionu (w procentach)
Województwo

Polska

2006

2007

2008

2009

2010

Skumulowana
wartość inwestycji w relacji do
PKB w 2010 roku

16,5

5,7

5,5

2,8

3,2

2,1

10,2

10,0

5,7

6,2

4,3

30,5

Zachodniopomorskie

6,4

6,1

3,6

4,0

2,0

19,4

Dolnośląskie

8,6

7,7

2,9

3,0

1,4

19,0

Pomorskie

5,8

5,4

2,5

4,1

2,3

17,3

Mazowieckie

Lubuskie

5,6

6,3

3,2

2,3

1,5

16,5

Małopolskie

6,8

5,0

1,9

2,4

1,9

15,2

Wielkopolskie

4,2

4,1

2,8

2,6

2,2

13,9

Opolskie

4,4

3,8

1,8

2,3

1,4

12,1
11,7

Śląskie

4,0

4,5

1,9

2,0

1,2

Łódzkie

2,9

3,1

1,4

2,0

0,9

8,9

Podkarpackie

2,8

2,4

1,4

1,8

1,2

8,3

Kujawsko-pomorskie

2,0

2,3

1,3

1,7

0,8

7,2

Podlaskie

1,6

2,8

0,7

1,3

0,9

6,4

Warmińsko-mazurskie

2,1

2,0

0,8

1,1

0,7

5,8

Świętokrzyskie

2,1

1,7

1,1

0,9

0,8

5,7

Lubelskie

1,5

1,8

0,7

1,2

0,6

5,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu BIEC 2011.

133

3.2. Głębokie determinanty rozwoju regionów Polski – analiza empiryczna

Na tym etapie rozważań możemy pokusić się o łączną ocenę poziomu
otwartości gospodarek województw w Polsce, uwzględniającą zarówno wy
mianę handlową, jak i napływ BIZ. Ocenę przeprowadzono w stosunku do
średniej dla Polski (tabela 3.5). Do najbardziej otwartych regionów kraju
zaliczyć należy przede wszystkim województwa: mazowieckie, dolnośląskie,
pomorskie, śląskie, wielkopolskie, lubuskie oraz małopolskie. Najgorzej na tle
kraju wypadają natomiast województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie
oraz warmińsko-mazurskie.
Tabela 3.5. Ogólna ocena jakościowa otwartości województw w stosunku do średniej
dla Polski
Województwo

Indeks
aglomeracji BIZ
do 2010

Napływ BIZ
2006–2010

Indeks
otwartości 2008

Zmiana indeksu
otwartości
1999–2008

+++

+++

++

===>

–

––

––

<==

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie
Lubelskie

–––

–––

–––

<===

Lubuskie

0

++

0

0

Łódzkie

–

––

––

<==

Małopolskie

0

+

0

0

Mazowieckie

+++

+++

++

<==

Opolskie

0

0

––

<=

Podkarpackie

–

––

––

<==

Podlaskie

–––

––

–––

<===

Pomorskie

0

++

++

===>

+++

–

0

==>

Świętokrzyskie

––

–––

–––

<===

Warmińsko-mazurskie

––

–––

–––

<===

++

0

+

0

–

+++

––

<==

Śląskie

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Objaśnienia symboli: ––– poniżej 50%, –– 50–75%, – 75–90%, 0 90–110% średniej dla Polski, + 110–125%,
++ 125–150%, +++ powyżej 150% średniej dla Polski; <===, <==, <=,0, =>, ==>, ===> –
analogicznie jak wyżej – liczone dla przyrostu.
Źródło: opracowanie własne.
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3.2.3. Jakość otoczenia instytucjonalnego
Ostatnią głęboką determinantą wzrostu gospodarczego jest jakość szeroko
rozumianych instytucji. Wyniki analiz empirycznych na poziomie państw w układzie globalnym wskazują na ich szczególnie duże znaczenie w determinowaniu
współczesnych procesów rozwojowych, które jest obecnie ważniejsze od roli
stricte egzogenicznych uwarunkowań geograficznych.
Ocena jakości instytucji na poziomie regionalnym jest trudna ze względu
na brak odpowiednich danych. W przeprowadzonym badaniu do oceny jakości
otoczenia instytucjonalnego polskich regionów wykorzystano wyniki dwóch niezależnych analiz. Po pierwsze, zastosowano indeks jakości instytucji autorstwa
zespołu Instytutu Rozwoju (Brodzicki i in. 2010), liczony na potrzeby budowy
rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski. Po drugie, wykorzystano bazę danych jakości zarządzania w regionach autorstwa Charrona i in. (2012)
ze szwedzkiego Quality of Governance Institute (QoG), działającego w ramach
University of Gothenburg. Baza została stworzona na podstawie metodologii
Banku Światowego (Kaufmann i in. 2010), wykorzystywanej do analizy jakości
instytucji na poziomie państw w układzie globalnym. Metodologia została dostosowana do specyfiki kontekstu regionalnego. Autorzy przeprowadzili analizę
na poziomie NUTS 2 regionów Unii Europejskiej. Wykorzystanie indeksu QoG
zapewnia porównywalność wyników z pozostałymi regionami Unii Europejskiej.
W ocenie jakości instytucji Instytutu Rozwoju uwzględniono całkowitą
wartość projektów dofinansowanych ze środków UE w latach 2004–2006 oraz
dotychczas zrealizowanych za lata 2007–2013 w ujęciu per capita. Aproksymuje
to, zdaniem autorów, sprawność administracyjną i efektywność instytucji
samorządowych. Ponadto uwzględniono dane na temat powierzchni objętej
obowiązującymi planami miejscowymi. Kolejne wzięte pod uwagę wskaźniki
to wykrywalność sprawców przestępstw stwierdzonych (w procentach), a także (jako destymulanta) liczba postępowań przygotowawczych w sprawach
o korupcję (na podstawie raportu CBA „Mapa korupcji”). Ostatnią zmienną
uwzględnioną w analizie jest frekwencja wyborcza w wyborach bezpośrednich do
Parlamentu Europejskiego, która może być uznana za zmienną aproksymującą
zaufanie społeczeństwa do władz.
Analiza powyższych zmiennych z wykorzystaniem metody głównych składowych (Principal Component Analysis – PCA) pozwoliła na opracowanie
łącznego ważonego indeksu jakości instytucji województw. Uzyskano dość kontrowersyjne wyniki. Najwyższy poziom jakości instytucji uzyskało województwo
dolnośląskie. Liderami okazały się również województwa zachodniopomorskie
oraz lubuskie. Najniższą jakość instytucji mają natomiast województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie oraz podkarpackie. Niski poziom jakości
instytucji wykazują również województwa wielkopolskie oraz mazowieckie.
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Do odmiennych wyników prowadzi indeks QoG badający inne, bardziej
makroekonomiczne aspekty problematyki jakości instytucji. W stosunku do
analizy Instytutu Rozwoju występują tu zasadnicze przesunięcia w rankingu
jakości instytucji polskich województw. Według indeksu QoG najwyższą jakość instytucji w Polsce ma województwo dolnośląskie. Do czołówki zalicza
się również województwa śląskie, wielkopolskie i mazowieckie. Najgorszymi
uwarunkowaniami instytucjonalnymi rozwoju dysponują województwa: opolskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Warto jednocześnie podkreślić,
że w raporcie Quality of Governance Institute polskie województwa, ogólnie
rzecz biorąc, wypadają źle na tle innych regionów UE, nawet po ograniczeniu
analizy do regionów Europy Środkowej. Pamiętajmy jednak, że indeks QoG
charakteryzuje się dużo niższą (prawie trzykrotnie) zmiennością niż indeks
jakości instytucji Instytutu Rozwoju.
Ze względu na powyższe uwarunkowania zdecydowano się na zapre
zentowanie obu indeksów dla polskich regionów oraz stworzenie dwóch klasyfikacji regionów według jakości instytucji na podstawie analizy rozkładów
zmienności obu zmiennych po ich standaryzacji (zob. tabela 3.6). Klasy wydzielono na podstawie wartości średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego
od F – regiony o najsłabszym poziomie jakości instytucji do A – regiony o najwyższym poziomie jakości instytucji (wartość indeksu różniąca się od średniej
o więcej niż dwa odchylenia standardowe). Liderem w obu przypadkach pozostaje województwo dolnośląskie. Znaczne różnice pomiędzy klasyfikacjami
IR oraz QoG (przesunięcia o więcej niż jedną klasę) występują w przypadku
województw kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i śląskiego (awans w górę
o dwie klasy) oraz województw opolskiego i zachodniopomorskiego – spadek
w dół o dwie klasy. Ze względu na międzynarodową porównywalność wyników
oraz uwarunkowania metodologiczne większą wagę przykładamy do indeksu
autorstwa Quality of Governance Institute.
Tabela 3.6. Indeksy jakości instytucji
Województwo

Indeks jakości instytucji

Klasa jakości instytucji

IR

QoG

IR

QoG

Dolnośląskie

0,512

38,033

A

B

Kujawsko-pomorskie

0,322

41,657

E

C

Lubelskie

0,427

43,907

C

D

Lubuskie

0,364

42,640

D

C

Łódzkie

0,430

42,092

C

C

Małopolskie

0,399

43,281

C

D

Mazowieckie

0,352

40,646

D

C
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Województwo

Indeks jakości instytucji

Klasa jakości instytucji

IR

QoG

IR

QoG

Opolskie

0,357

49,033

D

F

Podkarpackie

0,243

43,774

F

D

Podlaskie

0,396

41,389

C

C

Pomorskie

0,415

43,656

C

D

Śląskie

0,363

38,056

D

B

Świętokrzyskie

0,420

44,811

C

D

Warmińsko-mazurskie

0,341

47,779

D

E

Wielkopolskie

0,353

40,587

D

C

Zachodniopomorskie

0,460

43,452

B

D

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Rozwoju.

3.3. Analiza empiryczna wpływu głębokich determinant
na rozwój polskich województw
Ze względu na dostępność danych (16 województw, krótki okres, brak zmienności
uwarunkowań geograficznych i instytucjonalnych) przeprowadzenie pełnej
racjonalnej analizy ekonometrycznej głębokich determinant wzrostu z wykorzystaniem regresji wzrostowej (16 obserwacji w przekroju), uwzględniającej
łączny wpływ uwarunkowań geograficznych, instytucjonalnych i otwartości, jest
metodologicznie nieuzasadnione. Wyniki mogłyby, a nawet powinny, zostać
podważone.
W celu naświetlenia współzależności zaprezentowane zostały proste wykresy
rozrzutu pokazujące wpływ poszczególnych zmiennych na poziom PKB per
capita regionów Polski poziomu NUTS 2 (wykresy 3.2–3.5).
Warto podkreślić, że w rozpatrywanym okresie w przypadku polskich województw wystąpiła, ogólnie rzecz biorąc, ujemna zależność pomiędzy wyjściowym
poziomem PKB per capita (w 1995 roku) a przeciętnym tempem wzrostu gospodarczego PKB per capita (lnPKBpc 2010 – lnPKBpc1995). Pomimo relatywnie
niskiej wartości współczynnika determinacji R2 na poziomie ok. 40% można
uznać to za przesłankę występowania beta-konwergencji rozwojowej lub, innymi
słowy, efektu doganiania. Ze względu na krótkie szeregi czasowe danych i pionierski charakter badań bardziej dojrzałe refleksje wymagają dalszych studiów.
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2,2

lnPKBpc2010-lnPKBpc1995

2,0

1,8

1,6
R2 = 0,3963
1,4
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Wykres 3.2. Konwergencja poziomów PKB per capita polskich regionów w okresie 1995–2010
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Wykres 3.3. Indeks jakości instytucji QoG a poziom PKB per capita polskich regionów
w 2010 roku
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Poziom rozwoju regionów mierzony wskaźnikiem PKB per capita w 2010 roku
(logarytm naturalny) jest skorelowany z indeksem jakości otoczenia instytucjonalnego (zob. poniższy wykres rozrzutu). Relatywnie wysoki poziom
korelacji z osiągniętym poziomem rozwoju wykazuje jednakże tylko indeks
QoG autorstwa The Quality of Governance Institute (niższa wartość indeksu
wskazuje na wyższą jakość instytucji). Istotność związku jest natomiast słaba
w przypadku indeksu jakości instytucji autorstwa Instytutu Rozwoju. Różnice
te są prawdopodobnie w dużej mierze wynikiem przyjęcia innych zmiennych
składowych aproksymujących jakość instytucji w tych dwóch podejściach
analitycznych.
W kolejnym kroku zanalizowano wpływ otwartości mierzonej logarytmem
naturalnym z indeksu otwartości na poziom oraz tempo rozwoju regionów
w rozpatrywanym okresie (1995–2010). Regiony bardziej otwarte osiągnęły
w 2010 roku przeciętnie wyższy poziom PKB per capita oraz wyższe tempo
wzrostu realnego PKB per capita (wykresy 3.4 i 3.5). Wpływ tej głębokiej
determinanty spośród trzech rozpatrywanych na poziom rozwoju polskich
województw jest najsilniejszy i najbardziej statystycznie istotny.
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Wykres 3.4. Poziom otwartości a PKB per capita w 2010 roku
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Wykres 3.5. Poziom otwartości a tempo wzrostu realnego PKB per capita w okresie 1995–2010

3.4. Wnioski
W Polsce występuje silne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego
w obrębie poszczególnych województw, w tym zwłaszcza w regionach metro
politalnych. Osiągnięty poziom rozwoju oraz dynamika wzrostu są wypadkową
wielu determinant zarówno o głębokim, jak i płytkim charakterze.
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że zróżnicowanie
uwarunkowań fizycznogeograficznych nie jest na tyle istotne, aby odgrywać
ważną rolę w determinowaniu tempa rozwoju polskich województw. Dużo
większe znaczenie może mieć „druga natura” środowiska geograficznego, związana z osadnictwem ludzkim, w tym z dyslokacją oraz siłą ośrodków miejskich
i przemysłowych. Szczególną rolę odgrywają województwa metropolitalne zdominowane przez silne ośrodki aglomeracyjne (centra rozwoju). Województwa
niemetropolitalne – z perspektywy literatury nowej geografii ekonomicznej
– należy uznać za klasyczny przykład obszarów peryferyjnych.
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Należy jednocześnie podkreślić, że województwa o wyższym poziomie otwar
tości gospodarczej, silniejszym potencjale eksportowym i wyższej atrakcyjności
inwestycyjnej przeciętnie osiągają wyższe tempo wzrostu gospodarczego. Województwa te charakteryzują się równocześnie wyższym poziomem ekspozycji na
zewnętrzne szoki makroekonomiczne. Istotną rolę w determinowaniu rozwoju
polskich województw wydaje się odgrywać jakość otoczenia instytucjonalnego.
Na ogół osiągnięty poziom rozwoju jest skorelowany dodatnio z jakością instytucji. Pamiętajmy jednak, że uwarunkowania te determinują w dużym stopniu
zdolność regionów do efektywnej absorpcji potencjalnych szoków zewnętrznych.
Przeprowadzone analizy empiryczne pozwalają na stwierdzenie, że spo
śród płytkich determinant rozwoju szczególnie duże znaczenie wydaje się mieć
tempo akumulacji zarówno kapitału fizycznego, jak i ludzkiego – głównie poprzez system edukacji oraz gromadzone doświadczenie. Pewne znaczenie mają
również uwarunkowania przestrzenne – położenie na obszarze województwa
silnej metropolii także wpływa na sąsiadujące regiony (dodatnia autokorelacja
przestrzenna).

Rozdział 4

Potencjał rozwojowy polskich regionów.
Międzynarodowe i wewnątrzregionalne
zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów
oraz determinanty lokalizacji gospodarczej

4.1. Potencjał konkurencyjny, lokalnie i terytorialnie
uwarunkowane czynniki rozwoju
Jacek Zaucha, Dorota Ciołek
W niniejszym podrozdziale wykorzystano dorobek teorii ekonomii do analizy
potencjału konkurencyjnego polskich regionów. Stąd liczne nawiązania do
treści zawartych w rozdziale pierwszym oraz pewne powtórzenia ułatwiające
czytelnikowi percepcję proponowanych rozwiązań.
4.1.1. Potencjał konkurencyjny regionów
Podrozdział ten stanowi rozwinięcie rozważań o konkurencyjności, zawartych
w pierwszej części opracowania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii terytorialnie uwarunkowanych potencjałów rozwojowych.
Gawlikowska-Hueckel wskazuje w swoim opracowaniu na brak jednoznacznej definicji konkurencyjności oraz na różnorodność czynników, które ją
kreują, zależnie od „wyjściowego” potencjału gospodarki regionalnej. Wydaje
się jednak, że większość badaczy tego zjawiska zgadza się, że konkurencyjność
ma właściwości przypisywane (Repetowski 2010) uczestnikom procesu konku
rowania, a materializujące się w wysokim poziomie wskaźników mikro- i makroekonomicznych, takich jak produktywność, poziom wynagrodzenia czyn
ników produkcji czy współczynnik zatrudnienia. Radło (2008, s. 7) definiuje
konkurencyjność jako zdolność przedsiębiorstw, przemysłu, regionów, narodów
lub ponadnarodowych regionów do generowania w długim okresie relatywnie
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wysokich przychodów oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w warunkach
konkurencji międzynarodowej. Stwierdza wszakże, że jest to jedynie wymiar
wynikowy konkurencyjności. Według niego kategoria ta ma również aspekt
czynnikowy, który oznacza nacisk na czynniki, które decydują o tak rozumianym
pozytywnym wyniku.
Przedmiotem rozważań w niniejszym podrozdziale są właśnie regionalne
czynniki konkurencyjności, które kształtują potencjał konkurencyjny polskich
województw. Pojęcie potencjału konkurencyjnego regionu (na potrzeby niniejszego opracowania) zostanie zdefiniowane przez analogię do potencjału
konkurencyjnego przedsiębiorstw. Stankiewicz (2000) potencjał ten określa
jako system zasobów materialnych i niematerialnych umożliwiających przed
siębiorstwu budowanie przewagi konkurencyjnej. Chodzi więc np. o posiadanie
własnych komórek badawczo-rozwojowych, stosowanie systemów zapewnienia
jakości, kwalifikacje i przedsiębiorczość pracowników, renomę i rzadkie umiejętności czy know-how akumulowany w danej jednostce (cyt. za: Klusa 2005).
W rezultacie przedsiębiorstwo nabywa zdolność do sprostania wymogom
konkurencji lub zdolność do przeciwstawiania się konkurentom (Adamkiewicz-Drwiłło 2002). Podobnie regionalny potencjał konkurencyjny należy rozumieć
jako system zasobów materialnych i niematerialnych umożliwiających regionowi sprostanie wymogom konkurencji lub przeciwstawienie się konkurentom.
Rezultatem jest wyższy niż w innych regionach poziom życia mieszkańców czy
napływ nowych mieszkańców.
Według Hemerta i Nijkampa (2011, s. 65–66) do zasobów niezbędnych
w procesie wzrostu (a więc determinujących konkurencyjność danego terytorium) należą m.in.: lokalizacja geograficzna, zasoby naturalne, jakość kapitału
ludzkiego, infrastruktura, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, instytucje formalne i nieformalne, zasoby demograficzne i czynnika pracy oraz innowacje.
W Polsce prowadzone były liczne badania potencjału konkurencyjnego
regionów1 – np. w ostatnim czasie przez Golejewską i Gajdę (2012) – które
dyskusję o potencjale konkurencyjnym polskich województw kierują w stronę czynników związanych z nowoczesną gospodarką. Wydaje się, że jest to
słuszny trop w sytuacji, gdy Polska jako kraj stoi przed koniecznością zmiany
dotychczasowego modelu kształtowania konkurencyjności z opartego na niDo oceny potencjału konkurencyjnego polskich województw w latach 2001–2010 autorzy ci
wykorzystali siedem wskaźników: nakłady na działalność badawczo-rozwojową, zgłoszenia patentowe do Europejskiego Urzędu Patentowego, udział zasobów ludzkich w nauce i technologii
(rdzeń), udział osób z wyższym wykształceniem, udział w kształceniu ustawicznym, zatrudnienie
w sektorach J i K (PKD) oraz stopę długookresowego bezrobocia. Ograniczenia w liczbie wziętych
pod uwagę kategorii w stosunku do listy Hemerta i Nijkampa podyktowane były m.in. brakiem
dostępnych danych i informacji oraz problemami z operacjonalizacją i mierzalnością niektórych
zasobów. W rezultacie powstała typologia konkurencyjności czynnikowej polskich województw,
odnoszącej się do gospodarki opartej na wiedzy.
1
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skich kosztach produkcji na wykorzystujący wysoki poziom produktywności,
umożliwiający wzrost dochodów mieszkańców i tworzących wyżej płatne miejsca
pracy w ramach gospodarki globalnej (Geodecki i in. 2012). Sytuacja Polski nie
jest jednak tak jednoznaczna w zakresie potencjału konkurencyjnego, jakby to
mogło wynikać z analiz zwolenników jakościowych czynników rozwoju. Z jednej
strony bowiem musimy budować nowoczesną gospodarkę wysokich technologii, z drugiej zaś nadrabiać ewidentne zapóźnienia cywilizacyjne w dziedzinie
infrastruktury czy dostępu do usług pożytku publicznego, które już obecnie
stanowią wąskie gardła rozwoju.
W literaturze przedmiotu brakuje jednak systematycznych badań dotyczących terytorialnych zasobów umożliwiających regionowi sprostanie wymogom
konkurencji. Dlatego dalsza część niniejszego podrozdziału została poświęcona
temu zagadnieniu.
Istotna jest też wspominana już kwestia relatywności pojęcia konkurencyjności, a więc i potencjału konkurencyjnego. Rozumienie tej kategorii zmienia
się w czasie wraz ze wzrostem poziomu życia, zmianami technologicznymi,
pojawianiem się nowych możliwości rozwoju i przesuwaniem się konsumentów
w górę piramidy zaspokajania potrzeb według hierarchii Maslowa. Oznacza
to, że potencjał konkurencyjny regionu nie jest dany raz na zawsze, wymaga
nie tylko procesu inwestowania i pomnażania, ale także stałego analizowania
i korygowania kierunku tych wysiłków. Do niedawna stanowiące o potencjale konkurencyjności Śląska zasoby węgla mogą nim być nadal, jeśli zostaną
skojarzone z technologiami sekwestracji CO2, a położenie nadmorskie Polski
północnej przestanie stanowić jej ważny zasób konkurencyjny bez rozwoju technologii off-shorowych. W takim kontekście należy rozpatrywać wzrost znaczenia
terytorialnych czynników konkurencyjności w ostatnich latach, który wynika
ze zmian strukturalnych w gospodarce światowej, w tym z procesu globalizacji.
4.1.2. Terytorialne zasoby konkurencyjności
Pojęcie terytorialności w ostatnich latach często jest używane w literaturze
przedmiotu. Zastępuje ono takie przymiotniki, jak „przestrzenny”, „regionalny”, „lokalny”, co wynika ze wzrostu znaczenia spójności terytorialnej na forum
UE. Dlatego bez wdawania się w dywagacje na ten temat zostanie przyjęte
nazewnictwo unijne, a przymiotnik „terytorialny” będzie zamiennie używany
z określeniem „przestrzenny”, aczkolwiek w literaturze przedmiotu można
znaleźć także odmienne stanowiska w tej kwestii (np. Markowski 2011).
Istotą terytorialnych zasobów konkurencyjności jest ich przywiązanie do
danego terenu i trudność w przenoszeniu gdzie indziej. Ma to ogromne znacze
nie w dobie globalizacji relacji gospodarczych i pogłębiającej się integracji UE
w sferze gospodarczej. Mobilny kapitał i mobilna siła robocza przemieszczają
się w poszukiwaniu korzyści według przyjmowanych przez siebie celów czy
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systemów wartości. Posiadanie kapitału czy obfitych, a nawet wysokiej jakości
zasobów pracy nie musi więc warunkować sukcesu danego regionu, skoro
czynniki te są coraz bardziej mobilne2.
Emanacją tego rozumowania jest stwierdzenie, że gospodarka nie jest
„płaska” (mapa 4.1), koncentracja produkcji jest nieunikniona i korzystna,
a korzyści aglomeracji przeważają nad niekorzyściami w szerokich zakresach
koncentracji osadnictwa (takich, z jakimi mamy do czynienia w Europie czy
Polsce). Koncentracja przestrzenna produkcji nasila się wraz z osiąganiem coraz
wyższego poziomu produkcji i włączaniem się w procesy globalizacji. Rozwój
kraju oznacza koncentrację ludności w miastach, i to one stają się motorami
rozwoju. Polaryzacja nie trwa jednak wiecznie. Zwalnia lub wręcz zatrzymuje
się wraz z osiągnięciem dochodu na poziomie 10 000–15 000 USD na miesz
kańca (World Bank 2009, s. 9).

Źródło: World Bank GIS Laboratory, cyt. za Gill (2010).

Mapa 4.1. Koncentracja produkcji w Polsce (PKB na kilometr kwadratowy)
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Kwestię tę podniesiono na gruncie modeli nowej geografii ekonomicznej.
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Źródło: World Bank 2009, s. 9.

Wykres 4.1. Koncentracja produkcji w najlepiej rozwiniętych obszarach Francji, Hiszpanii,
Japonii, Kanady i Holandii

Logika rozważań zaproponowana przez ekspertów Banku Światowego
wskazuje na konkurencyjność miejsc cechujących się „wysoką gęstością”.
Pozostałe miejsca są niekonkurencyjne, a podstawowym remedium jest ich
związanie z tymi konkurencyjnymi poprzez właściwą infrastrukturę komunikacyjną i transportową. Integracja ekonomiczna wymaga wykorzystania
przede wszystkim mechanizmów rynkowych, tj. korzyści aglomeracji, migracji
i specjalizacji. Zwiększanie gęstości, zmniejszanie dystansu i barier wymiany
(podziałów) to główne zadania dla polityki rozwoju – zarówno przestrzennej,
jak i regionalnej (tabela 4.1).
Tabela 4.1. Polityki regionalna i przestrzenna dla trzech skal terytorialnych
Skala przestrzenna
lokalna

Wyszczególnienie

krajowa

międzynarodowa

Jednostka
obszar/subregion

kraj

makroregion

Najważniejszy
wymiar

Gęstość osadnictwa wiejskiego i miejskiego

Dystans pomiędzy
dobrze i słabo rozwijającymi się obszarami

Podziały (bariery)
pomiędzy krajami

Drugi najważniejszy wymiar
pod względem
znaczenia

Dystans ze względu na
kongestie

Gęstość – ludność doświadczająca ubóstwa
w słabo rozwijających
się obszarach

Dystans do rynków
światowych

Trzeci najważniejszy wymiar
pod względem
znaczenia

Podziały (napięcia)
pomiędzy standardowymi
osiedlami a osiedlami substandardowymi (slumsami)

Podziały (bariery)
pomiędzy obszarami/
subregionami w ramach kraju

Gęstość – brak dużego
kraju w sąsiedztwie

Źródło: World Bank 2009, s. 7.
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Unia Europejska, posługując się raportami F. Barki, również wskazuje na
znaczenie masy krytycznej dla konkurencyjności terytoriów. Barca podkreśla
wagę i istotność korzyści aglomeracji i opowiada się za sieciowaniem obecnych
i możliwych do pojawienia się potencjałów endogenicznych. Echa tego podejścia
można znaleźć w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, w której zaproponowana została koncepcja metropolii sieciowej, łącząca korzyści
aglomeracji i opór pokonywania przestrzeni (Korcelli i in. 2010). Również
w Agendzie Terytorialnej Unii Europejskiej 2020 priorytet pierwszy dotyczący
wspierania policentrycznego i zrównoważonego rozwoju terytorialnego obejmuje explicite kwestie powiązań sieciowych. Innym aspektem tego samego
zagadnienia jest tworzenie tzw. regionów funkcjonalnych zapewniających masę
krytyczną do rozwoju bez zmian w podziale administracyjnym kraju, odpowiadających na dynamiczne przekształcenia w zasięgu i intensywności powiązań
gospodarczych. W nowym okresie programowania Unii Europejskiej w latach
2014–2020 wzmocniona zostanie również polityka miejska UE, co stanowi wyraz
tego, jak dużą wagę Unia przykłada do konkurencyjności miast w wymiarze
globalnym i europejskim.
Terytorialne wyznaczniki konkurencyjności mogą odnosić się do struktur
przestrzennych (jakość miast, infrastruktura komunikacyjna i transportowa,
jakość środowiska naturalnego, zasoby wód itd.). Mają one wtedy wyraz terytorialny sensu stricto i stanowią domenę polityki przestrzennej. Mogą jednak
również zależeć od czynników społecznych czy instytucjonalnych, które zakorzenione są w danej przestrzeni. Wtedy są to terytorialnie uwarunkowane
wyznaczniki konkurencyjności, gdyż nie da się ich łatwo przenieść z miejsca na
miejsce, chociaż zagospodarowanie przestrzeni nie musi mieć wpływu na ich
powstawanie i istnienie.
4.1.3. Terytorialnie uwarunkowane czynniki konkurencyjności
Wielu terytorialnie uwarunkowanych czynników konkurencji doszukać się
można w koncepcji tzw. kapitału terytorialnego3, który według OECD (2001)
obejmuje m.in. jakość życia, nieuchwytne zależności, takie jak zrozumienie,
wzajemne wspieranie się, zwyczaje, reguły nieformalne, kapitał społeczny, kapitał instytucjonalny, sposoby współdziałania ludzi i przedsiębiorstw oraz coś
nienamacalnego – wiszącego w powietrzu – zwanego środowiskiem, a stanowiącego połączenie instytucji, reguł, rutynowych zachowań, ludzi, producentów,
polityków i badaczy, prowadzącego summa summarum do innowacji i krea
tywności. Dlatego w Agendzie Terytorialnej Unii Europejskiej 2020 priorytet
3

Kapitał ten obejmuje także terytorialne sensu stricto wyznaczniki konkurencyjności.
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czwarty, czyli „Zapewnienie globalnej konkurencyjności regionów w oparciu
o silne gospodarki lokalne”, obejmuje wykorzystywanie kapitału społecznego
i zasobów terytorialnych oraz rozwój innowacji i inteligentnych, terytorialnie
ukierunkowanych strategii specjalizacyjnych w celu budowania konkurencyjności gospodarczej.
Jak wskazuje Camagni (2008, s. 30), omawiane powyżej wyznaczniki swoimi
korzeniami sięgają koncepcji rozwoju endogenicznego, zapoczątkowanych
badaniami nad klastrami przemysłowymi i rozwojowymi milieu, poświęconymi
nieuchwytnym, nienamacalnym, lokalnym, instytucjonalnym i opartym na po
jęciu synergii (intangible, atmosphere-type, local synergy and governance factors)
czynnikom rozwoju i konkurencyjności, które później zostały zreinterpretowane
przez Putnama (1993) jako składowe kapitału społecznego lub kapitału relacyjnego (Camagni 1999; Camagni i Capello 2002).
Jednym z niezwykle interesujących źródeł wskazujących na istnienie tego
typu wyznaczników konkurencyjności są projekty ESPON, np. KIT (Knowledge,
Innovation, Territory). Badania KIT dotyczące sposobów, w jakie dochodzi do
tworzenia innowacji w regionach europejskich, wykazały, że znaczącą rolę w tym
zakresie odgrywają czynniki uwarunkowane terytorialnie. Jednymi z głównych
składowych procesu tworzenia innowacji są „kultura i doświadczenia terytorialne” oraz warunki kontekstualne. Budowanie przewag konkurencyjnych
pod względem innowacji w poszczególnych regionach powinno odbywać się
w odmienny sposób, zależnie od terytorialnie uwarunkowanych wyznaczników
tej konkurencyjności. Podwyższanie poziomu wydatków na B+R ma sens w regionach zdolnych do przetwarzania badań w użyteczne produkty finalne. Inne
regiony powinny najpierw rozbudować swoją infrastrukturę wiedzy, zanim będą
zwiększać wydatki na B+R. Te regiony powinny inwestować głównie w kapitał
ludzki. Natomiast regiony najsłabsze powinny kłaść nacisk na usprawnienie
mechanizmów wykorzystania istniejącego w nich potencjału innowacyjnego.
4.1.4. Terytorialne zasoby konkurencyjności w badaniach Światowego
Forum Ekonomicznego
Rozważania nad terytorialnymi zasobami konkurencyjności warto spiąć klamrą
porównania rozważań i modeli teoretycznych w tym zakresie z praktyką pomiaru. Wykorzystany do tego został wcześniej omówiony ranking Światowego
Forum Ekonomicznego (World Economic Forum – WEF; zob. tabela 1.2),
który dotyczy wprawdzie poziomu krajowego, ale stanowi uznany sposób kompleksowego pomiaru konkurencyjności. Wśród 113 wykorzystanych w rankingu
wyznaczników konkurencyjności część ma charakter terytorialny.
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Terytorialne sensu stricto wyznaczniki konkurencyjności pojawiają się głównie w filarze infrastruktura i obejmują:
•
•
•
•
•
•
•

jakość infrastruktury,
jakość dróg,
jakość infrastruktury kolejowej,
jakość infrastruktury portowej,
jakość infrastruktury transportu powietrznego,
liczbę abonentów telefonicznych telefonii komórkowej na 100 mieszkańców,
liczbę czynnych linii telefonii stacjonarnej na 100 mieszkańców.

Natomiast terytorialnie uwarunkowane wyznaczniki konkurencyjności
zaprezentowano w tabeli 4.2.
Przeważają więc te drugie, co stanowi dowód na potwierdzenie tez nowej
geografii ekonomicznej, że w świecie Internetu i malejących kosztów transportu
jako determinanty konkurencyjności do głosu coraz silniej dochodzą zjawiska
i procesy wpływające na jakość funkcjonowania obszarów. Mają one charakter
społeczny czy instytucjonalny. Wydaje się, że przykład WEF wskazuje na większą
rolę czynników uwarunkowanych terytorialnie jako wyznaczników konkurencyjności niż czynników terytorialnych sensu stricto (tj. związanych z jakością
struktur przestrzennych). Znaczna liczba tych czynników może być mierzona
na poziomie regionalnym jako elementy regionalnego kapitału terytorialnego
(czynniki podkreślone w tabeli 4.2). Ich nieobecność w dostępnych rankingach
regionalnej konkurencyjności wynika głównie z braku informacji na ten temat
na poziomie regionalnym ze względu na deficyt systematycznie prowadzonych
badań w tym zakresie na poziomie województw.
Tabela 4.2. Terytorialnie uwarunkowane wyznaczniki konkurencyjności wykorzystane
przy konstruowaniu Globalnego Indeksu Konkurencyjności
Instytucje
Zaufanie do polityków
Faworyzowanie w decyzjach władz
Marnotrawstwo wydatków rządowych
Przejrzystość polityki rządu
Zapewnienie przez władze publiczne usług wspierania biznesu
Koszty wynikające z przestępczości i przemocy, jakie ponosi biznes
Przestępczość zorganizowana
Infrastruktura
Jakość zaopatrzenia w energię elektryczną
Dostępne kilometromiejsca w rozkładowych rejsach lotniczych z danego obszaru
Szkolnictwo podstawowe
Jakość szkolnictwa podstawowego
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Szkolnictwo wyższe i doskonalenie zawodowe
Jakość systemu edukacyjnego
Jakość nauczania matematyki i nauk ścisłych
Jakość szkół biznesu
Ocena dostępności Internetu w szkołach
Dostępność do wyspecjalizowanych usług szkoleniowych
Wyrafinowanie (jakość) środowiska biznesowego
Liczba lokalnych dostawców
Jakość lokalnych dostawców
Ocena stanu rozwoju klastrów
Innowacje
Jakość instytucji badawczych i naukowych
Współpraca między biznesem i nauką
Dostępność naukowców i inżynierów
Efektywność rynku dóbr
Ocena stopnia wyrafinowania konsumentów
Rynek finansowy i jego poziom rozwoju
Dostępność usług finansowych
Przystępność usług finansowych
Uwaga: podkreślono te czynniki, które mogą być mierzone na poziomie regionalnym, a nie tylko krajowym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów WEF.

Należy zauważyć, że wśród czynników wykorzystywanych w badaniach
WEF brakuje wielu wcześniej omówionych w tym podrozdziale, np. poziomu
kapitału społecznego, w tym kultury (aczkolwiek jego elementy można odnaleźć w pewnych wskaźnikach), czy terytorialnie uwarunkowanych zachowań
innowacyjnych. Być może nie są one jeszcze doceniane przez sferę biznesu albo
mają wybitnie lokalny czy regionalny charakter, podczas gdy ranking WEF ma
zasięg narodowy. Brakuje także odniesień do korzyści aglomeracji. Akcentowane są natomiast wskaźniki dostępu do usług pożytku publicznego, gospodarcze
aspekty lokalnych milieu i czynniki ekonomiczne, do których nowa geografia
nie przykładała wagi, np. czynniki popytowe, tj. jakość (wyrafinowanie) konsumentów. To wskazuje na potrzebę zacieśnienia dialogu między badaczami
konkurencyjności i procesów przestrzennych w gospodarce.
4.1.5. Regionalny Indeks Konkurencyjności dla polskich województw
Ocena potencjału rozwojowego polskich województw w zakresie konkurencyjności zostanie dokładniej przedstawiona na podstawie Regionalnego
Indeksu Konkurencyjności (Regional Competetiveness Index – RCI). Jest to
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pierwszy, ogólnie uznany indeks mierzący poziom konkurencyjności regionów
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Piątym Raporcie Kohezyjnym
Komisji Europejskiej (European Commission 2010b) został przywołany jako
istotna miara oceny poziomu gospodarczego regionów w Europie. Indeks
bierze pod uwagę zarówno społeczne, jak i ekonomiczne aspekty gospodarki,
opisując krótko- oraz długookresowy potencjał gospodarczy regionu. Podsta
wowym celem budowy tego indeksu była względna ocena konkurencyjności
europejskich regionów na poziomie NUTS 2. Autorzy indeksu uzasadniają,
że zmierzenie poziomu konkurencyjności jest konieczne, ponieważ nie tylko
pokazuje bieżącą pozycję danego regionu na tle innych regionów Unii Europej
skiej, ale także może być użyty do wyznaczenia kierunku koniecznych zmian
w przyszłości. Dobór wskaźników do poszczególnych filarów dokonany został
z uwzględnieniem następujących kryteriów:
•
•
•
•
•

opinie ekspertów i przegląd literatury przedmiotu,
eliminacja informacji pokrywających się w różnych filarach,
zbilansowana liczba wskaźników pomiędzy filarami,
dostępność danych statystycznych (kwestia brakujących obserwacji),
zgodność statystyczna (analiza wielowymiarowa).

W tabeli 4.3 przedstawione zostały szczegółowe wskaźniki opisujące gospodarkę regionu w każdym z filarów – obok zmiennych, które uznane zostały za
destymulanty, umieszczono znak (–).
Tabela 4.3. Zmienne wykorzystane do budowy Regionalnego Indeksu Konkurencyjności
dla regionów Unii Europejskiej
Instytucje
1. Korupcja jako główny problem narodowy (–)
2. Obecność korupcji w instytucjach regionalnych (–)
3. Postrzegany poziom defraudacji budżetu (–)
4. Częstotliwość korupcji na poziomie instytucji narodowych (–)
5. Wolność słowa i odpowiedzialność
6. Stabilność polityczna
7. Efektywność rządu
8. Jakość organów regulacyjnych (regulatory quality)
9. Jakość prawa (rule of law)
10. Kontrola korupcji
11. Łatwość zakładania działalności gospodarczej (–)
Stabilność makroekonomiczna
1. Wysokość deficytu budżetu państwa
2. Dochód, oszczędności i pożyczki netto na poziomie narodowym
3. Średnioroczna inflacja (–)
4. Stopa zwrotu obligacji długoterminowych (–)
5. Zadłużenie budżetu państwa (–)
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Infrastruktura
1. Autostrady – indeks
2. Drogi kolejowe – indeks
3. Liczba lotów pasażerskich
Ochrona zdrowia
1. Liczba łóżek w szpitalach
2. Śmiertelność w wypadkach drogowych (–)
3. Oczekiwana długość życia
4. Śmiertelność niemowląt (–)
5. Wskaźnik śmiertelności w wyniku chorób nowotworowych
6. Wskaźnik śmiertelności w wyniku chorób serca
7. Wskaźnik samobójstw
Jakość edukacji na poziomie podstawowym i średnim
1. Odsetek nastolatków (15 lat) z niskimi notami w czytaniu (–)
2. Odsetek nastolatków (15 lat) z niskimi notami z matematyki (–)
3. Odsetek nastolatków (15 lat) z niskimi notami w naukach przyrodniczych (–)
4. Stosunek liczby nauczycieli do liczby uczniów
5. Pomoc finansowa dla uczniów na poziomach 1–4 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji
Kształcenia według UNESCO (ISCED)
6. Wydatki publiczne na poziomie ISCED 1
7. Wydatki publiczne na poziomach ISCED 2–4
8. Odsetek dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej
Jakość edukacji na poziomie wyższym oraz dokształcanie się w ciągu całego życia
1. Odsetek populacji w wieku 25–64 lat z wyższym wykształceniem
2. Odsetek populacji w wieku 25–64 lat zaangażowanych w edukację i dokształcanie
3. Odsetek populacji z wykształceniem podstawowym (–)
4. Dostępność wykształcenia wyższego – udział populacji mieszkającej w odległości więcej niż
60 min od najbliższej szkoły wyższej (–)
5. Wydatki publiczne na uczelnie wyższe (ISCED 5–6) jako procent PKB
Efektywność rynku pracy
1. Współczynnik zatrudnienia
2. Bezrobocie długookresowe (–)
3. Stopa bezrobocia (–)
4. Mobilność pracy
5. Produktywność pracy
6. Różnica w stopie bezrobocia kobiet i mężczyzn (–)
7. Różnice we współczynniku zatrudnieniu kobiet i mężczyzn (–)
8. Bezrobocie kobiet (–)
9. Wydatki publiczne na politykę rynku pracy
Wielkość rynku
1. Produkt krajowy brutto
2. Koszty związane z zatrudnieniem
3. Dochody do dyspozycji
4. Wielkość rynku w postaci potencjalnego PKB
5. Potencjalna wielkość rynku – populacja
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Gotowość technologiczna
1. Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu szerokopasmowego
2. Osoby, które robią zakupy przez Internet do użytku prywatnego
3. Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu
4. Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery
5. Przedsiębiorstwa z dostępem do Internetu
6. Przedsiębiorstwa posiadające stronę www lub stronę domową
7. Przedsiębiorstwa wykorzystujące intranet
8. Przedsiębiorstwa wykorzystujące sieci wewnętrzne (np. LAN)
9. Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach wykorzystujących extranet
10. Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach niewykorzystujących Internetu (–)
Wyrafinowanie biznesu
1. Zatrudnienie w sektorach wyrafinowanych (informacja i komunikacja oraz usługi finansowe
i ubezpieczeniowe)
2. Wartość dodana brutto w sektorach wyrafinowanych
3. Intensywność BIZ – liczba nowych firm zagranicznych przypadających na tysiąc mieszkańców
4. Zagregowany wskaźnik siły klastrów w regionie (European cluster observatory)
5. Kapitał podwyższonego ryzyka (venture capital)
Innowacyjność
1. Liczba aplikacji patentów innowacyjnych
2. Całkowita liczba zgłoszonych patentów
3. Zatrudnienie w działach kreatywnych
4. Zatrudnienie w sektorach wiedzy
5. Liczba publikacji naukowych
6. Całkowite wydatki na działalność badawczo-rozwojową
7. Zasoby pracy w nauce i technologii
8. Zatrudnienie w sektorach technologicznych i sektorach intensywnie wykorzystujących wiedzę
(sectory knowledge-intensive)
9. Wynalazcy w dziedzinie wysokich technologii
10. Wynalazcy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
11. Wynalazcy w dziedzinie biotechnologii
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dijkstra, Annoni i Kozovska 2011.

Ostatecznie wartość Regionalnego Indeksu Konkurencyjności wyznaczona
została z wykorzystaniem odpowiednich wag dla różnych regionów w zależności od tego, w jakiej fazie rozwoju znajduje się dany region. Jak wyjaśniono
wcześniej, poszczególne filary mają różne znaczenie w kolejnych fazach rozwoju
gospodarczego. Dlatego wszystkie regiony UE poziomu NUTS 2 podzielone
zostały na trzy grupy. Jako kryterium podziału wykorzystano PKB per capita
z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza (PPP), wyrażone jako procent
średniego regionalnego PKB per capita w UE (UE 27). Regiony NUTS 2
podzielone zostały na trzy grupy: poniżej 75% (G1), pomiędzy 75–100% (G2)
oraz powyżej 100% (G3). Pierwsza grupa regionów określona została jako go-
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spodarki factor-driven, druga grupa – efficiency-driven, wreszcie trzecia grupa
– innovation-driven.
Dla regionów, które zostały zaklasyfikowane do pierwszej grupy, zasto
sowano następujące wagi: wM1 = 0,4, wM2 = 0,5, wM3 = 0,1. W przypadku regionów
w drugiej fazie rozwoju wykorzystano wagi: wI1 = 0,3, wI2 = 0,5, wI3 = 0,2, natomiast dla gospodarek najbardziej zaawansowanych: wH1 = 0,2, wH2 = 0,5, wH3 = 0,3.
Spośród polskich województw tylko województwo mazowieckie zakwa
lifikowane zostało do grupy regionów efficiency-driven, pozostałe województwa
oceniono jako factor-driven. Dzięki wygenerowanym w ten sposób zarówno
wskaźnikom cząstkowym, jak i wartościom łącznego indeksu konkurencyjności
przyporządkowano każde województwo do jednej z pięciu kategorii (gdzie śr.
oznacza średnią arytmetyczną, a odch. – odchylenie standardowe), co umożliwiło ocenę konkurencyjności polskich województw:
• A – najwyższa konkurencyjność regionu – wartość wskaźnika powyżej
(śr. + odch.),
• B – wysoka konkurencyjność regionu – wartość wskaźnika w przedziale od
(śr. + 1/3 × odch.) do (śr. + odch.),
• C – przeciętna konkurencyjność regionu – wartość wskaźnika w odległości
nie większej od +/- 1/3 odchylenia standardowego od średniej,
• D – niska konkurencyjność regionu – wartość wskaźnika w przedziale od
(śr. – 1/3 × odch.) do (śr. - odch.),
• E – bardzo niska konkurencyjność regionu – wartość wskaźnika niższa niż
(śr. - odch.).
W dwóch spośród 11 filarów – stabilności makroekonomicznej i jakości
szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim – każde województwo w Polsce zostało ocenione jednakowo, dlatego te składowe pominięto w analizie
porównawczej polskich regionów.
W tabeli 4.4 zamieszczone zostały wartości Regionalnego Indeksu Konkurencyjności dla polskich województw. Obok samego indeksu RCI podane zostały
również indeksy cząstkowe dla dziewięciu filarów oraz pozycja w rankingu
regionów poziomu NUTS 2 Unii Europejskiej.
Na mapie 1.1 zamieszczonej w rozdziale 1 zaprezentowano regionalne
indeksy konkurencyjności dla wszystkich regionów Unii Europejskiej, gdzie
polskie województwa zostały ocenione na tle całej Europy. Okazuje się, że połowa województw zakwalifikowana została do regionów ocenianych najgorzej,
a druga połowa znalazła się w przedostatniej kategorii. Należy zauważyć, że
podobnie ocenione zostały regiony wszystkich nowych członków UE.
Na mapie 4.2 pokazano zróżnicowanie oceny konkurencyjności w Polsce.
Najwyżej ocenione zostały województwa mazowieckie i śląskie, a najgorzej
warmińsko-mazurskie i podlaskie.
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Warmińsko-mazurskie

Kujawsko-pomorskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Annoni i Kozovska 2010.

Mapa 4.2. Regionalny Indeks Konkurencyjności – zróżnicowanie w polskich województwach

Z tabeli 4.3 wynika, że do wyznaczenia syntetycznej miary nazwanej indek
sem konkurencyjności wykorzystano szerokie spektrum cech poszczególnych
gospodarek regionalnych. Jednakże zarówno dla ekonomistów, jak i polityków,
szczególnie szczebla samorządowego, ważne jest wskazanie, które spośród tych
czynników przyczyniają się do takiej, a nie innej pozycji danego regionu w rankingu. Dlatego w tabeli 4.5 dla każdego z województw zidentyfikowano jego
najsilniejsze i najsłabsze filary wchodzące w skład indeksu konkurencyjności.
Na podstawie informacji zawartych w tabeli 4.5 możliwe jest wskazanie (dla
każdego regionu), które z filarów powinny stać się obiektami szczególnej uwagi
przy planowaniu polityki rozwoju regionu. Należy jednak zwrócić uwagę, że
zmiany w niektórych wymiarach gospodarki regionu (filarach) mogą nastąpić
tylko w wyniku wieloletnich procesów polegających najczęściej na właściwym
dofinansowaniu, np. ochrony zdrowia czy szkolnictwa na poziomie wyższym.
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Tabela 4.5. Najsilniejsze i najsłabsze cechy w ocenie konkurencyjności polskich
województw
Województwo

Najsilniejsze strony

Najsłabsze strony

Dolnośląskie

Instytucje
Infrastruktura
Gotowość technologiczna

Ochrona zdrowia
Efektywność rynku pracy

Kujawsko-pomorskie

Gotowość technologiczna

Instytucje
Efektywność rynku pracy

Lubelskie

Szkolnictwo na poziomie wyższym

Infrastruktura

Lubuskie

Instytucje
Gotowość technologiczna
Innowacyjność

Szkolnictwo na poziomie wyższym

Łódzkie

Instytucje
Infrastruktura
Wielkość rynku

Ochrona zdrowia

Małopolskie

Ochrona zdrowia
Szkolnictwo na poziomie wyższym

Instytucje

Mazowieckie

Wielkość rynku
Wyrafinowanie biznesu
Innowacyjność

Instytucje

Opolskie

Infrastruktura

Szkolnictwo na poziomie wyższym
Gotowość technologiczna
Innowacyjność

Podkarpackie

Ochrona zdrowia

Infrastruktura
Instytucje
Gotowość technologiczna

Podlaskie

Efektywność rynku pracy

Infrastruktura
Ochrona zdrowia
Wyrafinowanie biznesu

Pomorskie

Efektywność rynku pracy
Wyrafinowanie biznesu
Innowacyjność

Szkolnictwo na poziomie wyższym

Śląskie

Infrastruktura
Wielkość rynku
Gotowość technologiczna

Instytucje
Innowacyjność

Świętokrzyskie

Instytucje

Gotowość technologiczna
Wyrafinowanie biznesu
Innowacyjność

Warmińsko-mazurskie

Ochrona zdrowia

Szkolnictwo na poziomie wyższym
Efektywność rynku pracy
Wielkość rynku
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Wielkopolskie

Infrastruktura
Wielkość rynku

Ochrona zdrowia
Instytucje
Efektywność rynku pracy

Zachodniopomorskie

Instytucje

Efektywność rynku pracy
Wielkość rynku
Szkolnictwo na poziomie wyższym

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
Przeprowadzane w niniejszym podrozdziale rozważania oznaczają, że:
1. Istnieją pewne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi ekonomistami, jak
również organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi w ocenie
znaczenia terytorialnych czynników wzrostu i konkurencyjności. Jednakże
można zidentyfikować pojęcia kluczowe w tej dziedzinie, takie jak: korzyści
aglomeracji, zdolność do wchodzenia w powiązania sieciowe, dostępność
oraz jakość instytucji, kapitału ludzkiego i społecznego.
Jeśli przyjmie się za dobrą monetę wnioski modeli nowej geografii
ekonomicznej, to należy oczekiwać spadku znaczenia terytorialnych sensu
stricto wyznaczników konkurencyjności na rzecz wyznaczników terytorialnie
uwarunkowanych. Już dziś w rankingu WEF dominują te drugie.
2. Nasilające się procesy globalizacji będą wzmacniały znaczenie terytorialnie
uwarunkowanych wyznaczników konkurencyjności. W dobie mobilnego
kapitału, idei i pracy o lokalizacji produkcji będą decydowały albo przypadek, albo nieprzenośne czy trudno przenośne elementy procesu tworzenia
wartości dodanej. Oznacza to, że lista wskaźników wykorzystywanych
w pomiarach, takich jak WEF, będzie powiększana, np. o jakość kapitału społecznego, lokalną/regionalną tożsamość czy jakość środowiska
przyrodniczego lub kulturowego, tak ważnego dla produktywności klasy
kreatywnej.
3. Jeśli uzna się za słuszne rozumowanie zaproponowane przez projekt KIT,
to w przyszłości trzeba będzie zaniechać zuniformizowanych prób pomiaru
konkurencyjności, szczególnie na poziomie regionów (takich jak ranking
WEF na poziomie krajowym). Osiąganie przewag konkurencyjnych wy
magać bowiem będzie specyficznych i różnorodnych działań zgodnych ze
specyfiką danego obszaru, jego tradycjami i kulturą rozwoju. Oznacza to
potrzebę terytorializacji polityki wzmacniającej konkurencyjność tery
toriów.
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4.2. Zdolność do konkurowania. Eksport polski
w ujęciu regionalnym w latach 2009–2011
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński
Analiza aktywności eksportowej Polski w ujęciu regionalnym jest trudna do
przeprowadzenia. Podstawowym problemem jest dostępność danych statystycznych. W Polsce transakcje handlu zagranicznego rejestrowane są nie według tzw.
systemu wyjścia/wejścia, w którym ewidencjonowane byłoby miejsce wysyłki/
odbioru towaru, ale według siedziby podmiotu deklarującego eksport i import.
Rejestracji podlegają tylko transakcje o wartości przekraczającej określone
progi statystyczne, ponadto w zbiorze danych występuje tzw. województwo
nieznane. W praktyce np. dla 2011 roku dostępny zbiór obejmuje 99% eksportu ogółem (według wartości), przy czym 13% przypada na województwo
nieznane – ewidencjonowane są w nim m.in. transakcje, dla których nie można
jednoznacznie określić siedziby podmiotu, realizowane przez podmioty niemające w Polsce siedziby, a także transakcje, w stosunku do których zastosowano
klauzulę poufności.
Ze względu na najważniejsze, przedstawione powyżej uwarunkowania
stwierdzić należy, że analiza eksportu w układzie przestrzennym jedynie przybliża rzeczywisty rozkład zjawiska. Powinna ona jednak stanowić obligatoryjną
część badań przestrzeni gospodarczej. Jak dowodzą analizy przeprowadzone
przez Umińskiego (2012) oraz Ciżkowicza i Umińskiego (2011), profil eksportowy regionu w znacznym stopniu determinowany jest przez charakter
jego gospodarki4. Natomiast Ciżkowicz i Wojciechowski (2011) wykazali, że
dla województw Polski dynamika eksportu ma statystycznie istotny wpływ na
dynamikę liczby pracujących. Jednakże za najważniejszy argument za realizacją
tego typu analiz uznać należy coraz silniejsze powiązania gospodarek regionów
z zagranicznymi rynkami, co z kolei implikuje wzrost zależności – zwłaszcza
sytuacji na rynku pracy – od popytu na eksport.
4.2.1. Struktura eksportu według województw
Udział podmiotów mających siedzibę w poszczególnych województwach w eksporcie Polski wskazuje na dominację tzw. pierwszej szóstki. Na województwa:
śląskie, mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie oraz małopolskie
przypada ok. 75% eksportu ogółem5. Udział żadnego z pozostałych województw
Ważne są tutaj zwłaszcza charakter regionu w przekroju rolnictwo/przemysł, a także potencjał
innowacyjny.
5
Z wyłączeniem województwa nieznanego.
4
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nie przekracza 5%. Trzeba przy tym podkreślić, że struktura w podziale na
pierwszą szóstkę oraz pozostałe województwa od lat praktycznie się nie zmienia. W obrębie tej szóstki zachodzą nieznaczne zmiany, ograniczają się one
jednak do pojedynczych punktów procentowych bądź ich części (wykres 4.2).
Obserwacja zmian udziałów poszczególnych województw w ostatnich latach
w eksporcie Polski pozwala na sformułowanie wniosku, że w okresach korzystnej
koniunktury nieznacznie zwiększa się udział pierwszej szóstki kosztem pozostałych województw. Odwrotne trendy występują w okresach gorszej koniunktury.
W przypadku pierwszej szóstki w okresie kryzysu spadek udziału dotyczy przede
wszystkim tych regionów, w których eksporcie ważną rolę odgrywają produkty
przemysłu samochodowego.

100%
90%

24,8

25,4

70%

6,3

60%

8,0

50%

25,3

25,9

25,8

6,2

5,5

5,6

5,8

7,2

6,7

6,6

7,3

11,8

12,0

12,4

11,8

11,8

12,7

12,3

13,5

14,1

13,6

18,1

17,2

17,9

17,5

17,2

18,3

19,7

18,6

18,5

18,4

2007

2008

2009

2010

2011

80%

40%
30%
20%
10%
0%

Śląskie

Mazowieckie

Dolnośląskie

Wielkopolskie

Pomorskie

Małopolskie

Pozostałe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej.

Wykres 4.2. Udział województw w eksporcie Polski w latach 2007–2011 według siedziby
podmiotu (w procentach)

4.2.2. Dynamika zmian eksportu
W latach 2009–2011 eksport podmiotów mających siedzibę w poszczególnych
województwach wzrastał w nierównomiernym tempie. Indeksy eksportu prezentowane są na wykresie 4.3. Interpretując różnice między poszczególnymi
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województwami, trudno wskazać jednoznaczne prawidłowości, tym bardziej że
nie są one znaczne. Można jednakże wyciągnąć kilka wniosków natury ogólnej:
• potwierdza się wspomniana wcześniej prawidłowość, zgodnie z którą
w latach 2009–2011 wzrastał udział w eksporcie podmiotów z siedzibą
w województwach spoza tzw. pierwszej szóstki. Odzwierciedleniem tego
są najwyższe indeksy eksportu dla województw zaliczanych do grona mniej
znaczących eksporterów,
• najwyższy indeks – spośród pierwszej szóstki – dotyczy podmiotów mających
siedzibę w województwie pomorskim. Przypomnijmy, że w pewnym sensie
jest to „odrabianie strat”, gdyż przed 2009 rokiem podmioty z tego regionu
traciły udziały w ogólnopolskim eksporcie,
• niska wartość indeksu dotyczy podmiotów z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim. Powyższy fakt odczytać należy jako odwrócenie trendu
– przed 2009 rokiem przez wiele lat eksport podmiotów mających siedzibę
w tym regionie dynamicznie wzrastał, co było przede wszystkim rezultatem
działalności inwestorów zagranicznych z branży elektronicznej,
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej.

Wykres 4.3. Indeks eksportu województw (zmiana między 2011 a 2009 rokiem)
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• najniższe wartości indeksu charakterystyczne są dla dwóch województw,
mianowicie lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Wskazuje to na ich dalszą
peryferyzację jako eksporterów. Są to bowiem regiony plasujące się w grupie
województw o niskiej konkurencyjności eksportu (niska wartość eksportu
per capita, mały udział produktów wysokich technologii w zagranicznej
sprzedaży), a jednocześnie – o niskiej jego dynamice. W przypadku województwa lubelskiego diagnoza sytuacji w eksporcie, jaką można postawić na
podstawie analizy oficjalnych danych statystycznych, jest jednak niepełna ze
względu na tzw. nierejestrowane obroty realizowane przez cudzoziemców,
które mogą wynosić nawet jedną trzecią oficjalnie rejestrowanego eksportu.
4.2.3. Geograficzna struktura eksportu
Podmioty z siedzibą w poszczególnych województwach cechuje odmienna intensywność relacji handlowych z poszczególnymi krajami, czego odzwierciedleniem
jest specyficzna struktura eksportu według grup krajów. Jest ona prezentowana na wykresie 4.4 w podziale na pięć grup krajów. Kraje członkowskie UE
podzielone zostały na dwie grupy: UE 15 (tzw. stare kraje członkowskie) oraz
nowe kraje członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 roku oraz w latach
kolejnych. Uznano, że podział do celów analitycznych jest zasadny ze względu na
wyraźne różnice między regionami Polski w odniesieniu do relacji handlowych.
Jak wynika z zestawienia na wykresie 4.4, znaczna różnica w układzie regionalnym dotyczy udziału krajów UE 15 w eksporcie. W przypadku województwa
lubuskiego na „stare” kraje członkowskie UE przypada blisko 79% eksportu
ogółem, natomiast dla podmiotów z siedzibą w województwie pomorskim –
42,8%6. Różnica jest zatem prawie dwukrotna. Prawidłowością jest to, że im
bliżej zachodniej oraz południowo-zachodniej granicy znajduje się siedziba
eksportera, tym w strukturze eksportu więcej znaczą kraje UE 15.
W przypadku nowych krajów członkowskich UE największe znaczenie mają
one dla eksportu województw południowej Polski, takich jak: świętokrzyskie,
małopolskie, opolskie oraz śląskie i dolnośląskie, co wynika z bliskości rynków
Czech, Słowacji i Węgier. W odniesieniu do podmiotów z siedzibą w województwie podlaskim istotna jest natomiast bliskość Litwy, Łotwy oraz Estonii.
Trzy województwa wyróżniają się pod względem udziału eksportu do grupy
krajów określanych jako „pozostałe”. Odnosi się to do podmiotów mających
siedzibę w Pomorskiem (36,5% w 2011 roku). Ze względu na strukturę produktową eksportu, w której dużą rolę odgrywają produkty przemysłu stoczniowego
(eksportowane poza UE, przede wszystkim do krajów tzw. taniej bandery, ale
też np. do Norwegii), podmioty z województwa pomorskiego cechuje najniższy
udział łącznie krajów UE 15 oraz nowych krajów członkowskich Unii.
6
W znacznym stopniu wynika to z intensywnych relacji handlowych z Niemcami, o czym
świadczą dane zaprezentowane na wykresie 4.5.
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Wykres 4.4. Struktura eksportu polskich województw według grup krajów w 2011 roku
(w procentach)

Podsumowując powyższe rozważania i próbując zidentyfikować ogólne
prawidłowości dotyczące struktury geograficznej, można stwierdzić, że znaczenie ma bliskość między stronami transakcji (eksporterem i jego zagranicznym
Jest to skutkiem eksportu środków transportu pływającego, a także funkcji, jaką podmioty
z tego regionu pełnią jako pośrednicy w eksporcie realizowanym drogą morską poza obszar UE.
7
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kontrahentem). Potwierdzają się tym samym przewidywania nowej geografii
ekonomicznej w kwestii znaczenia odległości. Badania przeprowadzone przez
Umińskiego (2012), w których estymowany był model grawitacji dla eksportu
Polski na poziomie regionów, potwierdzają jego przydatność. Krytyczni obserwatorzy zjawisk gospodarczych stwierdzą z pewnością, że model grawitacji
„prawie zawsze” się sprawdza. Jednakże dla powiązań handlowych Polski
w ujęciu regionalnym model ten estymowany był po raz pierwszy. Podstawowe
parametry, takie jak odległość oraz PKB kraju i regionu, mają statystycznie
istotny, zgodny co do oczekiwanego kierunku wpływ na intensywność powiązań
handlowych.
Obok prawidłowości przewidzianych przez koncepcję grawitacji istotne są
także specyficzne uwarunkowania wynikające ze struktury gospodarki regionu,
w którym siedzibę mają eksporterzy, a także aktywność podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego. Przykładem jest wspomniane już województwo warmińsko-mazurskie (z dużym udziałem krajów UE w eksporcie), a także pomorskie
(eksport statków – poza UE).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej.

Wykres 4.5. Udział Niemiec w wartości eksportu ogółem w 2011 roku (w procentach)
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Jak wiadomo, Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski.
Sytuacja gospodarcza w Polsce w znacznym stopniu determinowana jest przez
kondycję gospodarki niemieckiej. Nawiązując do wspomnianej już w rozdziale
2 koncepcji lumpy countries Couranta i Deardorffa (1992), którą w tłumaczeniu na język polski odczytać należy jako odnoszącą się do nierównych bądź
niejednorodnych krajów, zauważyć można, że udział Niemiec w eksporcie
podmiotów mających siedzibę w poszczególnych regionach Polski różni się
znacząco (wykres 4.5). Najwyższy jest w przypadku województwa lubuskiego
(50%), najniższy zaś – województwa pomorskiego (12%). Im dalej od granicy
z Niemcami, tym udział ten jest niższy.
4.2.4. Jakościowy wymiar eksportu
W teorii handlu zagranicznego, a także w badaniach empirycznych zwraca się
uwagę na jednostkowe wartości produktów (unit value). Podstawą powyższego
ujęcia są koncepcje terms of trade (dla eksportu oraz importu), a także horyzontalnego/wertykalnego handlu wewnątrzgałęziowego. W układzie regionalnym
dostrzegalne są znaczne różnice, jeśli chodzi o jednostkowe wartości eksportowanych produktów (wykres 4.6). Im wyższa jest wartość wskaźnika, tym jeden
kilogram eksportu ma wyższą wartość. Tak skonstruowany wskaźnik pozwala
na ocenę konkurencyjności oferty eksportowej. Trzeba zaznaczyć, że jest to
ocena bardzo pobieżna, gdyż rzutuje na nią struktura produktowa eksportu,
a ta z kolei jest pochodną gospodarki regionu i struktury jego przemysłu. Jako
alternatywę można byłoby rozważyć ocenę konkurencyjności na podstawie
wartości jednostkowych produktów eksportowanych przez podmioty z poszczególnych regionów – przy czym byłyby to homogeniczne grupy wyrobów.
Jak wynika z obliczeń zaprezentowanych na wykresie 4.6, jednostkowe
wartości eksportu znacznie się różnią. Wskaźnik przyjmuje wartości poniżej
jedności dla województw opolskiego, świętokrzyskiego oraz zachodniopomor
skiego. Najwyższy (3,12) jest dla podmiotów mających siedzibę w województwie
dolnośląskim, wysoki jest też dla województw wielkopolskiego i podkarpackiego.
Uzyskane wyniki trudno jednoznacznie zinterpretować. Pozycja regionu
w rankingu może być przede wszystkim pochodną produktowej struktury eksportu. Niskie wartości wskaźnika dotyczą tych regionów, w których w strukturze
eksportu duże znaczenie mają produkty masowe (np. nawozy w województwie
zachodniopomorskim), surowce mineralne (opolskie i świętokrzyskie) bądź
surowce naturalne (węgiel w Śląskiem). Wspomniany Śląsk jest o tyle ciekawy,
że choć region ten eksportuje także wiele nowoczesnych produktów, w tym
w branży samochodowej, na jego pozycję rzutuje eksport surowców/kopalin.
Najwyższe wartości wskaźnika występują z kolei w tych regionach, w których
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w strukturze eksportu wysokie udziały mają produkty środków transportu samo
chodowego (Wielkopolska oraz Dolny Śląsk) oraz lotniczego (województwo
podkarpackie).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej.

Wykres 4.6. Wartość eksportu polskich województw w 2011 roku (w euro/kg)

4.2.5. Produktowa koncentracja eksportu, znaczenie towarów
uznawanych za wrażliwe
Dla każdego z województw charakterystyczna jest specyficzna produktowa
struktura eksportu. W znacznym stopniu warunkowana jest ona cechami gospodarki regionu. W regionach rolniczych występuje relatywnie duży udział
produktów rolno-spożywczych w eksporcie, natomiast regiony z wysokim
potencjałem innowacyjnym charakteryzują się dużym udziałem produktów
wysokich technologii w eksporcie. Struktura produktowa eksportu znajduje
także swoje odzwierciedlenie w zróżnicowanym stopniu koncentracji produktowej eksportu. Aby ją zobrazować, wyliczony został bardzo prosty w swej
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konstrukcji indeks informujący, jaki jest udział najważniejszych 5, 10 oraz 15
grup produktowych w eksporcie podmiotów mających siedzibę w 16 woje
wództwach (wykres 4.7). Obliczenia zostały przeprowadzone na podstawie
czterocyfrowych grup produktowych według nomenklatury scalonej (CN).
Uwzględniono 1224 grupy produktowe, przy czym nie dla każdego z województw
(w przypadku wszystkich grup) odnotowany został eksport. Jak można się było
spodziewać, we wszystkich województwach stopień koncentracji jest większy
niż dla Polski jako całości, co jest zrozumiałe i wynika z tego, że w przypadku
kraju struktura eksportu jest po prostu bardziej zdywersyfikowana. Dla mniejszych jednostek analizy terytorialnej, jakimi są województwa, dostrzegalny jest
natomiast fenomen specjalizacji, co odzwierciedla fakt, że regiony się różnią.
Oprócz wspomnianego „prostego” wskaźnika koncentracji wyliczony został
także indeks Herfindahla (oparty na sumie kwadratów udziałów). Uzyskane
wyniki w postaci rang województw i według stopnia produktowej koncentracji
eksportu są bardzo podobne.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej.

Wykres 4.7. Koncentracja produktowa eksportu polskich województw w 2011 roku. Udział
najważniejszych 5, 10 oraz 15 grup produktowych w eksporcie podmiotów mających siedzibę
w poszczególnych województwach (w procentach)
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Najwyższy stopień koncentracji produktowej eksportu dotyczy województwa
warmińsko-mazurskiego. W przypadku podmiotów mających siedzibę w tym
regionie (w 2011 roku) na pięć najważniejszych grup produktowych przypadało
53% eksportu ogółem. Wysoka koncentracja – powyżej 50% – dotyczy także
województwa pomorskiego. Udział najważniejszych pięciu produktów zawarty
w przedziale 40–50% występuje w województwach śląskim, dolnośląskim oraz
zachodniopomorskim. Najniższą koncentracją (indeks poniżej 20%) cechują
się województwa mazowieckie oraz łódzkie (wykres 4.7).
4.2.6. Handel wewnątrzgałęziowy
Rozwój gospodarczy Polski, zacieśnienie relacji handlowych i kapitałowych
(poprzez BIZ) z zagranicą oraz integracja w ramach rynku wewnętrznego UE
prowadzą do wzrostu znaczenia handlu typu wewnątrzgałęziowego (Intra-Industry Trade – IIT), którego istota została przedstawiona w rozdziale 2.
Udział handlu wewnątrzgałęziowego w obrotach ogółem rejestrowanych
w układzie regionalnym został obliczony z wykorzystaniem indeksu Grubella–
Lloyda, według poniższej formuły:

Ri =

n

∑ ai
i =1

(Ex i + Imi ) − |Ex i − Imi|
(Ex i + Imi )

gdzie:

(Exi + Imi) – globalna wartość wymiany zagranicznej branży i w województwie,
|Exi – Imi| – bezwzględna wartość z różnicy między eksportem a importem branży
i w województwie,
ai – udział branży i w sumie eksportu i importu regionu.

Wyniki obliczeń (wykres 4.8) wskazują, że intensywność handlu wewnątrz
gałęziowego w układzie regionalnym jest zróżnicowana. Indeks Grubella–Lloyda przyjmuje najniższe wartości (poniżej 0,3) dla województw świętokrzyskiego
oraz podlaskiego, najwyższe natomiast (0,4 i więcej) dla małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. Potwierdza się teza, że intensywność
IIT jest niższa dla województw niż dla Polski ogółem. Prawdopodobieństwo, że
w regionie znajdują się jednocześnie eksporterzy i importerzy produktów danej
branży jest bowiem mniejsze niż dla całego kraju. Badania dla lat 2006–2008
przeprowadzone przez Umińskiego (2012) wskazują, że intensywność handlu
wewnątrzgałęziowego dla województw Polski jest pozytywnie skorelowana
z wartością PKB per capita regionu, a także z udziałem podmiotów z przewagą
kapitału zagranicznego w eksporcie.
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Wykres 4.8. Intensywność handlu wewnątrzgałęziowego polskich województw w 2011 roku
(na poziomie czterocyfrowych grup według nomenklatury CN)

4.2.7. Porównanie udziałów w eksporcie oraz PKB Polski, eksport
per capita
Z porównania udziałów województw w eksporcie oraz w PKB Polski ogółem
(wykres 4.9) wynika, że jeśli region znajduje się na lewo od linii 45 stopni, to
jego udział w eksporcie Polski jest wyższy niż w ogólnopolskim PKB. Może to
wskazywać na proeksportową orientację podmiotów mających w nim siedzibę,
a także relatywnie wysoką konkurencyjność oferty eksportowej. Sytuacja taka
występuje w przypadku następujących województw: lubuskiego, pomorskiego,
wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego.
O różnej skali tzw. otwarcia gospodarek regionu na eksport, a także ekspo
zycji na ryzyka związane z eksportem świadczy wartość eksportu w przeliczeniu
na mieszkańca (wykres 4.10). Dla województwa lubelskiego wynosi ona poniżej
1 tys. euro. Najwyższa jest (ponad 5,5 tys. euro) w przypadku województwa
dolnośląskiego.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej oraz GUS.

Wykres 4.9. Porównanie udziału województw w PKB oraz eksporcie Polski ogółem w 2010 roku
(w procentach)
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Wykres 4.10. Wartość eksportu polskich województw per capita (w euro)
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Wnioski
Światowy kryzys gospodarczy i finansowy jednoznacznie uświadamia, jak silnie gospodarki poszczególnych krajów są między sobą powiązane. Jeśli nawet
Polska, zwana symbolicznie „zieloną wyspą” ze względu na relatywnie wysokie
tempo wzrostu, wykazała się znaczną odpornością na zjawiska kryzysowe i nie
doświadczyła tak silnie jak inne kraje efektu „zarażania”, to skutki globalnej
dekoniunktury w końcu dadzą o sobie znać. Eksport należy do najważniejszych
kanałów przenoszenia kryzysu8.
Skala tzw. otwarcia na wymianę handlową między poszczególnymi regionami istotnie się różni. Dowodzą tego zarówno wartości eksportu per capita,
jak i szacunkowe relacje wartości eksportu do regionalnego PKB. W ostatnich
latach dostrzec można wzrost znaczenia eksportu. Podmioty prowadzące
w Polsce działalność (zarówno z kapitałem „rodzimym”, jak i z kapitałem zagranicznym) zwiększają tym samym swoją ekspozycję na różnego rodzaju ryzyka
towarzyszące eksportowi. Prawdopodobnie proces ten będzie trwał w następnych latach. Z tych względów pod adresem statystyki publicznej sformułować
należy postulat, aby dla poszczególnych regionów podawane były informacje
dotyczące znaczenia eksportu, relacji eksportu do PKB oraz znaczenia eksportu
netto w dynamice PKB. W otwartej gospodarce są to informacje o podstawowym znaczeniu. Powtórzyć należy, że w zakresie tym między regionami Polski
dostrzegalne są poważne zróżnicowania.
Czas kryzysu nadaje szczególną rangę problematyce eksportu. Problemy,
z jakimi np. zmaga się branża motoryzacyjna (nastawiona na eksport) zarówno w kontekście spadku popytu, jak i zaprzestania działalności w Polsce
przez zagranicznych inwestorów, w niejednakowym stopniu przekładają się
(in minus) na sytuację na rynku pracy w poszczególnych regionach. Przemysł
motoryzacyjny jest tylko jednym z wielu. Prawie każdy z regionów ma swoją
kluczową branżę, w której spadek popytu na eksport przyczynia się do wzrostu
presji na rynek pracy. Dotyczy to zwłaszcza regionów o wysokiej koncentracji
produktowej eksportu.
W UE w odniesieniu do problematyki rozwoju regionalnego rozwijana jest
idea inteligentnej specjalizacji (smart specialization). Polega ona w dużym skróZe względu na charakter dostępnych danych statystycznych jego analiza w ujęciu regionalnym
może mieć charakter jedynie przybliżony. Informacje gromadzone są bowiem według siedziby
podmiotu zaangażowanego w międzynarodową wymianę handlową. W zakresie aktywności
eksportowej między poszczególnymi regionami zidentyfikować można poważne zróżnicowania
pod względem: struktury geograficznej i produktowej sprzedaży, udziału podmiotów z zagranicznym kapitałem, intensywności handlu wewnątrzgałęziowego, dynamiki eksportu, jego wartości
jednostkowych itp. Tak jak województwa i ich gospodarki różnią się per se, tak też różni się ich
eksport.
8
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cie na rozwijaniu ujawnionych przewag komparatywnych. Przewagi te powinny
być identyfikowane także na płaszczyźnie eksportowej i stanowić podstawę
określania kierunków rozwoju regionalnego.
Należy przeorientować politykę promocji eksportu, przenosząc coraz więcej
środków na poziom regionalny. Jest to zgodne z zasadą subsydiarności w tym
sensie, że władze regionalne mają lepszą wiedzę w kwestii identyfikacji potrzeb
eksporterów. Teoretycznie rzecz ujmując, a także dosłownie interpretując przepisy prawne UE, sfera wspierania eksportu, jako część polityki handlowej UE,
leży w kompetencji organów Unii. Jednakże w praktyce promocja eksportu –
jeśli nie jest realizowana wbrew zasadom polityki konkurencji UE – prowadzona
jest zasadniczo przez kraje członkowskie. Powinna być ona w większym zakresie
wdrażana na szczeblu regionalnym – ze względu na lepsze rozpoznanie potrzeb
eksporterów, a także regionalną specyfikę określaną przez profile eksportowe
poszczególnych regionów.
Sprawy dotyczące aktywności eksportowej powinny uzyskać wysoką rangę
jako część strategii rozwoju regionalnego. Władze regionalne powinny podejmować działania mające na celu rozpoznanie stanu eksportu oraz problemów
eksporterów.

4.3. Zdolność do przyciągania kapitału zagranicznego.
Atrakcyjność inwestycyjna województw
Dorota Ciołek
Obok aspektów omawianych w poprzednich podrozdziałach czynnikiem
mającym istotne znaczenie dla potencjału rozwojowego regionu jest jego
atrakcyjność inwestycyjna. Należy zaznaczyć, że relacja ta ma charakter wzajemnego sprzężenia zwrotnego. Z jednej strony atrakcyjność regionu w dużej
mierze zależy od jego potencjału rozwojowego, z drugiej zaś wysoko oceniana
atrakcyjność przyczynia się do podniesienia tego potencjału. Działa to na zasadzie „samospełniających się prognoz”, co oznacza, że uzyskanie wysokich not
w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej, świadczącej o środowisku sprzyjającym
inwestycjom, może być dodatkowym argumentem branym w przyszłości pod
uwagę przez potencjalnych inwestorów9.
Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który z różnym natężeniem trwa od
2008 roku, stawia badaczy w obliczu konieczności znalezienia odpowiedzi na
Stąd kluczowy jest naukowy obiektywizm analiz ekonomicznych poświęconych badaniu atrakcyjności inwestycyjnej. Nierzetelne wyniki analiz nie powinny stawać się instrumentami polityki
regionalnej.
9
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pytanie o siłę i kanały jego oddziaływania na polskie regiony, co zostało już
częściowo omówione w rozdziałach 1 i 2. Wydaje się, że właśnie inwestycje
zagraniczne są silnie uzależnione od zmian na rynkach finansowych. Stąd
należałoby się zastanowić, w jakim stopniu kryzys wpłynął i nadal wpływa
na lokowanie BIZ w polskich województwach oraz jak oddziałuje na ocenę
ich atrakcyjności inwestycyjnej. Z tego punktu widzenia warto przyjrzeć się
w szczególności inwestycjom w sektorach nowoczesnych, czyli w przemyśle
przetwórczym wysokich i średnio wysokich technologii oraz w usługach. Wpływ
takich inwestycji na rozwój regionu jest szczególnie istotny, dlatego należałoby
zbadać ich wrażliwość na zmienne uwarunkowania na rynkach światowych.
Skoro napływ inwestycji, szczególnie w nowoczesnych sektorach produkcji
i usług, ma duże znaczenie dla rozwoju regionu, to polityka regionalna powinna
być skierowana m.in. na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej. Stąd ważne
stają się określenie czynników determinujących tę atrakcyjność, a także ocena
aktualnych mocnych i słabych stron danego regionu. Podkreślić należy jednak,
że tylko niektóre z elementów tworzących atrakcyjność inwestycyjną znajdują
się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania władz regionalnych.
4.3.1. Atrakcyjność inwestycyjna a potencjał rozwojowy regionu
Wpływ inwestycji na rozwój regionu może mieć charakter oddziaływania „od
góry” lub „od dołu” (Godlewska-Majkowska 2010, s. 1). Stymulowanie rozwoju „od góry” zachodzi wówczas, gdy przedmiotem inwestycji jest duży obiekt
o nowoczesnym dla danej lokalizacji charakterze, najczęściej w sektorze nowych
technologii. Obecność takiej jednostki wiąże się z napływem znacznego kapitału, kreacją nowych miejsc pracy (również w podmiotach współpracujących)
oraz rozprzestrzenianiem się wiedzy i innowacji. Ponadto obserwuje się wówczas
działanie wysokiego mnożnika inwestycyjnego.
Oddziaływanie na rozwój „od dołu” zachodzi wtedy, gdy inwestycji dokonuje
się na podstawie zasobów endogenicznych danego obszaru, a mechanizmem
napędzającym rozwój jest współpraca licznych, małych inwestorów. Powstają
wówczas sieci współpracujących małych przedsiębiorstw, które korzystają
z przepływu niekodyfikowanej wiedzy w celu uzyskania przewag konkurencyjnych w stosunku do podmiotów spoza regionu. Obserwujemy wtedy synergiczny
efekt działania kapitału ludzkiego i społecznego nagromadzonego na danym
obszarze (Godlewska-Majkowska 2010, s. 2).
W przypadku wpływu na gospodarkę regionu jako całości, odzwiercied
lonego też w postępie technologicznym i cywilizacyjnym, większe znaczenie
ma prorozwojowe oddziaływanie „od góry”. Oznacza to, że kluczowe są inwestycje związane ze znacznym kapitałem i z sektorami nowoczesnymi. Stąd
na szczególną uwagę zasługują inwestycje w sektorach przemysłu wysokich
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i średnio wysokich technologii oraz w usługach okołobiznesowych wymagających wysokich kwalifikacji pracowników. Wzrost globalnej konkurencji,
rozwój technologii telekomunikacyjno-informacyjnych, a także liberalizacja
przepisów dotyczących międzynarodowego handlu usługami przyczyniły się
do rozpowszechnienia w gospodarce światowej offshoringu10. Jest to praktyka,
która polega na wytwarzaniu usług na terytorium innego państwa niż kraj,
z którego pochodzi kapitał11.
Najczęściej korzyściami wynikającymi z przenoszenia usług do innych
lokalizacji są niższe koszty pracy lub dostęp do większych zasobów kapitału
intelektualnego. Nową formą offshoringu, która bardzo dynamicznie rozwija
się w ostatnich latach, jest offshoring procesów biznesowych opartych na wiedzy. Tego typu działalność ma na celu nie tyle obniżanie kosztów, ile tworzenie
wysokiej wartości dodanej.
4.3.2. Atrakcyjność inwestycyjna potencjalna i rzeczywista
Atrakcyjność inwestycyjna regionu rozumiana jest jako „zdolność skłonienia
inwestora do wyboru konkretnego obszaru jako miejsca lokalizacji swojej działalności spośród grupy alternatywnych lokalizacji w wyniku możliwości zaoferowania lepszej czy wręcz optymalnej kombinacji czynników przekładających się
na maksymalizację przyszłych korzyści” (Gawlikowska-Hueckel i Umiński 2000,
s. 7). Ocena atrakcyjności jest wypadkową zarówno wewnętrznych cech regionu,
jak i czynników zewnętrznych. Jednakże należy zaznaczyć, że z natury rzeczy
jest ona, i zawsze będzie, bardzo subiektywna – odzwierciedlać musi bowiem
specyficzne upodobania i preferencje konkretnego inwestora. Zależy również
od natężenia konkurencji w danej branży, wielkości podmiotu czy przyjętej
strategii działania oraz w znacznym stopniu od rodzaju sektora działalności.
Atrakcyjność ze swej natury oznacza jednocześnie pozytywne wyróżnienie się
Prekursorem wykorzystania offshoringu procesów biznesowych była firma General Electric,
która już w 1990 roku zaczęła wyodrębniać z macierzystego przedsiębiorstwa usługi biznesowe.
Obecnie firma ma ok. 30 jednostek opartych na offshoringu, które świadczą usługi w takich obszarach, jak: usługi informatyczno-telekomunikacyjne (IT), obsługa klienta, zarządzanie kadrami,
księgowość, logistyka.
11
Może być prowadzony poprzez działania wewnętrzne – stworzenie jednostki, która jest
zależna kapitałowo – bądź też przez outsourcing międzynarodowy, czyli zlecenie wykonania
usług zagranicznemu kontrahentowi (UNCTAD 2004). Procesami, które najczęściej podlegają
offshoringowi, są IT oraz szeroko rozumiane usługi biznesowe. Zjawisko to określane jest często
jako BPO (Business Process Outsourcing) lub IT (enabled services), czyli dostarczanie usług dzięki
wykorzystaniu Internetu. Działami IT funkcjonującymi najczęściej w formie offshoringu są: budowanie, wsparcie i rozwój aplikacji, reengineering oraz kontrola bezpieczeństwa. Natomiast BPO
obejmuje przede wszystkim następujące funkcje: finanse i księgowość, usługi prawne, obsługę
klienta, administrację, analizę i badania rynku (Ciesielska 2009).
10
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konkretnej jednostki na tle innych, podobnych. Inwestor – decydując o miejscu
lokalizacji inwestycji – dokonuje wyboru spośród wielu możliwych lokalizacji,
które w pewien sposób konkurują między sobą. Oznacza to, że regiony uczestniczą w swoistej walce konkurencyjnej przez kreowanie dodatkowych bodźców
mogących zachęcić potencjalnych inwestorów. Z perspektywy inwestora czynnikiem decydującym o ostatecznym wyborze w większości przypadków jest
spełnienie przez daną konkretną lokalizację minimum założonych przez niego
warunków koniecznych do podjęcia inwestycji (Brodzicki i in. 2010).
Definiując atrakcyjność inwestycyjną, należy odróżnić atrakcyjność inwestycyjną potencjalną, czyli zdolność do przyciągnięcia nowych inwestorów,
od atrakcyjności inwestycyjnej ujawnionej, rzeczywistej, będącej wynikiem
obiektywnej analizy już zrealizowanych inwestycji. Atrakcyjność potencjalna
to zbiór cech regionu związanych z walorami lokalizacyjnymi, które mają
wpływ na osiąganie celów inwestora, czyli kosztów działalności, przychodów ze
sprzedaży, rentowności netto czy konkurencyjności danej inwestycji. Natomiast
rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna to zdolność regionu do wykreowania satysfakcji inwestora oraz wywołania absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego
w formie inwestycji. Można ją mierzyć za pomocą efektywności poniesionych
nakładów kapitału finansowego, rzeczowego, ludzkiego i przyrodniczego (Godlewska-Majkowska 2008). Najważniejsze jest konfrontowanie atrakcyjności
potencjalnej i rzeczywistej, ponieważ okazuje się, że nie zawsze wysoka ocena
potencjalna przekłada się na rzeczywisty napływ i efektywność inwestycji.
Należy jednak zaznaczyć, że specyfika procesów inwestycyjnych, w tym
zwłaszcza chęć uniknięcia ryzyka, minimalizacja kosztów oraz imitacja zachowań innych podmiotów powodują, że atrakcyjność ujawniona staje się jednym
z kluczowych czynników kształtujących atrakcyjność potencjalną. W literaturze
przedmiotu poświęconej lokalizacji BIZ mówi się tym samym o efektach aglomeracji, efekcie naśladownictwa czy też efekcie sygnału, którego rezultatem jest
wyższy stopień przestrzennej koncentracji BIZ niż działalności gospodarczej
ogółem. Innymi słowy, prawdopodobieństwo wejścia nowego inwestora rośnie
wraz z liczbą już zrealizowanych inwestycji. Jednocześnie, zgodnie z hipotezą Ozawy (1992), konkretna struktura gospodarki danego regionu z dużym
prawdopodobieństwem przyciągnie inwestorów o zbieżnej charakterystyce
(Brodzicki i in. 2010, s. 13).
4.3.3. Założenia metodyczne oceny potencjalnej atrakcyjności
inwestycyjnej województw
W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu badań empirycznych, których
celem była ocena atrakcyjności inwestycyjnej regionów w Polsce. Pokazuje ona,
jak różnorodne podejścia mogą być stosowane i jak różne zmienne mogą być
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uwzględnianie. Należy stwierdzić, że nie ma jednego, powszechnie uznanego
oraz wykorzystywanego „przepisu” na mierzenie atrakcyjności inwestycyjnej.
Ponadto wydaje się, że perspektywicznym kierunkiem badań jest wyjście poza
regiony jednego kraju i pokazanie atrakcyjności w szerszym, międzynarodowym
wymiarze, co może być ważne z punktu widzenia konkurowania o inwestycje
zagraniczne.
Celem tego podrozdziału jest zaprezentowanie wyników analizy, której
przedmiotem była ewaluacja potencjalnej atrakcyjności polskich województw.
Oceniając potencjalną atrakcyjność regionów, należy pamiętać, że różnorodność
firm związana z rodzajem działalności, branżą, krajem pochodzenia, a nawet
sposobem funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw sprawia, że czynniki
mające wpływ na wybór lokalizacji inwestycji znacznie się różnią. Co więcej,
Domański (2010) podkreśla, że nie mają one również charakteru absolutnego
w regionach, co oznacza, że w jednym regionie zostaną dostrzeżone i wykorzystane przez firmy, w innym natomiast mogą nie być zauważone. Nie można
zatem mówić o absolutnej atrakcyjności inwestycyjnej obszarów. Uzależniona
jest ona od zainteresowania inwestorów konkretnymi czynnikami lokalizacyjnymi, a także od interakcji zachodzących pomiędzy różnymi charakterystykami
regionu. Można zidentyfikować wiele czynników uznanych za uniwersalne dla
wszystkich rodzajów działalności, a jednocześnie grupy czynników istotnych
z punktu widzenia poszczególnych sektorów bądź branż. Nie wyczerpie to całego
spektrum poszukiwanych przez inwestorów walorów, ale pozwoli w przybliżeniu określić atrakcyjność inwestycyjną badanych obszarów z punktu widzenia
poszczególnych rodzajów działalności. Tak wyznaczona atrakcyjność nie określa
w sposób deterministyczny wielkości strumienia inwestycji. Wskazuje raczej
na prawdopodobieństwo skłonienia inwestora do lokowania działalności na
danym obszarze.
W prezentowanym badaniu uwzględniono dużą liczbę obserwowanych
zmiennych uznanych za czynniki, od których zależy atrakcyjność inwestycyjna
regionów. Pogrupowano je w dziesięć szeroko zdefiniowanych determinant
atrakcyjności inwestycyjnej:
• infrastruktura transportowa – w sektorze przemysłowym istotna z punktu
widzenia możliwości sprawnego dostarczenia komponentów produkcji oraz
odbioru produktów finalnych po relatywnie niskim koszcie (z uwzględ
nieniem czasu dostaw), ale równie ważna dla sektora usług, a zwłaszcza
takich funkcji, jak: centrale handlowe czy centra badawczo-rozwojowe
(szczególnie istotna jest tutaj bliskość lotniska międzynarodowego z bezpośrednimi połączeniami do głównych hubs kontynentalnych),
• jakość życia, ważna szczególnie z punktu widzenia pracowników – jeśli jest
wysoko oceniana w danej lokalizacji, to stanowi istotny czynnik przyciągania
do niej oraz zatrzymania w niej wykwalifikowanych pracowników,
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• obecność inwestycji zagranicznych – fakt, że dany region został przez
określonych inwestorów wybrany jako miejsce rozpoczęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej, dla kolejnych jest sygnałem potwierdzającym
jego wysoką atrakcyjność, przede wszystkim jeśli inwestorem jest czołowa
firma w branży, której aktywność jest punktem odniesienia dla innych, a jej
decyzje mają opiniotwórczy charakter,
• kapitał wiedzy i innowacyjność – sprzyjają inwestycjom wysokich i średnich
technologii, które są szczególnie istotne dla rozwoju regionu lokalizacji.
Oprócz bezpośrednich korzyści związanych z rozwijaniem się tego sektora
– zmiana struktury gospodarki w kierunku bardziej nowoczesnej i konkurencyjnej – wskazać należy także efekty pośrednie, takie jak dyfuzja wiedzy,
efekt „rozlewania się” potencjału technologicznego czy efekt naśladow
nictwa,
• koszty – w przypadku inwestycji „poszukujących zasobów” istotne są koszty
ich pozyskania. Dla inwestycji poszukujących rynku są to głównie koszty
materiałów i pracy, a dla inwestorów poszukujących efektywności znaczenie mają np. koszty komunikacji i transportu, a także zmienność kursów
walutowych i stopa inflacji,
• potencjał rynku – wysoki potencjał rynku zwiększa możliwości sprzedaży,
prowadząc tym samym do większej skali działalności, a także umożliwiając
rozłożenie kosztów wejścia na rynek, związanych z podjęciem inwestycji,
• poziom rozwoju – wysoki poziom rozwoju stanowi o atrakcyjności w tym
sensie, że inwestor znajduje odpowiednie otoczenie dla swojej działalności,
łatwo nawiązuje kontakty i współpracę. Poziom rozwoju gospodarczego
w dużej mierze określa także zakres możliwych korzyści z tytułu napływu
inwestycji. Wysoko rozwinięty region, z konkurencyjną strukturą gospodarki, potrafi korzystać z napływających inwestycji, ponieważ podmioty
w nim działające wchodzą w powiązania kooperacyjne z firmami z kapitałem zagranicznym, zachodzą procesy dyfuzji wiedzy i doświadczenia oraz
naśladownictwa,
• zasoby rynku pracy – przekładają się na możliwość znalezienia przez inwestora pożądanej liczby pracowników,
• kapitał ludzki, czyli nagromadzony zasób wiedzy fachowej, doświadczenia
i umiejętności. Znaczenie zasobów kapitału ludzkiego jest szczególnie
istotne w sektorach przemysłu i usług charakteryzujących się wysokim poziomem wymagań i umiejętności, zwłaszcza zaawansowanych technologicznie
i wiedzochłonnych,
• jakość instytucji – związana z formalnymi i nieformalnymi zasadami ochrony prawa własności, działaniami informacyjnymi władz samorządowych,
a także uczestnictwem w regionalnych procesach planistycznych. Ważne
jest również zaufanie do instytucji państwowych – czyli tzw. kapitał insty-
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tucjonalny, określany jako: zdolność formalnych instytucji danego regionu
do skoncentrowania się na rozwiązywaniu problemów, ich zdolność do
działania, szybkość procesu decyzyjnego, zakres posiadanej informacji
przez organizacje i ich elastyczność oraz rodzaj istniejących relacji między
organizacjami.
Wszystkie cząstkowe zmienne wykorzystane do budowy miar syntetycznych
odzwierciedlających poszczególne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej
polskich województw zawiera aneks (tabela A4). Wybór zmiennych podyktowany został dostępnością danych statystycznych – większość z nich zaczerpnięto z Banku Danych Lokalnych GUS12. Wykorzystane dane pochodzą z lat
2008–2011, w zależności od tego, dla którego okresu dostępna była ostatnia
obserwacja na określonej zmiennej.
Za pomocą analizy głównych składowych (Principal Component Analysis
– PCA) skonstruowane zostały wskaźniki syntetyczne dla każdej grupy zmiennych przypisanych do poszczególnych determinant atrakcyjności (opis metody
znajduje się w aneksie, po tabeli A4). Następnie opierając się na opisanych
powyżej 10 grupach czynników determinujących potencjalną atrakcyjność
inwestycyjną regionów, obliczono syntetyczny indeks atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Zastosowana metoda analityczna pozwoliła na uwzględnienie
wszystkich rozpatrywanych zmiennych – ich wkład (waga) został wyznaczony
na podstawie udziału w wyjaśnieniu ogólnej zmienności (por. Godlewska-Majkowska 2010, s. 6).
Wygenerowane w ten sposób zarówno wskaźniki cząstkowe, jak i wartości
łącznego indeksu atrakcyjności posłużyły do przyporządkowania każdego województwa do jednej z pięciu kategorii (gdzie śr. oznacza średnią arytmetyczną,
a odch. – odchylenie standardowe):
• A – najwyższa atrakcyjność inwestycyjna regionu – wartość wskaźnika powyżej (śr. + odch.),
• B – wysoka atrakcyjność inwestycyjna regionu – wartość wskaźnika w prze
dziale od (śr. + 1/3 × odch.) do (śr. + odch.),
• C – przeciętna atrakcyjność inwestycyjna regionu – wartość wskaźnika
w odległości nie większej +/- 1/3 odchylenia standardowego od średniej,
• D – niska atrakcyjność inwestycyjna regionu – wartość wskaźnika w przedziale od (śr. - 1/3 × odch.) do (śr. - odch.),
• E – bardzo niska atrakcyjność inwestycyjna regionu – wartość wskaźnika
niższa niż (śr. - odch.).

Dane zaczerpnięte zostały również z baz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
(infrastruktura drogowa) oraz raportu CBA „Mapa korupcji”.
12
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4.3.4. Ogólna atrakcyjność inwestycyjna województw
W tabeli 4.6 zamieszczono wyniki przyporządkowania województw do po
szczególnych kategorii ze względu na kolejne wskaźniki cząstkowe oraz kategorie, do których zaliczono województwa na podstawie łącznego indeksu
atrakcyjności inwestycyjnej.

Jakość instytucji

Indeks Atrakcyjności Inwestycyjnej

D

B

D

B

C

B

C

B

A

B

C

B

A

A

A

A

D

A

Rynek pracy

E

Poziom rozwoju

D

Potencjał rynku

E
D

Koszty

C
C

Wiedza
i innowacyjność

A

Obecność BIZ

A

Jakość życia

A

Infrastruktura
komunikacyjna

Kapitał ludzki

Tabela 4.6. Wartość syntetycznych wskaźników cząstkowych oraz ogólnego indeksu
atrakcyjności inwestycyjnej w poszczególnych województwach za lata 2008–2011

A

B

A

B

C

B

C

B

C

E

D

C

C

C

C

C

Lubelskie

E

E

E

C

C

E

E

D

Lubuskie

C

C

C

E

D

C

C

C

Łódzkie

C

C

C

C

B

C

C

Małopolskie

C

A

C

A

C

B

Mazowieckie

A

B

A

A

E

Województwo

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Opolskie

B

D

C

D

B

D

C

D

D

D

D

Podkarpackie

E

D

C

D

B

E

E

D

D

E

E

Podlaskie

D

A

E

D

B

D

D

C

D

C

D

Pomorskie

C

D

C

C

D

B

B

A

C

B

B

Śląskie

A

D

A

B

D

A

B

C

C

D

A

Świętokrzyskie

E

E

D

D

B

E

E

D

D

B

E

Warmińsko-mazurskie

D

B

E

E

B

D

E

E

E

D

E

Wielkopolskie

B

A

B

B

B

B

B

A

C

D

B

Zachodniopomorskie

D

B

C

D

C

C

B

D

C

A

C

Źródło: opracowanie własne.

Najwyżej oceniona została potencjalna atrakcyjność województw: mazo
wieckiego, dolnośląskiego oraz śląskiego. Do kategorii określanej jako wysoka
atrakcyjność zaliczone zostały województwa: małopolskie, pomorskie i wielko
polskie. Na poziomie przeciętnym oceniono województwa zachodniopomorskie
i łódzkie, natomiast poniżej przeciętnej znalazły się województwa: lubuskie,
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kujawsko-pomorskie, podlaskie, opolskie (niska atrakcyjność inwestycyjna)
oraz warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie (bardzo
niska atrakcyjność inwestycyjna). Na mapie 4.3 zobrazowano przestrzenne
zróżnicowanie łącznego indeksu atrakcyjności inwestycyjnej w polskich województwach.
Należy zauważyć, że wysoka ocena (najwyższa w rankingu wszystkich województw) województwa mazowieckiego wynika przede wszystkim z pozycji
i specyfiki Warszawy jako miasta stołecznego.

Warmińsko-mazurskie

Kujawsko-pomorskie

Źródło: opracowanie własne.

Mapa 4.3. Syntetyczny indeks atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw w ujęciu
przestrzennym

Każde z województw charakteryzuje się nieco innymi walorami, dlatego
w tabeli 4.7 wskazane zostały zarówno mocne, jak i silne strony poszczególnych
województw w odniesieniu do potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej.
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Tabela 4.7. Względna ocena najsilniejszych i najsłabszych determinant atrakcyjności
inwestycyjnej polskich województw
Województwo

Najsilniejsze strony

Najsłabsze strony

Dolnośląskie

Jakość instytucji
Kapitał ludzki

Koszty
Poziom rozwoju

Kujawsko-pomorskie

Kapitał ludzki

Jakość życia
Jakość instytucji

Lubelskie

Koszty
Wiedza i innowacyjność

Poziom rozwoju
Potencjał rynku

Lubuskie

Jakość instytucji
Infrastruktura komunikacyjna

Wiedza i innowacyjność
Kapitał ludzki
Koszty

Łódzkie

Jakość instytucji
Rynek pracy
Koszty

Obecność BIZ
Infrastruktura komunikacyjna

Małopolskie

Jakość życia
Wiedza i innowacyjność
Rynek pracy

Koszty
Jakość instytucji

Mazowieckie

Poziom rozwoju
Kapitał ludzki
Wiedza i innowacyjność

Koszty
Jakość instytucji

Opolskie

Koszty
Infrastruktura komunikacyjna

Rynek pracy
Jakość życia

Podkarpackie

Koszty

Infrastruktura komunikacyjna
Jakość instytucji

Podlaskie

Jakość życia
Koszty

Obecność BIZ
Kapitał ludzki

Pomorskie

Poziom rozwoju
Potencjał rynku

Koszty
Jakość życia

Śląskie

Infrastruktura komunikacyjna
Obecność BIZ
Potencjał rynku

Koszty
Jakość życia

Świętokrzyskie

Koszty
Jakość instytucji

Jakość życia
Infrastruktura komunikacyjna
Poziom rozwoju
Kapitał ludzki

Warmińsko-mazurskie

Koszty
Jakość życia

Rynek pracy
Wiedza i innowacyjność
Kapitał ludzki
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Wielkopolskie

Rynek pracy
Jakość życia

Jakość instytucji
Koszty

Zachodniopomorskie

Jakość instytucji
Jakość życia

Rynek pracy
Wiedza i innowacyjność

Źródło: opracowanie własne.

Analizując zestawienie zawarte w tabeli 4.7, można zauważyć prawidłowość
polegającą na tym, że najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie są regiony, które
wyróżniają się wysokimi ocenami kapitału ludzkiego, potencjału rynku lub
znaczącą obecnością BIZ, natomiast atutami regionów ocenianych najniżej są
niskie koszty oraz wysoka jakość życia.
4.3.5. Atrakcyjność inwestycyjna z punktu widzenia sektorów wysokich
technologii i usług
W związku z tym, że inwestycje w sektory produkcyjne wysokich i średnio wysokich technologii oraz w usługi potencjalnie w największym stopniu stymulują
procesy rozwojowe w regionie lokalizacji, podjęto próbę korekty omówionej
powyżej oceny atrakcyjności inwestycyjnej z uwzględnieniem specyfiki tych
sektorów. Podobnie jak poprzednio wykorzystano 10 syntetycznych wskaźników wyznaczonych dla zdefiniowanych wcześniej charakterystyk (tabela 4.8).
Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności zaawansowanej technologicznie
zależy przede wszystkim od poziomu rozwoju danego regionu, infrastruktury
transportowej oraz poziomu kosztów. Natomiast dla usług kluczowe są: zasoby
rynku pracy, kapitał ludzki, potencjał rynkowy oraz poziom kosztów. Dodatkowo oceniona została atrakcyjność regionów dla trzech różnych typów usług,
które najczęściej są przedmiotem offshoringu: centrów badawczo-rozwojowych
(B+R), central handlowych (HQ) oraz outsourcingu usług biznesowych (BPO).
Na podstawie przeglądu empirycznej i teoretycznej literatury przedmiotu poszczególnym subindeksom przyporządkowano różne wagi w taki sposób, aby
uwzględnić specyfikę omawianych sektorów i branż13. W tabeli 4.8 zamieszczono
wykorzystane wagi. Ich suma jest równa jeden, a wysokość świadczy o znaczeniu
danego czynnika.

Starano się tym samym maksymalnie wyeliminować subiektywność w przypisywaniu poszczególnych wag. Dokonano również robustness check – analizy wrażliwości wyników na niewielkie
zmiany wag. Uzyskane wyniki są odporne.
13
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Tabela 4.8. Wagi zastosowane do konstrukcji skorygowanego indeksu dla sektora
produkcji przemysłowej i sektora usług, a także w ujęciu funkcjonalnym
Ujęcie sektorowe
Subindeks

Ujęcie funkcjonalne

przemysł

usługi
rynkowe

B+R

HQ

BPO

Infrastruktura transportowa

0,25

0,08

0,1

0,2

0,1

Jakość życia

0,04

0,06

0,12

0,1

0,07

Obecność BIZ

0,15

0,07

0,15

0,2

0,07

Kapitał wiedzy i innowacyjność

0,05

0,04

0,2

0,03

0,03

Poziom kosztów

0,2

0,15

0,03

0,07

0,2

Potencjał rynkowy

0,05

0,15

0,03

0,05

0,1

Poziom rozwoju

0,03

0,1

0,06

0,1

0,05

Zasoby rynku pracy

0,1

0,15

0,03

0,03

0,2

Kapitał ludzki

0,1

0,15

0,25

0,15

0,15

Jakość instytucji

0,03

0,05

0,03

0,07

0,03

Suma

1

1

1

1

1

Źródło: Brodzicki i in. 2010, s. 89.

Powyższe wagi posłużyły do wyznaczenia syntetycznych mierników potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla sektorów nowoczesnych. Następnie na
podstawie tych wskaźników z użyciem omówionej wcześniej metody każde
z województw zaliczono do jednej z pięciu kategorii atrakcyjności (mapa 4.4).
W przypadku sektora przemysłu przetwórczego najwyższą atrakcyjnością
charakteryzuje się województwo śląskie, nieco gorzej, ale również ponadprze
ciętnie oceniane są: mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie i małopolskie.
W usługach niezaprzeczalnym liderem jest województwo mazowieckie. Należy
jednak zwrócić uwagę, że z punktu widzenia inwestycji typu Business Process
Outsourcing równie atrakcyjne są województwa: małopolskie14, dolnośląskie
i wielkopolskie.

14
W raporcie firmy Tholons z 2012 roku Kraków zajął 11. pozycję wśród najbardziej atrakcyjnych
lokalizacji dla outsoursingu usług biznesowych na świecie (Warszawa znalazła się na 38. miejscu
wedłutg Tholons Top 100 Outsourcing Cities, 2012).
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Przemysł

Usługi

Pomorskie

Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie

Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie
Podlaskie

Kujawsko-pomorskie

Podlaskie

Kujawsko-pomorskie

Mazowieckie

Mazowieckie

Wielkopolskie

Wielkopolskie

Lubuskie

Lubuskie
Łódzkie

Łódzkie
Lubelskie

Dolnośląskie

Opolskie

Lubelskie

Dolnośląskie

Świętokrzyskie

Opolskie

Śląskie

Świętokrzyskie
Śląskie

Podkarpackie

Małopolskie

Małopolskie

B+R

Podkarpackie

HQ

Pomorskie

Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie

Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie
Podlaskie

Kujawsko-pomorskie

Podlaskie

Kujawsko-pomorskie

Mazowieckie

Mazowieckie

Wielkopolskie

Wielkopolskie

Lubuskie

Lubuskie
Łódzkie

Łódzkie
Lubelskie

Dolnośląskie

Opolskie

Lubelskie

Dolnośląskie

Świętokrzyskie

Opolskie

Śląskie

Podkarpackie

Małopolskie

Świętokrzyskie
Śląskie

Małopolskie

Podkarpackie

BPO
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie

Podlaskie

Kujawsko-pomorskie

Mazowieckie
Wielkopolskie
Lubuskie
Łódzkie
Lubelskie

Dolnośląskie

Opolskie

Świętokrzyskie
Śląskie

Małopolskie

Podkarpackie

Źródło: Brodzicki i in. 2010, s. 92.

Mapa 4.4. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych województw z punktu widzenia
sektorów nowoczesnych (przemysł wysokich i średnich technologii oraz usługi)
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4.3.6. Inwestycje zagraniczne w województwach – atrakcyjność
zrealizowana
Po dokonaniu oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej pojawia się potrzeba skonfrontowania wyników z rzeczywiście zaobserwowanym napływem
inwestycji, szczególnie inwestycji zagranicznych. Ponadto warto prześledzić
dynamikę BIZ w poszczególnych województwach, gdyż pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, czy kryzys gospodarczy w istotny sposób wpłynął na wartość
zaangażowanego kapitału zagranicznego. W tym celu na podstawie danych
statystycznych z lat 2003–2011, dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS,
wyznaczono wartość kapitału zagranicznego w regionie per capita oraz wartość
BIZ na 1 km2 powierzchni. Ponieważ dane wykorzystane w ocenie atrakcyjności
potencjalnej pochodziły z lat 2008–2011, wskaźnik odzwierciedlający rzeczywistą atrakcyjność wyznaczony został jako średnia dla tego okresu. W tabeli 4.9
zaprezentowano wyniki porównania obu miar – ciemnym kolorem oznaczono
województwa, dla których ocena potencjalna nie była zgodna z rzeczywistą
atrakcyjnością inwestycyjną.
Tabela 4.9. Porównanie ocen potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej z rzeczywiście
zaobserwowanym napływem inwestycji zagranicznych do polskich województw w latach
2008–2011

Atrakcyjność

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Województwo

Potencjalna

A

D

E

D

C

B

A

D

E

D

B

A

E

E

B

C

Rzeczywista

A

D

E

C

C

B

A

D

D

E

C

B

C

D

A

C

Źródło: opracowanie własne.

Okazuje się, że zgodność kategorii, do której zaliczone zostały poszcze
gólne województwa ze względu na oba kryteria, wystąpiła dokładnie w połowie
przypadków. Dla województw: lubuskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego,
warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego atrakcyjność rzeczywista okazała
się wyższa niż potencjalna ocena (dla świętokrzyskiego różnica wyniosła aż
dwie klasy), natomiast potencjał województw: pomorskiego, podlaskiego
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i śląskiego oceniono wyżej od poziomu rzeczywiście zrealizowanych inwestycji
zagranicznych.
W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie o wpływ kryzysu na BIZ w polskich województwach prześledzono dynamikę kapitału zagranicznego per
capita w latach 2003–2011. Okazało się, że wartość inwestycji zagranicznych
w Polsce globalnie charakteryzowała się stałą tendencją wzrostową. Nie udało
się zaobserwować znaczących zmian trendu w latach wiązanych z kryzysem.
W przypadku gospodarek regionalnych województwa można podzielić na pięć
następujących grup:
1. Podlaskie, lubelskie i pomorskie, w których od ok. 2009 roku napływ inwestycji zagranicznych był szybszy niż przed kryzysem.
2. Łódzkie, śląskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie charakteryzowały się
systematycznym, wręcz liniowym przyrostem kapitału zagranicznego – brak
wpływu kryzysu.
3. Dolnośląskie, mazowieckie – wartość BIZ wzrasta, chociaż dynamika jest
wyraźnie niższa niż przed kryzysem.
4. Podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie, opolskie, warmińsko-mazurskie – od ok. 2008 i 2009 roku nie nastąpiły znaczące zmiany wartości
zaangażowanego kapitału zagranicznego, mimo obserwowanego przed
kryzysem przyrostu.
5. Zachodniopomorskie, świętokrzyskie, lubuskie – po 2009 roku wartość
zaangażowanego kapitału zagranicznego znacznie spadła.
Powyższe porównanie oznacza, że wpływ światowego kryzysu gospodarczego
na inwestycje zagraniczne w województwach był zróżnicowany.
W ostatnich latach Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej stały
się ważnym miejscem offshoringu usług biznesowych, nie tylko w skali euro
pejskiej, ale także globalnej. Wzrost zatrudnienia w tym sektorze w Polsce
w latach 2008–2011 wynosił średnio 20% rocznie, przez co Polska stała się
liderem tego rodzaju usług w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2011 roku
zatrudnienie w tym sektorze w Polsce wyniosło ok. 85 tys. osób.
Lokalizacjami najbardziej atrakcyjnymi okazały się Warszawa i Kraków,
ale też Wrocław, Łódź i Katowice (Konurbacja Górnośląska), czyli polskie
metropolie charakteryzujące się ponadprzeciętną aglomeracją, a co za tym
idzie – wysokim poziomem kapitału ludzkiego, kapitału wiedzy i innowacyjnością (mapa 4.5).
Okazuje się, że mimo kryzysu nastąpił bardzo szybki wzrost wartości kapitału
zagranicznego zaangażowanego w sektorze nowoczesnych usług biznesowych,
czyli w sektorze, który w znaczący sposób może przyczynić się do rozwoju
polskich regionów.
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Źródło: ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland) 2012.

Mapa 4.5. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2011 roku

Wnioski
Zdolność do „przyciągania” inwestycji jest jednym z kluczowych czynników
determinujących rozwój regionu. Jednocześnie to właśnie poziom rozwoju
gospodarczego regionu silnie wpływa na atrakcyjność inwestycyjną – zarówno
potencjalną, jak i rzeczywistą. Dlatego, jak wykazano to również w innych
badaniach, najwyższe pozycje w ogólnopolskich rankingach zajmują obszary
silnie zurbanizowane, o gospodarce zdominowanej przez usługi (Godlewska‑Majkowska 2010, s. 7).
Atrakcyjność inwestycyjna może być mierzona jako atrakcyjność poten
cjalna – odzwierciedlająca zbiór cech regionu związanych z walorami lokalizacyjnymi, które mogą przyciągać nowych inwestorów. Jednocześnie można
ocenić również atrakcyjność ujawnioną, będącą wynikiem obiektywnej analizy
już zrealizowanych inwestycji.
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Należy jednak pamiętać, że pozycja regionu w zakresie zdolności do przyciągania inwestycji nie jest dana „raz na zawsze” – podlega przemianom w czasie,
chociaż tempo tych zmian nie jest wysokie.

4.4. Zmiany w strukturze gospodarczej polskich
województw
Tomasz Brodzicki
W latach 1995–2009 doszło do zasadniczych zmian w strukturze gospodarki
ogółem oraz poszczególnych województw Polski. Transformacja systemowa,
w połączeniu z efektami integracji europejskiej, spowodowała przesunięcie
gospodarki większości polskich województw w kierunku gospodarki postindu
strialnej.
Analiza została przeprowadzona na podstawie bazy danych GUS stosującej formularz F-01, obowiązkowo wypełniany przez podmioty zatrudniające
dziewięciu i więcej pracowników. Badanie przeprowadzono na poziomie województw (regionów NUTS 2) oraz Polski (NUTS 0) jako całości na dwucyfrowym
poziomie dezagregacji sektorowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)15.
Dane nominalne zostały urealnione z wykorzystaniem deflatorów sektorowych
GUS i wyrażone w cenach stałych z 1995 roku. Pozwala to na bezpośrednie
porównywanie danych z różnych lat.
Analizę wykonano dla czterech agregatów ekonomicznych: liczby pracujących, produkcji sprzedanej, eksportu oraz wartości dodanej. Wartość dodana
została wyliczona z wykorzystaniem metody finansowej na podstawie danych
źródłowych zaczerpniętych z bazy danych F01. Trzeba podkreślić, że analiza
jest obciążona występowaniem luk w danych w wyniku obowiązywania ustawy
o tajemnicy statystycznej. Ze względu na ich zakres przeprowadzenie prawidłowej analizy na wyższych poziomach dezagregacji sektorowej nie jest możliwe.
Dla każdej z kategorii zaprezentowane zostaną udziały w roku bazowym i końcowym oraz ich zmiany, a także indeksy specjalizacji (specialization quotient)
wyliczone w stosunku do średniej krajowej dla szeroko zdefiniowanych sektorów: pierwszego, przemysłu wydobywczego, przemysłu przetwórczego i usług
(obejmujących usługi rynkowe i nierynkowe – publiczne).

Według PKD 2004 (odpowiednika NACE rev. 1). Od 2008 roku stosowana jest w Polsce
zmodyfikowana klasyfikacja PKD 2007 – odpowiednik NACE rev. 2.
15
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4.4.1. Udział województw w gospodarce Polski
Udział poszczególnych województw w podstawowych agregatach ekonomicz
nych nie uległ zasadniczej zmianie w latach 1995–2009 (aneks, tabela A5–A13).
Pod tym względem struktura potencjału gospodarczego Polski jest bardzo
stabilna. Znaczna część potencjału jest ulokowana w trzech największych
województwach: mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. Względnie duże
znaczenie mają również trzy kolejne województwa: dolnośląskie, małopolskie
i pomorskie. Wszystkie powyższe regiony zaliczyć należy do grupy województw
metropolitalnych zdominowanych przez aglomerację centralną. Relatywnie
najsłabsze są gospodarki województw niemetropolitalnych: podlaskiego,
lubuskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, leżące –
poza lubuskim – w Polsce wschodniej. Warto podkreślić, że dominacja gospo
darcza Mazowsza (dla ilustracji: 26,2-procentowy udział w liczbie pracujących,
32,6-procentowy udział w produkcji sprzedanej oraz 34,9-procentowy udział
w generowaniu wartości dodanej w 2009 roku) jest w zasadzie cechą regionów
stołecznych państw Unii Europejskiej.
Oceniając ogół rozpatrywanych parametrów w tym okresie, widać wyraźne
przesunięcie potencjału gospodarki w kierunku województw dolnośląskiego
oraz wielkopolskiego. Zasadniczo spadło natomiast znaczenie województw:
śląskiego, zachodniopomorskiego oraz opolskiego. Duże zmiany zaszły szczególnie w obszarze eksportu – wzrosło znaczenie dolnośląskiego i wielkopolskiego kosztem głównie zachodniopomorskiego, mazowieckiego oraz śląskiego.
Struktura pracujących

W strukturze gospodarek polskich województw rozpatrywanych z perspektywy
liczby pracujących w latach 1995–2009 doszło do spadku znaczenia sektora
pierwszego (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo), przemysłu prze
twórczego i wydobywczego oraz wzrostu znaczenia sektora usług (głównie
w wyniku rozwoju sektora usług rynkowych). Dalszy spadek pozycji rolnictwa
i stopniowa deindustrializacja są typowymi procesami w ramach transformacji
strukturalnej do gospodarki postindustrialnej.
Zmniejszenie znaczenia przemysłu przetwórczego było szczególnie znaczące w przypadku województw: lubelskiego, małopolskiego, łódzkiego,
dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. Znaczący wzrost nastąpił wyłącznie
w przypadku lubuskiego (rozwój sektora skórzanego, przetwórstwa drewna,
elektrycznego). Typowy profil gospodarki postindustrialnej z najniższym
udziałem przemysłu i najwyższym udziałem sektora usług w 2009 roku miało
wyłącznie województwo mazowieckie – jest to bezpośredni efekt roli War-
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szawy jako stolicy kraju. Współczynniki specjalizacji SQ obliczone dla liczby
pracujących wskazują na ponadprzeciętną specjalizację (wartość indeksu SQ
jest co najmniej o 25% wyższa od średniej dla kraju) województw śląskiego
w przemyśle wydobywczym oraz mazowieckiego w usługach. Sektor pierwszy
wyróżnia się (na tle kraju) w warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz pomor
skim i dolnośląskim. Profil specjalizacji w przemyśle przetwórczym występuje
w lubuskim oraz opolskim.
Produkcja sprzedana

Analogicznie do liczby pracujących w strukturze produkcji sprzedanej w Polsce
w latach 1995–2009 widać trendy charakterystyczne dla gospodarek postindustrialnych. Stopniowo rośnie znaczenie sektora usług przy wyraźnym spadku
znaczenia sektora pierwszego, przemysłu wydobywczego oraz przemysłu prze
twórczego. Sektor pierwszy miał największy udział w generowaniu produkcji
sprzedanej w województwach wielkopolskim oraz – zaskakująco – w war
mińsko-mazurskim. Przemysł wydobywczy ma nadal duże znaczenie wyłącznie
w województwie śląskim, mimo szczególnie istotnego spadku udziału w stosunku
do początku rozpatrywanego okresu. Spadek znaczenia przemysłu przetwórczego jest szczególnie istotny dla województw: małopolskiego, lubelskiego,
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz świętokrzyskiego. Udział przemysłu przetwórczego wzrósł natomiast w przypadku: lubuskiego, śląskiego oraz
warmińsko-mazurskiego. Znaczenie usług wzrosło szczególnie w przypadku
małopolskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz świętokrzyskiego. Znaczący spadek udziału usług wystąpił
wyłącznie w lubuskim, a tylko w niewielkim zakresie w warmińsko-mazurskim.
Indeksy specjalizacji w 2009 roku dla produkcji sprzedanej są wysokie
w sektorze pierwszym w warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, pomorskim
i dolnośląskim. Świadczy to o dużej roli sektorów tradycyjnych w gospodarce
tych regionów. Analogicznie do innych wskaźników – zgodnie z oczekiwaniami – wyróżniają się również: śląskie w przemyśle wydobywczym i mazowieckie
w usługach. Specyfikę industrialną (specjalizacja w przemyśle przetwórczym)
mają przede wszystkim województwa: śląskie oraz lubuskie, opolskie i warmińsko-mazurskie.
Eksport

W strukturze gospodarki z perspektywy potencjału eksportowego w 2009 roku
widać (w odróżnieniu od produkcji sprzedanej i liczby pracujących) rezydualne
znaczenie sektora pierwszego oraz przemysłu wydobywczego. Udział tych
sektorów w eksporcie kraju systematycznie maleje od początku transformacji
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systemowej. Decydujące znaczenie dla eksportu poszczególnych województw
ma potencjał przemysłu przetwórczego. Co więcej, w przypadku każdego
z polskich województw można dostrzec wyraźny wzrost znaczenia przemysłu
przetwórczego w stosunku do roku bazowego. Znaczenie sektora usług jest stosunkowo wysokie wyłącznie w przypadku województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i małopolskiego. Indeksy specjalizacji wskazują na
wysoką specjalizację w eksporcie sektora pierwszego w warmińsko-mazurskim
i wielkopolskim oraz przemysłu wydobywczego w śląskim i świętokrzyskim.
W eksporcie usług specjalizacją na tle średniej krajowej wyróżniają się województwa mazowieckie, zachodniopomorskie i podlaskie.
Wartość dodana

Analiza struktury gospodarczej Polski w układzie regionalnym – z punktu
widzenia wartości dodanej – wykazuje duże podobieństwo do struktury produkcji sprzedanej. W przypadku wszystkich rozpatrywanych regionów maleje
stopniowo znaczenie sektora pierwszego. Przemysł wydobywczy ma duże znaczenie w gospodarce województw śląskiego i małopolskiego, przy radykalnym
spadku udziału w rozpatrywanym okresie dla śląskiego. Znaczenie przemysłu
przetwórczego w generowaniu wartości dodanej jest najwyższe dla województw
kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz podkarpackiego. Najmniejsze znaczenie ma przemysł przetwórczy w generowaniu wartości dodanej
województw: mazowieckiego, małopolskiego oraz lubelskiego. Znaczenie tego
sektora bardzo wzrosło w województwach śląskim oraz lubuskim, podczas gdy
istotna deindustrializacja nastąpiła w przypadku województwa małopolskiego
oraz lubelskiego. Typowo usługowy charakter mają współcześnie gospodarki
województw mazowieckiego oraz małopolskiego. Warto jednocześnie podkreślić, że znaczenie sektora usług wzrosło we wszystkich województwach
z wyjątkiem lubuskiego.
Współczynnik specjalizacji wyliczony dla wartości dodanej wskazuje na
specjalizację w sektorze pierwszym w województwach: warmińsko-mazurskim,
opolskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. W przemyśle wydobywczym specjalizuje się województwo śląskie, co więcej – w odniesieniu do średniej
krajowej specjalizacja województwa wzrosła w stosunku do okresu bazowego
analizy. Potwierdza to zmiany zachodzące w innych rozpatrywanych powyżej
agregatach. Najwyższe wartości indeks specjalizacji dla przemysłu przetwór
czego przyjął w 2009 roku w województwach: lubuskim, opolskim, podkar
packim i kujawsko-pomorskim. Mazowieckie i małopolskie specjalizują się
najbardziej – na tle ogółu regionów – w sektorze usług.
Dla każdej z omawianych kategorii ekonomicznych na podstawie danych
źródłowych wyliczono również indeksy HHI (Herfindahl–Hirschman Index słu-
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żący do mierzenia koncentracji rynkowej) oraz indeks podobieństwa struktur
produkcyjnych wprowadzony przez Cuadrado-Rourę i in. (1999), oddający
odpowiednio: stopień koncentracji działalności gospodarczej (wyższej wartości
indeksu odpowiada wyższy poziom koncentracji przy zmienności indeksu od
0 do 10 000) oraz podobieństwo do średniej krajowej (definiowany jako suma
kwadratów odchyleń udziałów od średniego udziału w Polsce).
Wartości indeksów HHI (wykresy 4.11 i 4.12) dla rozpatrywanej grupy regionów przyjmują w 2009 roku najniższą wartość w przypadku liczby pracowników
oraz wartości dodanej. Zmienność w tych kategoriach jest relatywnie niewielka.
Dużo wyższe zmienności poziomów koncentracji zauważa się dla produkcji
sprzedanej. Najwyższą wartość indeks dla tej zmiennej przyjmuje w województwach: podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim. Najbardziej zdekoncentrowaną
strukturę gospodarki ma natomiast województwo lubuskie. Najbardziej skoncentrowany jest na ogół potencjał eksportowy polskich województw. Szczególnie
wysoki poziom koncentracji w tym zakresie osiągnęło województwo śląskie.
Relatywnie wysoki poziom koncentracji występuje również w województwach:
podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. W stosunku do roku
bazowego poziom koncentracji wzrósł znacząco w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 4.11. Indeks HHI polskich województw dla podstawowych kategorii ekonomicznych
w 2009 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 4.12. Zmiany indeksu HHI dla podstawowych kategorii ekonomicznych w stosunku
do 1995 roku

Gospodarki polskich województw różnią się (w stosunku do średniej krajowej) głównie w zakresie eksportu i produkcji sprzedanej (wykresy 4.13 i 4.14).
W 2009 roku strukturę najbliższą przeciętnej strukturze gospodarki Polski miały
województwa: małopolskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Strukturę gospodarki
najdalszą od średniej miały natomiast województwa: warmińsko-mazurskie,
świętokrzyskie, podlaskie oraz śląskie. Decydowało o tym przede wszystkim
zróżnicowanie potencjału eksportowego.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 4.13. Podobieństwo gospodarek województw do średniej dla Polski dla podstawowych
kategorii ekonomicznych w 2009 roku
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Wykres 4.14. Zmiany indeksu podobieństwa województw dla podstawowych kategorii ekonomicznych w stosunku do 1995 roku

W stosunku do 1995 roku do średniej najbardziej upodobniły się woje
wództwa: pomorskie, opolskie, kujawsko-pomorskie i śląskie. Od średniej
odchyliły się natomiast warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Analogicznie
jak w innych kategoriach największą zmiennością charakteryzował się potencjał
eksportowy. Ciekawy profil zmian nastąpił w szczególności w województwie
śląskim, w którym znaczącemu upodobnieniu się w zakresie liczby pracujących oraz wartości dodanej do średniej krajowej towarzyszył wzrost odległości
w zakresie eksportu.

4.5. Determinanty lokalizacji – specjalizacji
w Unii Europejskiej
Tomasz Brodzicki
Proces transformacji gospodarczej oraz stopniowej integracji z UE ma również
bezpośredni wpływ na decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw. Funkcjonowanie
gospodarki polskiej w ramach rynku wewnętrznego UE opartego na czterech
zasadniczych swobodach – przepływie dóbr, usług, pracowników i kapitału
– powoduje, że omawiane w tym podrozdziale procesy należy oceniać na tle
zmian w lokalizacji działalności na terenie całego rynku wewnętrznego, w tym
zwłaszcza:
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• realokacji firm oraz zatrudnienia na obszar rynku wewnętrznego UE i poza
ten obszar,
• realokacji firm oraz zatrudnienia w obrębie rynku wewnętrznego UE,
w tym zwłaszcza między obszarami centralnymi UE (tzw. PENTAGON)
oraz obszarami peryferyjnymi ugrupowania – z reguły wydziela się tu stare
(Hiszpania, Portugalia, Grecja, Irlandia) i nowe obszary peryferyjne (Europa
Środkowa i Wschodnia, Cypr, Malta).
W celu prześledzenia zmian w lokalizacji działalności gospodarczej w Europie
wykorzystano bazę danych EU KLEMS (O’Mahony i Timmer 2009). Dane na
temat zatrudnienia w sektorach UE 25 (brak danych dla Rumunii i Bułgarii) zostały pogrupowane według poziomu: pierwotnych państw członkowskich (CORE
A) oraz Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii (CORE B). Wszystkie pozostałe kraje
UE 15 uznano za peryferyjne (peryferia A). Nowe państwa członkowskie zostały
podzielone na dwie grupy (peryferia B – Malta i Cypr) oraz pozostałe – państwa
Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), w tym Polska oraz republiki bałtyckie (peryferia C). Analizowany okres został podzielony na trzy podokresy: 1995–1999,
1999–2003, 2003–2006; ostatni okres pokazywał konsekwencje akcesji nowych
państw członkowskich (w tym Polski) do UE w 2004 roku.
Badanie przeprowadzono dla gospodarki rozpatrywanej łącznie, jednakże
kluczowe znaczenie mają sektory przemysłu przetwórczego (sekcja D) i usług rynkowych (sekcje F–K). Analizę wykonano na podstawie danych na dwucyfrowym
poziomie dezagregacji Europejskiej Klasyfikacji Działalności (NACE rev. 1).
Nawet pobieżna analiza danych wskazuje, że zmiany w dyslokacji zatrudnienia w latach 1995–2006 w ramach rynku wewnętrznego UE były znaczące.
Regiony rdzenia kreują większość zatrudnienia w Europie – 50,3% (rdzeń A)
+ 17,2% (rdzeń B). Peryferia A są ogólnie większe niż peryferia C. Znaczenie
Malty i Cypru jest rezydualne. W całym rozpatrywanym okresie obszary rdzenia
straciły 0,9% udziału w zatrudnieniu ogółem na rzecz regionów peryferyjnych,
przy czym stare peryferia A zyskały najbardziej. Peryferia C wydają się beneficjentem delokalizacji działalności gospodarczej wyłącznie w okresie po akcesji
do ugrupowania.
Zatrudnienie w przemyśle unijnym zmniejszyło się (sekcja D NACE)
o blisko 3 mln pracowników. Deindustrializacja UE zachodzi w relatywnie
szybkim tempie. Zatrudnienie w przemyśle zwiększyło się tylko na terenie
peryferiów A, o ok. 380 tys. miejsc pracy. Peryferia C, głównie w wyniku
transformacji, straciły znaczną liczbę miejsc pracy w przemyśle – jednak po
akcesji do UE zatrudnienie wzrosło. Pomimo deindustrializacji kraje rdzenia
nadal pozostają rzeczywistym jądrem przemysłowej potęgi Europy. Jak już
wspomniano, realokacja do obszaru EŚW postępuje w okresie poakcesyjnym.
Należy podkreślić, że liczba osób zatrudnionych w sektorze usług rynkowych

195

4.5. Determinanty lokalizacji – specjalizacji w Unii Europejskiej

wzrosła we wszystkich badanych obszarach zarówno na terenie rdzenia, jak
i obszarów peryferyjnych.
Gospodarki państw EŚW odnoszą wyraźne korzyści z przystąpienia do UE.
W okresie poakcesyjnym przemysł relokuje się do regionów tych krajów (z wyjątkiem tylko kilku sektorów). Wydaje się, że sektor przemysłowy realokuje się
nie tylko ze starego rdzenia, ale także z pierwotnych obszarów peryferyjnych
ugrupowania.
Tabela 4.10. Definicja regionów wykorzystanych w analizie
Typ regionu

Region

Grupa państw

Kraje

Rdzeń

Rdzeń A
(EWG-6 1958)

UE 15
Stare państwa członkowskie

BEL (Belgia)
FRA (Francja)
GER (Niemcy)
LUX (Luksemburg)
NLD (Niderlandy)
ITA (Włochy)

Rdzeń B
(1973)

DNK (Dania)
IRL (Irlandia)
UK (Wielka Brytania)

Peryferia

Peryferia A
(1981, 1986, 1995)

AUT (Austria)
ESP (Hiszpania)
FIN (Finlandia)
GRC (Grecja)
PRT (Portugalia)
SWE (Szwecja)

Peryferia B
(2004)
Peryferia C
Europa Środkowo-Wschodnia i państwa
bałtyckie (2004)

UE 10
Nowe państwa członkowskie

CYP (Cypr)
MLT (Malta)
CZE (Czechy)
HUN (Węgry)
POL (Polska)
SVK (Słowacja)
SVN (Słowenia)
EST (Estonia)
LTU (Litwa)
LVA (Łotwa)

Źródło: opracowanie własne.

196

4. Potencjał rozwojowy polskich regionów

Jedyną branżą przemysłu, którą charakteryzuje spadek zatrudnienia
w każdym z obszarów, jest sektor tekstylny. Peryferia C (w tym regiony Polski)
zwiększyły swoje znaczenie w przypadku produkcji gumy i tworzyw sztucznych,
produkcji sprzętu transportowego (w szczególności pojazdów silnikowych),
produkcji pozostałych wyrobów z dominującą rolą mebli oraz produkcji drewna i wyrobów z drewna. W przypadku produkcji mebli i samochodów możemy
mówić o realokacji w dużej mierze kompletnych, pionowych łańcuchów wartości dodanej, co może skutkować rozwojem struktur o charakterze klastrów
przemysłowych czy dystryktów przemysłowych (Brodzicki i Kuczewska 2012).
W kolejnym etapie badania obliczone zostały dwa wskaźniki: standardowy
indeks HHI pokazujący całkowitą koncentrację oraz indeks Krugmana, czyli
względny wskaźnik specjalizacji, oddający podobieństwo struktur gospodarczych
do średniej UE 25. Analiza wskaźników HHI dla działalności gospodarczej
ogółem wskazuje, że gospodarka rdzenia jest silniej skoncentrowana, podczas
gdy obszary peryferiów C charakteryzuje większe rozproszenie działalności
(najniższy stopień koncentracji). Analiza indeksów w układzie temporalnym
wskazuje na występowanie tendencji do wzrostu ogólnego stopnia koncentracji z wyjątkiem peryferii B – poziom koncentracji produkcji przemysłowej
jest w przybliżeniu podobny we wszystkich dziedzinach (wynik ten może być
związany z poziomem agregacji danych).
Jest to istotny fakt z punktu widzenia teorii tzw. nowej geografii ekono
micznej. Według nich proces integracji gospodarczej powoduje początkowo
stopniowy wzrost koncentracji działalności przy spadku kosztów wymiany
z dużych do przeciętnych oraz dyspersję działalności przy spadku kosztów
z przeciętnych do niskich. Związek ma więc charakter nieliniowy, przypominający odwróconą literę „u”.
W kontekście pomiaru ogólnego wskaźnika specjalizacji zastosowano podejście podobne do tego, jaki wykorzystali Midelfart-Knarvik i Overman (2002).
Skupiono się jednak na zatrudnieniu zamiast na ogólnej produkcji przemysłowej
(wartość brutto produkcji). Dla każdego kraju oraz UE 25 obliczony został
udział sektora w całkowitym zatrudnieniu. Następnie zmierzono różnicę między strukturą przemysłową kraju a średnią dla UE, biorąc pod uwagę wartości
bezwzględne z odchyleń od średniej, zsumowane po wszystkich rozpatrywanych
sektorach. Tak skonstruowany indeks przyjmuje wartość zero, jeśli dany kraj ma
identyczną strukturę przemysłową jak UE bądź przyjmuje maksymalną wartość
dwa, jeśli jego struktura całkowicie różni się od średniej. Indeksy specjalizacji
są w istocie stabilne. Obszar rdzenia A położony jest najbliżej, a obszar rdzenia
C najdalej od średniej dla UE 25. Niemcy, Francja i Austria są wyraźnymi liderami w tej dziedzinie. Kraje rdzenia B mają odmienny charakter specjalizacji.
Najbardziej od średniej odbiega struktura najmniejszych gospodarek UE (Cypr,
Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja i Słowenia).
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Ogólnie rzecz biorąc, poziom specjalizacji najpierw spadł, a potem wzrósł
ponownie, zwłaszcza w przypadku obszarów regionów peryferyjnych A i C.
Może być to związane z wpływem rozszerzenia rynku wewnętrznego UE w 2004
roku. Wzorzec specjalizacji przemysłu jest w przybliżeniu podobny. Wśród
krajów Europy Środkowo-Wschodniej Republika Czeska, Słowenia i Słowacja
mają strukturę zatrudnienia najbliższą średniej UE 25. Polska i Węgry wraz
z państwami bałtyckimi odbiegają od niej najbardziej.

4.6. Determinanty lokalizacji działalności
gospodarczej w polskich regionach
Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek
Potencjał rozwojowy każdego regionu w dużej mierze zależy od liczby i rodzaju
działających na jego terytorium jednostek gospodarczych, zarówno przemysłowych, jak i usługowych. Z jednej strony obecność dużej liczby przedsiębiorstw
świadczy o tym, że potencjał danego regionu jest wysoko oceniany, z drugiej
zaś większa liczba przedsiębiorstw przyczynia się do rozwoju regionu i powiększania istniejącego potencjału. Stąd istotne staje się znalezienie odpowiedzi
na pytanie, jakie czynniki powodują, że firmy prowadzą swoją działalność
akurat w tym regionie, a nie w innym. Oczywiście czynniki mogą być różne dla
różnych rodzajów działalności gospodarczej, dlatego zgodnie ze standardami
przyjętymi we współczesnej literaturze przedmiotu determinanty lokalizacji
podzielono na czynniki specyficzne dla sektorów oraz czynniki specyficzne dla
regionów.
W niniejszym podrozdziale zaprezentowane zostały wyniki analizy empi
rycznej z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego (zob. Brodzicki
i Ciołek 2008), w której dokonana została ocena czynników determinujących
rozmieszczenie działalności gospodarczej w Polsce w układzie 16 województw
(poziom NUTS 2). Analiza objęła sektor przemysłu przetwórczego oraz usługi
rynkowe.
4.6.1. Empiryczny model koncentracji działalności gospodarczej
Badanie objęło wszystkie trzycyfrowe grupy PKD (według klasyfikacji PKD
2004) dla 16 województw Polski w okresie 11 lat (1995–2005). Dane z lat 1995–
1998 (dostępne wyłącznie dla układu przestrzennego 49 „starych” województw)
zostały przekształcone do nowego układu terytorialnego za pomocą algorytmu
opracowanego przez zespół badań regionalnych IBnGR. Niedoskonałość tego
mechanizmu może prowadzić do obciążenia otrzymanych wyników, mankament

198

4. Potencjał rozwojowy polskich regionów

ten w pewnym stopniu został jednak wyeliminowany przez procedurę ekonometryczną polegającą na wprowadzeniu zmiennych sztucznych dla okresu przed
reformą terytorialną. Należy zaznaczyć, że ze względu na dostępność danych
statystycznych badanie przeprowadzone zostało na wysokim poziomie agregacji
przestrzennej (województwa), zdaniem autorów jednak optymalnym poziomem
takiej analizy byłby poziom powiatów.
Do przeprowadzenia empirycznej weryfikacji hipotez badawczych dotyczących lokalizacji oraz stopnia koncentracji sektorów w polskich regionach
NUTS 2 wykorzystano dwa zbiory danych GUS: bazę danych F01 obejmującą
podmioty zatrudniające dziewięciu i więcej pracowników oraz ogólnodostępną
bazę danych regionalnych. Wartości nominalne zmiennych zostały urealnione do
poziomu cen stałych z 1995 roku za pomocą odpowiednich deflatorów sektoro
wych GUS. Procedura ta pozwoliła na bezpośrednie porównywanie danych
w całym okresie analizy. Zbiór danych składał się z czynników zmieniających
się zarówno w czasie (11 lat), jak i w przestrzeni (16 województw), dlatego
w analizie wykorzystano metody ekonometrycznego modelowania danych panelowych. Należy zaznaczyć, że panel danych miał charakter niezbilansowany
ze względu na luki wynikające z ustawy o tajemnicy statystycznej.
Analiza przeprowadzona została w dwóch częściach: pierwsza grupa modeli
oszacowana została wyłącznie dla sektorów przemysłu przetwórczego (grupy
PKD 151 do 372), druga dla usług rynkowych (PKD 451 do 748). Zmienną objaśnianą we wszystkich modelach jest absolutna miara lokalizacji, czyli logarytm
naturalny z udziału sektora i z regionu r (województwa) w całkowitej liczbie
pracujących sektora i w Polsce. Zbiór zmiennych objaśniających składa się
z wektora zmiennych sektorowych, wektora zmiennych regionalnych oddających
specyfikę poszczególnych województw oraz grupy zmiennych interakcyjnych
łączących specyfikę sektora ze specyfiką regionu.
Wektor zmiennych sektorowych obejmuje wiele zmiennych oddających
specyfikę poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej:
•
•
•
•

wrażliwość sektora na korzyści skali (scale),
wrażliwość sektora na powiązania wstępujące i zstępujące (inter),
relatywną kapitałochłonność sektora (kdol),
średni poziom płac w sektorze (wdol).

W modelach dla przemysłu przetwórczego wprowadzono dodatkowo zmienne oddające poziom zaawansowania technologicznego sektora (od wysokich po
niskie technologie – tl) oraz poziom kwalifikacji pracowników (od niskich po
wysokie – wifo). W specyfikacji dla usług rynkowych uwzględniono natomiast
zmienną oddającą intensywność wykorzystywania wiedzy od niskiej do bardzo
intensywnej (ki).
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Wektor zmiennych regionalnych obejmował wiele sztucznych zmiennych
mających charakter stricte egzogeniczny, oddających ich lokalizację w przestrzeni gospodarczej, takich jak: region na granicy zachodniej (bwest) bądź
wschodniej (beast), województwo z dostępem do morza (bsea) oraz województwo stołeczne (rcap).
Uwzględniono również wiele innych zmiennych charakteryzujących po
szczególne województwa: powierzchnię regionu (pow), populację regionu
(pop) aproksymującą wpływ skali rynku regionalnego oraz oddających struk
turę gospodarki regionalnej – udział przemysłu (sh_ind) bądź usług rynkowych
(sh_mserv) w generowaniu wartości dodanej regionu. Jako zmienną oddającą
potencjał innowacyjny wprowadzono zmienną wskazującą udział pracowników
B+R w całkowitej liczbie pracowników regionu (sh_br). Za czynnik mający
wpływ na decyzje lokalizacyjne uznano dostępność komunikacyjną regionu,
będącą wynikiem interakcji między położeniem regionu i jego powiązaniami
infrastrukturalnymi. Położenie regionu zostało wprowadzone do modelu przez
zmienne sztuczne (opisane powyżej) oraz macierz sąsiedztwa oddającą wpływ
regionów sąsiadujących. Wyposażenie w infrastrukturę komunikacyjną oddaje
długość sieci drogowej w regionie.
Obok powyższych zmiennych do modeli w wersji rozszerzonej wprowa
dzono następujące interakcje między zmiennymi o charakterze sektorowym
oraz o charakterze regionalnym:
• scale_pop – pokazująca interakcję pomiędzy wrażliwością na korzyści skali
sektora a skalą rynku regionu,
• inter_serv – obrazującą interakcję pomiędzy wrażliwością sektora na po
wiązania wstępujące i zstępujące a wielkością sektora usług w regionie,
• tl_shbr – w celu wykazania interakcji pomiędzy poziomem zaawansowania
technologicznego sektora a wielkością zaplecza badawczo-rozwojowego
regionu (wyłącznie w modelu dla przemysłu przetwórczego),
• kint-shbr – pokazująca interakcję pomiędzy poziomem kwalifikacji pracow
ników w sektorze a wielkością zaplecza badawczo-rozwojowego regionu
(wyłącznie w modelu dla usług rynkowych).
W celu wychwycenia potencjalnych współzależności przestrzennych między
regionami posłużono się narzędziem ekonometrii przestrzennej, jaką jest macierz
wag przestrzennych W. Macierz ta odzwierciedla położenie województw względem siebie, co pozwala na zmierzenie ewentualnego wzajemnego oddziaływania.
W prezentowanej analizie wykorzystano najczęściej stosowaną w badaniach
empirycznych tzw. macierz najbliższego sąsiedztwa, w której zakłada się, że interakcje zachodzą pomiędzy województwami bezpośrednio z sobą graniczącymi.
Do modelu ekonometrycznego macierz wag wprowadzona została w postaci tzw.
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opóźnienia przestrzennego (Spatial Lag Model – SLM), w którym wśród zmiennych objaśniających znajduje się opóźniona przestrzennie zmienna objaśniana
w formie iloczynu zmiennej objaśnianej y (miara lokalizacji) i macierzy W.
Ogólną postać estymowanego modelu można zapisać w następujący sposób:

yit = a 0 + rWyit +

k

∑ bs xs it + e it

i = 1, ..., 16 t = 1, ..., 11

s =1

gdzie:
yit – wartość współczynnika lokalizacji w i-tym województwie w roku t,
W – macierz wag przestrzennych odzwierciedlająca przestrzenne położenie woje
wództw,
xit – opisane wcześniej zmienne objaśniające reprezentujące zarówno specyfikę
sektorów, jak i charakteryzujące regiony,
k – liczba zmiennych objaśniających w modelu,
eit – składnik zakłócający w modelu.

Pozostałe elementy w formule to parametry strukturalne: a0 – parametr
wyrazu wolnego w modelu, b – parametry odzwierciedlające siłę i kierunek
oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą, r – współczynnik autokorelacji przestrzennej.
Uzyskanie istotnej statystycznie wartości parametru r pozwala stwierdzić,
że poziom zmiennej y w województwie i zależy od wartości tej zmiennej w sąsiednich województwach16.
Część zmiennych objaśniających przyjmuje wartości, które różnią się
w czasie w województwach i branżach PKD; oznacza to, że dysponujemy trójwymiarowymi danymi przestrzenno-czasowymi. Koniecznym krokiem w tym
przypadku jest wprowadzenie trzech grup efektów indywidualnych: efektów
dla województw – reprezentujących ich indywidualną specyfikę, efektów dla
branż oraz efektów dla poszczególnych lat badanego okresu.
Zgodnie z metodologią szacowania z wykorzystaniem danych panelowych
efekty te mogą być efektami ustalonymi (fixed effects) lub efektami losowymi
(random effects). W każdym z szacowanych modeli przeprowadzono test Walda
i test Breuscha–Pagana na istotność odpowiednio: efektów ustalonych i efektów
losowych. W obu przypadkach wszystkie efekty okazały się istotne, dlatego
każdy z modeli szacowany był jako model mieszany (mixed model), zawierający
zarówno efekty ustalone, jak i losowe17.
16
Wartość dodatnia parametru r wskazuje na występowanie tzw. dodatniej autokorelacji przestrzennej, wartość ujemna r wskazuje natomiast na występowanie tzw. ujemnej autokorelacji
przestrzennej.
17
Przegląd modeli mieszanych znaleźć można m.in. u następujących autorów: McCulloch
i Searle (2001), Verbeke i Molenberghs (2000) oraz Raudenbush i Bryk (2002).

4.6. Determinanty lokalizacji działalności gospodarczej w polskich regionach

201

Model oszacowany został sugerowaną przez literaturę przedmiotu warunkową metodą największej wiarygodności (Restricted Maximum Likelihood –
REML18). W procesie estymacji uwzględniono fakt zagnieżdżenia obserwacji.
Tabele zawierające wyniki estymacji modelu koncentracji działalności przemysłowej i usług rynkowych znajdują się w aneksie (tabele A14 i A15).
4.6.2. Determinanty lokalizacji przemysłu przetwórczego
Pierwsza grupa modeli, których wyniki estymacji zamieszczono w aneksie w tabeli A14, oszacowana została dla sektorów przemysłu przetwórczego. W modelu
oznaczonym jako M_1PP uwzględniono wektor zmiennych sektorowych oraz
zmienne zerojedynkowe dla sektorów, regionów i poszczególnych lat analizy
(oznacza to trzykierunkowy model panelowy). Natomiast w drugiej specyfikacji
modelu empirycznego (M_2PP) zamiast ustalonych efektów indywidualnych dla
województw wprowadzono zmienne regionalne. W trzecim modelu (M_3PP)
rozszerzono analizę, uwzględniając wybrane interakcje między zmiennymi
regionalnymi a sektorowymi.
Należy podkreślić, że ocena parametru autokorelacji przestrzennej jest
dodatnia i statystycznie istotna (poza modelem trzecim uwzgledniającym interakcje). Wskazuje to na występowanie dodatniej autokorelacji przestrzennej,
tj. na występowanie efektów rozlewania się (pozytywnego sprzężenia przestrzennego) między gospodarkami poszczególnych województw. Oznacza to,
że silna koncentracja sektora w danym województwie pozytywnie oddziałuje na
siłę koncentracji sektora w województwach bezpośrednio z nim sąsiadujących
(może to świadczyć o powstawaniu ponadregionalnych struktur klastrowych
w przemyśle).
Warto zauważyć, że w każdym rozpatrywanym modelu statystycznie istotne
są efekty sektorowe i czasowe. Wartość współczynnika determinacji jest relatywnie wysoka i osiąga w każdym z rozpatrywanych modeli poziom ok. 85%.
Co więcej, nawet po wyłączeniu wpływu efektów stałych współczynnik determinacji ukształtowałby się na poziomie ok. 50%.
W pierwszej specyfikacji modelu M_1PP wpływ wszystkich zmiennych
sektorowych na zmienną objaśnianą jest statystycznie istotny na jednoprocen
towym poziomie. Kierunek wpływu jest dodatni poza wpływem przeciętnego
poziomu kwalifikacji pracowników, który jest ujemny. Oznacza to, że przeciętnie
wyższym stopniem przestrzennej koncentracji cechują się sektory przemysłu
przetwórczego charakteryzujące się wyższymi korzyściami skali na poziomie
poszczególnych podmiotów, wyższą intensywnością powiązań wstępujących
18

Metoda opisana m.in. przez Thompsona (1962).
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i zstępujących, wyższą kapitałochłonnością, wyższym poziomem płac oraz
wyższym poziomem zaawansowania technologicznego. Jednocześnie wraz ze
wzrostem przeciętnego poziomu kwalifikacji pracowników dochodzi do większego rozproszenia działalności gospodarczej. Spośród zmiennych sektorowych
zmiennymi szczególnie silnie oddziałującymi na zmienną objaśnianą są poziom
zawansowania technologicznego oraz wewnętrzne korzyści skali.
Ponadto wyniki oszacowania modelu M_1PP wskazują na statystycznie
istotny wpływ regionalnej specyfiki poszczególnych województw. Konstrukcja
zmiennych powoduje, że wartość każdego z parametrów należy interpretować
jako odchylenie danego województwa w stosunku do średniej dla kraju. Efekt
ten jest dodatni dla śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego,
łódzkiego i pomorskiego – regionów metropolitalnych zdominowanych przez
znaczące aglomeracje miejskie. Ocena parametru dla małopolskiego (siódmego
regionu metropolitalnego) jest dodatnia, lecz statystycznie nieistotna. Efekty
regionalne są ujemne i statystycznie istotne dla świętokrzyskiego, opolskiego,
podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Zastąpienie zmiennych zerojedynkowych dla województw wektorem zmien
nych regionalnych w specyfikacji M_2PP nie prowadzi do znaczących zmian
w ocenach parametrów przy zmiennych sektorowych. Warto podkreślić, że
wpływ żadnej z egzogenicznych zmiennych oddających lokalizację województwa
nie jest statystycznie istotny. Podobnie jest zarówno ze zmienną wskazującą
na region stołeczny, jak i innymi zmiennymi regionalnymi, poza statystycznie
istotnym i dodatnim wpływem skali rynku mierzonego jego populacją oraz
poziomem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej19.
W specyfikacji M_3PP wprowadzono trzy interakcje między zmiennymi. Ocena parametrów przy zmiennych przy pierwszej interakcji nie jest
statystycznie istotna (l_scale, l_pop, l_scale×l_pop). W przypadku drugiej
interakcji spodziewano się pozytywnego przełożenia między zmiennymi.
Ocena parametru przy interakcji jest statystycznie istotna na jednoprocentowym poziomie istotności, lecz ujemna. Oznacza to, że pozytywny wpływ
większej intensywności powiązań sektora na zmienną objaśnianą jest słabszy
w regionach o większym znaczeniu usług rynkowych w gospodarce regionu
(sh_mserv). Wpływ trzeciej interakcji jest dodatni i statystycznie istotny.
Większy potencjał B+R regionu, zgodnie z oczekiwaniami autorów, dodatnio
wpływa na decyzje lokalizacyjne podmiotów z sektorów o wyższym poziomie
zaawansowania technologicznego.

Należy w tym miejscu podkreślić, że testowano wiele innych zmiennych infrastrukturalnych
(takich jak długość autostrad, międzynarodowe porty lotnicze, porty morskie), lecz okazały się
one silnie skorelowane z pozostałymi zmiennymi uwzględnionymi w specyfikacji modelu.
19
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4.6.3. Czynniki wpływające na lokalizację usług rynkowych
Sektor usług rynkowych odgrywa dużą i wciąż rosnącą rolę we współczesnej
gospodarce, odpowiadając za większość generowanego zatrudnienia i dużą część
wartości dodanej. Celem prezentowanego badania jest identyfikacja determinant lokalizacji usług rynkowych w Polsce w układzie województw. Również
w tej analizie panel danych 73 trzycyfrowych grup PKD dla 16 województw
Polski w okresie 11 lat (1995–2006) jest niezbilansowany.
Badanie prowadzono analogicznie do analizy dla sektorów przemysłu przetwórczego z trzema charakterystycznym specyfikacjami modelu empirycznego.
Wyniki estymacji zamieszczono w aneksie w tabeli A15.
Tak jak w modelu dla przemysłu przetwórczego wzięto pod uwagę potencjalną przestrzenną autokorelację zmiennych. Parametr autokorelacji jest
ponownie dodatni i statystycznie istotny na 10-procentowym poziomie jedynie
w przypadku dwóch pierwszych specyfikacji (M_1UR i M_2UR). W trzecim
modelu – M_3UR rozszerzonym o interakcje między zmiennymi – wpływ autokorelacji przestrzennej jest nieistotny.
Warto podkreślić, że dobroć dopasowania modelu jest relatywnie wysoka
ze współczynnikiem determinacji, bliskim poziomu 89% w przypadku każdej
ze specyfikacji. Efekty sektorowe i czasowe są również statystycznie istotne
w każdym z trzech rozpatrywanych przypadków.
W pierwszym modelu oceny parametrów przy wszystkich zmiennych sektorowych są dodatnie i statystycznie istotne na jednoprocentowym poziomie (intensywność wiedzy jako jedyna jest statystycznie istotna na pięcioprocentowym
poziomie istotności). Podobnie jak w modelu dla przemysłu przetwórczego
oceny parametrów są najwyższe dla zmiennej odzwierciedlającej korzyści skali
na poziomie podmiotu. Są one również wysokie dla intensywności wiedzy. Oceny
parametrów przy kapitałochłonności sektora oraz intensywności powiązań są
znacznie niższe dla sektorów usług rynkowych niż dla przemysłu przetwórczego,
co jest zgodne z oczekiwaniami autorów. Jednocześnie ocena parametru przy
realnych wynagrodzeniach jest wyższa o ok. 40% w porównaniu z wynikami dla
przemysłu przetwórczego, co wskazuje na większą wrażliwość usług na poziom
realnych wynagrodzeń. Innymi słowy, sektory usług rynkowych z wysokimi
korzyściami skali, większą liczbą powiązań, wyższą kapitałochłonnością oraz
wiedzochłonnością są bardziej przestrzennie skoncentrowane.
W modelu M_1UR łączny wpływ efektów indywidualnych dla regionów
(wprowadzonych w postaci zmiennych zerojedynkowych) okazał się statystycznie istotny. Ich wpływ jest pozytywny i statystycznie istotny dla wszystkich
siedmiu województw metropolitalnych Polski, z najwyższymi wartościami ocen
parametrów dla mazowieckiego oraz śląskiego. Te regiony, w porównaniu ze
średnią krajową, uzyskują wyższy udział poszczególnych sektorów w kraju, niż
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wynikałoby to wyłącznie z uwzględnienia zmiennych występujących w modelu.
Oceny parametrów są natomiast ujemne dla województw: świętokrzyskiego,
podlaskiego, lubuskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego
i podkarpackiego, co wskazuje na niższą atrakcyjność tych województw niż
średnia dla kraju. Kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie nie różnią się
znacząco swoimi uwarunkowaniami od średniej krajowej.
W specyfikacji M_2UR oceny parametrów przy zmiennych sektorowych
nie różnią się znacznie od ocen otrzymanych w pierwszej specyfikacji. Spośród
całego wektora zmiennych regionalnych, podobnie jak w modelu dla przemysłu
przetwórczego, jedynie wpływ skali gospodarki regionu oraz poziomu rozwoju
infrastruktury jest statystycznie istotny i ma kierunek zgodny z oczekiwaniami
autorów.
Wprowadzenie trzech interakcji między zmiennymi regionalnymi a sektorowymi w specyfikacji M_3UR prowadzi do zmian w otrzymanych wynikach
w porównaniu ze specyfikacją M_2UR. Wpływ przeciętnych korzyści skali na
poziomie podmiotu aproksymowany zmienną l_scale i skali gospodarki regionu
reprezentowanej przez l_pop na zmienną objaśnianą jest dodatni. Jednakże
wpływ interakcji między nimi jest statystycznie istotny, ale ujemny. Statystyczna istotność interakcji oznacza, że model bez interakcji (M_2UR) mógłby
zostać uznany za błędną specyfikację (Baum 2006). Otrzymany wynik można
interpretować w taki sposób, że krańcowy wpływ intensywności korzyści skali
w ramach sektora na stopień jego koncentracji w regionie jest tym mniejszy, im
większa jest skala gospodarki regionu (Greene 2003). Innymi słowy, w regionach o większej skali gospodarki wpływ korzyści skali na poziomie podmiotu
na stopień koncentracji sektora jest zredukowany.
Ocena parametru przy drugiej interakcji jest ujemna i statystycznie istotna na
jednoprocentowym poziomie istotności. Oznacza to, że dodatni wpływ większej
intensywności powiązań sektora na stopień jego koncentracji w regionie jest
zredukowany w regionach o większym udziale usług rynkowych w gospodarce
regionu (sh_mserv).
Wpływ trzeciej interakcji jest dodatni, co wskazuje, że efekt krańcowy wpływu wyższej intensywności wiedzy na wielkość sektora w regionie jest wyższy dla
regionów o większej bazie badawczo-rozwojowej. Jest to zgodne z ogólnymi
przypuszczeniami.
Wnioski
Podsumowując wyniki przeprowadzonej analizy empirycznej, należy zauważyć,
że lokalizacja działalności w dużym stopniu determinowana jest przez czynniki
specyficzne dla poszczególnych sektorów. Wpływ efektów regionalnych, czyli
specyfiki regionów, jest również istotny. Pośród czynników regionalnych kluczo-
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wą rolę wydaje się odgrywać wielkość rynku regionu mierzona jego populacją,
co pośrednio potwierdza występowanie efektu rynku rodzimego (home market
effect). Ważną funkcję wydaje się również pełnić poziom rozwoju infrastruktury
regionu, determinujący – obok jego położenia geograficznego – dostępność komunikacyjną, a tym samym koszty transportu. Wyniki potwierdzają również, że
zarówno sektory przemysłu o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego, jak i sektory usług o wyższej intensywności wiedzy lokują się w regionach
z rozbudowaną bazą badawczo-rozwojową. O poziomie koncentracji–dyspersji
działalności gospodarczej decyduje wrażliwość na wewnętrzne korzyści skali.
Potwierdzono także występowanie statystycznie istotnej dodatniej autokorelacji
przestrzennej na poziomie polskich województw.
Warto jednocześnie podkreślić, że zmiany w lokalizacji działalności gospodarczej w Polsce w układzie regionalnym są elementem składowym procesów
zachodzących w szerszych skalach geograficznych opisanych w podrozdziale 4.5.

Rozdział 5

Wrażliwość polskich regionów
na wyzwania gospodarki globalnej
Jacek Zaucha, Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki, Ewa Głazek

Genezę pomiaru wrażliwości na zdarzenia makroekonomiczne można wiązać
z narastaniem zjawiska globalizacji. Wraz z intensyfikacją międzynarodowych
powiązań gospodarczych zmieniły się wzorce specjalizacji krajów i regionów.
Malejące koszty wymiany, w tym transportu, oraz postęp w zakresie konserwacji
towarów w trakcie przewozu spowodowały zanikanie barier przestrzennych
chroniących rynki regionalne, zgodnie z logiką modeli Launhardta (Blaug 1994,
s. 626–627), Palandera (1935) i Löscha (1940/1961). W rezultacie nawet regiony
o tradycyjnej strukturze gospodarczej, np. wyspecjalizowane w dostarczaniu
dóbr nisko przetworzonych na pobliskie rynki regionów miejskich, straciły swoją
uprzywilejowaną pozycję dostawcy świeżych produktów i stanęły w obliczu konkurencji z daleko położonymi obszarami Afryki czy Azji o bardziej korzystnych
parametrach geograficznych (np. liczba dni słonecznych) czy o niższych kosztach
produkcji, w tym tych uwarunkowanych regulacjami klimatyczno-środowiskowymi. Do wysokiej mobilności kapitału poszukującego tańszych alternatyw
produkcyjnych w przestrzeni dołączyła się w ostatnich latach rosnąca mobilność
kapitału ludzkiego. Procesy migracji, szczególnie w Europie, warunkowane nie
tylko różnicami w poziomie życia, ale także trudno odwracalnymi procesami
demograficznymi, przyczyniły się do wzrostu wrażliwości regionów na zmiany
sytuacji w gospodarce światowej. Stąd poszukiwanie odpowiedzi na pytanie
o stopień i zakres tej wrażliwości.
Wrażliwość, jako kategoria ekonomiczna, zyskuje także na znaczeniu
w świetle pojawiających się obecnie nowych koncepcji rozwojowych, będących
odpowiedzią na nasilające się negatywne szoki ekonomiczne o charakterze
globalnym. Akcentują one zdolność jednostek terytorialnych do pozostawa-

Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej

207

nia na właściwej trajektorii rozwoju – stąd ich nazwa: koncepcje odporności
ewolucyjnej. Pozwalają one analizować dynamiczne współzależności trwania,
przystosowywania się i zmian strukturalnych z wykorzystaniem różnych skal
przestrzennych i czasowych (Davoudi 2012a; Holling i Gunderson 2002; Walker i in. 2004; Folke i in. 2010). Podejście to neguje deterministyczną optykę
rozwoju, istnienie unikatowego stanu równowagi, do którego dążą systemy
gospodarcze, i wskazuje, że natura złożonych systemów społeczno-ekologiczno-gospodarczych ulega zmianom w czasie (Scheffer 2009). Jak zauważa Davoudi
(2012b), przyjęcie tego paradygmatu pozwala na uwzględnienie w debacie
o rozwoju regionów koncepcji chaosu, złożoności (skomplikowania), niepewności i nieprzewidywalności. Umożliwia także włączenie do badań tzw. dzikich
kart (niespodzianki) i nowatorstwa (Davoudi 2012a, s. 9).
W tym kontekście ważny staje się pomiar wrażliwości gospodarek (regio
nalnych i krajowych) na impulsy pochodzące z zewnątrz. Dyskusję na ten temat
zapoczątkowano na gruncie nauk przyrodniczych, głównie ekologii w latach
70. ubiegłego wieku (O’Keefe i in. 1976). Także w sferze badań makroekonomicznych tego typu analizy mają swoją ugruntowaną tradycję w postaci badań
wpływu szoków makroekonomicznych definiowanych z reguły jako nieoczekiwane i trudne do przewidzenia zdarzenia zewnętrzne, takie jak fluktuacje
cen nośników energii czy też zmiany popytu zagranicznego. Początkowym
impulsem do podjęcia tego typu analiz był wzrost cen ropy naftowej w wyniku
utworzenia kartelu OPEC, co zapoczątkowało systematyczne badania nad
makroekonomicznym wpływem szoków, podjęte przez tak wybitnych ekonomistów, jak np. Tobin (1980, s. 31–34) czy Hamilton (1983; szerzej na ten temat
zob. Jones i Leiby 1996).
Zważywszy na dolegliwość obecnego kryzysu, zasadne wydaje się opracowanie modelu pomiaru wrażliwości polskich województw na zakłócenia i oddziaływania o charakterze makroekonomicznym. Przez to pojęcie należy rozumieć
nie tylko szoki, ale także inne, tzn. możliwe do przewidzenia zdarzenia gospodarze pozostające poza kontrolą polskich władz i podmiotów gospodarczych
oraz powstające poza polskim terytorium, zwane dalej zewnętrznymi bodźcami
makroekonomicznymi. W niniejszych rozważaniach pominięte zostaną kwestie
pozaekonomiczne wywierające wpływ na wzrost i rozwój, takie jak zmiany
demograficzne czy zmiany klimatu. Nacisk zostanie natomiast położony na
pomiar wrażliwości gospodarek polskich województw, zmiany w międzynarodowym podziale pracy i wahania globalnej koniunktury, których obecnie
doświadczamy.
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5.1. Istota i modele wrażliwości makroekonomicznej
W języku polskim dwa angielskie pojęcia, tj. vulnerability oraz sensitivity, tłumaczone są jako wrażliwość. Pierwsze z nich oznacza podatność na zranienie czy
atak – w dosłownym tłumaczeniu: brak zabezpieczenia przed atakiem – drugie
zaś – wrażliwość na wpływy, czasami tłumaczone jako czułość systemu20. Nie są
to pojęcia tożsame, gdyż wrażliwość na wpływy zewnętrzne, tj. czułość (sensitivity), nie musi oznaczać automatycznie „zranienia”, czyli ograniczenia rozwoju
kraju lub regionu. To zależy od jego zdolności do reakcji na tego typu wpływy.
W niniejszym opracowaniu wrażliwość makroekonomiczna będzie rozumiana
jako podatność na bodźce zewnętrzne, wytrącające daną gospodarkę z pożądanej trajektorii rozwoju, czyli w kategoriach vulnerability. To  samo pojęcie będzie
też używane w nieco węższym, technicznym rozumieniu nieuwzględniającym
ścieżki reakcji. W tym sensie wrażliwość (czułość) będzie dotyczyła jedynie
struktur gospodarczych i ich sposobów osłabiania negatywnych bodźców oraz
zagrożeń, jak również czerpania pożytków z nadarzających się szans bez zmian
strukturalnych. W takim przypadku w nawiasie podany zostanie angielski termin
sensitivity. Niuanse te zostaną wyjaśnione w dalszej części tego podrozdziału.
Wrażliwość w szerszym rozumieniu (czyli podatność) jest złożoną kategorią
ekonomiczną, niełatwą do zoperacjonalizowania. Istotną trudnością w ana
lizie wrażliwości (podatności) złożonych systemów na bodźce zewnętrzne jest
konieczność łącznego uwzględniania aspektów społeczno-ekonomicznych
i przyrodniczych, ponieważ są one ściśle powiązane. Koncepcja wrażliwości
zaproponowana przez Turnera i in. (2003) lub Birkmanna (2006) obejmuje
trzy sfery: społeczną, gospodarczą i ekologiczną. Jednak w niniejszym opracowaniu celem jest zbadanie podatności systemów społeczno-gospodarczych,
dlatego wątki ekologiczne czy demograficzne zostały pominięte. Przyjmując
definicję dotyczącą wrażliwości, opracowaną dla bardziej złożonych systemów
przyrodniczo-społeczno-gospodarczych, przy konstruowaniu modelu pomiaru
skoncentrowano się zatem na kwestiach ekonomicznych bez szkody dla samej
metodologii pomiaru.
Istnieje sporo różniących się co do istoty prób konceptualizacji pojęcia
wrażliwości (podatności). Jak zauważył Hinkel (2011, s. 199), prace te nie doprowadziły do usunięcia „terminologicznych i metodologicznych niejasności
związanych z kategorią wrażliwości i pojęciami pokrewnymi”. Badacze tego
zagadnienia znajdują tylko dwa punkty wspólne dla różnych koncepcji definiowania podatności, tj. że wrażliwość (podatność) jest zorientowana terytorialnie
(place-based) i zależna od kontekstu (Cutter i in. 2003). Dodatkowo wszyscy
20

W sensie czułości urządzeń pomiarowych.
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zgadzają się co do tego, że dotyczy ona raczej przyszłości, czyli tego, co może,
ale nie musi się zdarzyć, aniżeli tego, co się dzieje obecnie.
Definicje wrażliwości (podatności) są niezwykle zróżnicowane, począwszy od
prostych jednowymiarowych pragmatycznych pojęć aż do złożonych koncepcji
wielowymiarowych. Przykładem drugiego rodzaju jest konceptualizacja Turnera
i in. (2003), identyfikująca trzy wymiary wrażliwości. Podobne podejście zostało
zastosowane przez Österreichisches Institut für Raumplanung (OIR 2011). Równie popularna jest jednak etymologiczna konceptualizacja Hinkela (2011).
Punktem wyjścia definicji etymologicznych jest propozycja oparta na słowniku oksfordzkim, który podaje, że wrażliwy/podatny (vulnerable) to przymiotnik
oznaczający coś lub kogoś narażonego na atak lub szkodę w sensie fizycznym
lub psychicznym (exposed to the possibility of being attacked or harmed, either
physically or emotionally). Istotą tego stanu jest więc możliwość powstania szkody, czyli zjawiska, które może być oceniane jako „negatywne” (tzn. badness).
Oznacza to, że wrażliwość jest konstrukcją normatywną i teoretyczną (nie jest
stanem rzeczywistym). Określenie wrażliwości wymaga więc (Ionescu i in. 2005)
zdefiniowania jednostki, której ta cecha jest przypisana (czym innym jest wrażliwość gospodarki, a czym innym ekosystemu), bodźców będących przyczyną
tej wrażliwości oraz kryteriów pozwalających ocenić ich rezultaty. Wrażliwość
ma więc charakter relatywny. Ta relatywność i związek z przyszłymi stanami
powoduje trudności w jej pomiarze. Część badaczy uważa nawet, że wrażliwości
nie można mierzyć, skoro stanowi ona kategorię teoretyczną oraz raczej hipotetyczny, a nie realny stan gospodarki czy ekosystemów (Moss i in. 2001; Patt
i in. 2008). Pomiar wymagałby w pierwszej kolejności przyjęcia obwiązujących
powszechnie ustaleń, tj. pewnej konwencji dotyczącej ujmowania tego zjawiska
(uzgodnień normatywnych), gdyż bez tego koncepcja wrażliwości może być
trudna w operacjonalizacji. Nie da się więc oddzielić koncepcji wrażliwości
od polityk czy działań administracji publicznej, w ramach których miałaby
ona być wykorzystywana. Operacjonalizacja wrażliwości wymaga logicznego
uporządkowania różnych stanów systemów gospodarczych czy ekologicznych
i ich jasnego rangowania od najmniej do najbardziej pożądanych. Jest to niezwykle trudne w przypadku systemów i stanów złożonych obejmujących wiele
parametrów. Dopiero jednak na tej podstawie można identyfikować i badać
bodźce zewnętrzne będące przyczyną sprawczą wrażliwości.
Definicje wielowymiarowe nie stoją w sprzeczności z podejściem etymo
logicznym. Mniejsze znaczenie przykładają jednak do identyfikowania stanów
negatywnych, nie postulują ich porządkowania. Koncentrują się natomiast na
operacjonalizacji mechanizmu, który prowadzi do powstania wrażliwości/podatności. Klasyczną i najczęściej przywoływaną w literaturze przedmiotu jest
tu definicja Turnera i in. (2003).
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Punktem wyjścia tego typu rozważań stał się prosty model RH (Risks‑Hazards), tj. model ryzyk i zagrożeń (ilustracja 5.1), gdzie różnorodne perturbacje oddziałują na badany system złożony. Przedmiotem analizy jest jego
podatność na nie.

Wrażliwość
(podatność)
Zdarzenie
niebezpieczne
(zagrożenie)

Wpływy

Ekspozycja
(narażenie)

Reakcja na bodziec
(czułość)

Źródło: Turner i in. 2003, s. 8075.

Ilustracja 5.1. Podatność/wrażliwość (vulnerability) na szoki zewnętrzne. Model RH

Model RH ukazuje znaczenie ekspozycji na bodźce wewnętrzne (rozumianej
jako intensywność i częstotliwość pojawienia się perturbacji) oraz czułości
(wrażliwości w sensie sensitivity) na nie systemu. Turner tę czułość nazywa
reakcją na bodziec (dose-response). Te dwa zjawiska łącznie determinują skalę
wpływu zagrożeń i ryzyk zewnętrznych na badany system. Model RH był krytykowany za koncentrowanie się na zagrożeniach, pomijanie zaś tego, co się dzieje
w badanym złożonym systemie. Te obiekcje doprowadziły do wypracowania
kolejnego modelu PAR (Pressure and Release), uwzględniającego strukturę
systemu, czyli jego aktywa i uwarunkowania wewnętrzne, tzn. instytucje, zasoby
i uprawnienia (tzw. entitlements), np. prawa i uprawnienia do dysponowania
zasobami, dostęp do rynku (ilustracja 5.2).
Model PAR koncentrował się na wewnętrznych zależnościach funkcjo
nowania badanego systemu złożonego, a więc głównie na czynnikach społecznych
i ekonomicznych. Służył do określania podatności grup społecznych na zagrożenia zewnętrzne, głównie o charakterze ekologicznym, ale de facto rozwinął
rozumienie determinant czułości (wrażliwości w sensie sensitivity). Efektem łącznym intensywności zagrożeń (perturbacji) zewnętrznych i poziomu wrażliwości
systemu jest ryzyko szkody czy katastrofy, tak jak wynika to z ilustracji 5.2. Model
PAR pomijał natomiast zdolność uczenia się systemów, kwestie podejmowania
decyzji strategicznych, a więc zdolność systemu do zmiany trajektorii rozwoju
czy budowania zabezpieczeń przed ryzykami i zagrożeniami. Brakowało zaznaczonego w modelu RH sprzężenia zwrotnego między wrażliwością a stopniem
ekspozycji i czułością (wrażliwością w sensie sensitivity) systemu.

•

środowisko
fizyczne
lokalna gospodarka
• stosunki społeczne
• działania publiczne
•

NIEBEZPIECZNE
WARUNKI

SZKODA
(KATASTROFA)
Ryzyko =
Zdarzenie niebezpieczne
(zagrożenie) x
Wrażliwość

Ilustracja 5.2. Podatność/wrażliwość (vulnerability) na szoki zewnętrzne. Model PAR

Źródło: Blaikie i in. 1994, s. 51.
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Świadomość tych braków doprowadziła do sformułowania trzyczęściowego
modelu wrażliwości obejmującego: zagrożenia, czułość i odporność (resilience),
składające się razem na zjawisko wrażliwości. Odporność została zdefiniowana
jako zdolność systemu do reagowania na zmiany albo radzenia sobie z nimi.
Model ten dla złożonego układu społeczno-przyrodniczego przedstawiony jest
na ilustracji 5.3. Ekspozycja (narażenie) jest funkcją intensywności i częstotliwości zdarzeń niebezpiecznych, tj. perturbacji. Czułość (wrażliwość w sensie
sensitivity) wynika z wewnętrznej struktury badanego systemu, tzn. instytucji,
uprawnień do dysponowania zasobami czy struktury gospodarki w sferze społeczno-gospodarczej, jak też stanu środowiska w sferze przyrodniczej. Odporność jest funkcją prowadzonych polityk, programów i innych działań, np. osób
indywidualnych i grup społecznych (tzw. opcje autonomiczne). Górna część
wykresu obrazuje zależności przestrzenne między skalą lokalną (czarna gruba
linia), regionalną (kolor biały) i globalną (kolor ciemnoszary).

Wrażliwość
Ekspozycja
(narażenie)
Części
składowe, np.
jednostki
ludzkie,
gospodarstwa
domowe,
klasy,
przedsiębiorstwa,
państwa,
flora/fauna,
ekosystem

Charakterystyki,
np.
częstotliwość,
wielkość,
czas trwania

Czułość

Uwarunkowania społeczne
kapitał ludzki/społeczny, zasoby
(np. ludność, instytucje, struktury
gospodarcze, uprawnienia)

Uwarunkowania przyrodnicze
kapitał przyrodniczy/biofizyczne zasoby
(np. gleba, woda, klimat, zasoby
mineralne, struktury i funkcje
ekosystemowe)

Odporność

Radzenie sobie/
odpowiedź
(np. istniejące
programy,
polityki,
działania
autonomiczne)

Wpływ/odpowiedź
(np. utrata życia,
produkcji, gleby, usług
ekosystemowych)

Dostosowanie się
i adaptacja/odpowiedź
(np. nowe programy, polityki,
działania autonomiczne)

Źródło: Turner i in. 2003, s. 8077.

Ilustracja 5.3. Podatność/wrażliwość (vulnerability) na szoki zewnętrzne. Model trójczęściowy
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Wielu badaczy skoncentrowało swoje wysiłki na badaniu mechanizmów
odpornościowych, czyli zdolności systemu do utrzymania się na obranej trajektorii rozwoju. W literaturze przedmiotu zamiennie używane jest pojęcie
odporności (resilience) i zdolności do reagowania (adaptive capacity) – zob. Smit
i Pilifosova (2001). Jak wskazują Eakin i Lemos (2006, s. 10), pojęcie zdolności
do reagowania często jest opisywane w kategoriach odporności systemu (resilience, robustness), jego elastyczności, stabilności, dużego przedziału tolerancji
i zakresu dawania sobie rady (range of coping). Na to składają się różnorodne
czynniki dotyczące sfery społecznej, instytucjonalnej oraz fizycznego wyposażenia systemu w zasoby i kapitał. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują
(Eakin i Lemos 2006, s. 10):
• kapitał ludzki: wiedza (naukowa, techniczna, lokalna, polityczna), wykształcenie, zdrowie, praca, ryzyka indywidualne i ich postrzeganie,
• informacja i technologia: sieci łączności, wolność ekspresji, wymiana informacji i transfer technologii, zdolności innowacyjne, systemy wczesnego
ostrzegania, znaczenie technologii,
• zasoby materialne i infrastruktura: transportowa i komunalna, gospodarka
odpadami, jakość środowiska,
• kapitał społeczny i zdolności organizacyjne: stosunki społeczeństwa obywa
telskiego, lokalne sieci współpracy, mobilizacja społeczna, gęstość tkanki
instytucjonalnej,
• kapitał polityczny: modele zarządzania, przywództwo i jego legitymizacja,
uczestnictwo, decentralizacja decyzji, potencjał zarządczy, suwerenność,
• zasobność i kapitał finansowy: podział dochodu i bogactwa, marginaliza
cja ekonomiczna, dostępność instrumentów finansowych (ubezpieczenia,
kredyty), fiskalne bodźce zarządzania ryzykiem,
• instytucje i uprawnienia: formalne i nieformalne zasady ochrony zasobów,
zarządzanie ryzykiem, uczestnictwo w regionalnych procesach planistycznych, dzielenie się informacjami, technologiczne innowacje, prawa własności, mechanizmy dzielenia się ryzykiem.
Przytoczona lista nie wyczerpuje wszystkich istotnych czynników. Brakuje
np. systemów monitoringu rozwoju w układach przestrzennych. Niektóre z ujmowanych w tym katalogu czynników, np. infrastruktura, wskazują bardziej
na czułość systemu niż na jego zdolność do reagowania. Wyliczenie to zdradza
jednak, jak złożonym zjawiskiem jest zdolność do reagowania. Po bardziej
wnikliwej analizie nasuwa się spostrzeżenie, że wiele z powyżej przywołanych
determinant zdolności do reagowania składa się na cztery większe kategorie, tj.:
kapitał społeczny, kapitał ludzki, instytucje (w tym polityka) i zasoby niezbędne
do podejmowania decyzji.
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5.2. Wrażliwość regionów na bodźce ekonomiczne
na gruncie współczesnych modeli ekonomicznych
Nie istnieją teoria ekonomiczna czy nawet model wrażliwości na zewnętrzne
bodźce makroekonomiczne. Jednakże interesujące wnioski na ten temat można
sformułować na gruncie nowej geografii ekonomicznej (szerzej zob. Zaucha
2007, 2011) i ekonomii behawioralnej.
Najważniejsze z punktu widzenia analizy wrażliwości kwestie podnoszone
w dziedzinie modeli nowej geografii ekonomicznej dotyczą:
•
•
•
•

istnienia wielu możliwych stanów równowagi gospodarczej,
katastroficznego przebiegu procesów wzrostu i rozwoju,
znaczenia oczekiwań w tych procesach,
roli czynników przestrzennie uwarunkowanych w procesach rozwoju.

Modele nowej geografii podkreślają znaczenie szoków ze względu na wielość stanów równowagi i katastroficzny przebieg zmian. Bodźce zewnętrzne nie
tylko wytrącają gospodarkę ze stanu równowagi, ale także mogą wprowadzić
ją na odmienną trajektorię rozwoju. W tym kontekście istotną rolę odgrywają
czynniki psychologiczne, np. zmiany oczekiwań21, wywołujące procesy kumulacyjne szczególnie w sytuacji podprogowej.
Nowa geografia ekonomiczna wskazuje także, że zdolności do reagowania
i czułość (sensitivity) są samoczynnym czynnikiem wzrostu i rozwoju regionu.
W jej modelach (Fujita i in. 1999; Puga 1999) przy niskich kosztach wymiany
o przestrzennym rozkładzie działalności gospodarczej (czyli o rozwoju jednych,
a stagnacji innych regionów) zaczynają ponownie decydować czynniki lokalne
o charakterze niemobilnym, tj. niskie płace, które przyciągają mobilne zasoby
rozwojowe. Wydaje się, że można by to rozumowanie rozszerzyć na wszystkie
głębokie determinanty Rodrika (2003a). Na przykład badania empiryczne wykonane dla Francji (Combes i in. 2008) wskazują na rosnące znaczenie edukacji
jako czynnika warunkującego kształtowanie się kumulatywnych procesów spadku i wzrostu w regionach. Wydaje się, że w tych samych kategoriach należałoby
traktować aspekty wrażliwości związane z czułością (sensitivity) i zdolnością do
reagowania. Regiony, które na tym tle wyróżnią się w stosunku do innych, będą
w stanie pokonać swoich rywali w wyścigu o zasoby mobilne.
Kształtowanie wrażliwości regionów na bodźce makroekonomiczne powinno
więc stać się jednym z istotnych elementów regionalnej polityki rozwoju. Ma to
sens szczególnie wtedy, gdy celem jest uniknięcie efektu pułapki, tj. zjawiska
Oczekiwania mogą zmienić istniejącą sytuację – wykreować bodziec do relokacji – gdy zdyskontowana na dzień obecny wartość postrzeganych przyszłych korzyści przekracza przewidywane
obecnie koszty.
21
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histerezy lokalizacyjnej – raz zainicjowane procesy kumulatywne mają charakter
trudno odwracalny nawet po ustąpieniu przyczyn bezpośrednio je wywołujących.
Ta interwencja zawsze musi jednak być postrzegana w relacji do podobnych
działań w innych krajach. Uruchomienie sprzężeń zwrotnych może okazać się
niewykonalne w sytuacji, gdy podobne wysiłki podejmują wszystkie rządy. Dlatego to nie absolutny poziom wrażliwości regionu jest aż tak istotny, lecz jego
poziom względny w odniesieniu do innych, podobnych jednostek terytorialnych.
W świetle rozważań dotyczących sygnalizowanego wcześniej znaczenia oczekiwań dla kształtowania się sposobów (głębokości) oddziaływania makroekonomicznych bodźców zewnętrznych warto także sięgnąć po dorobek ekonomii
behawioralnej. Ekonomia behawioralna (Simon22 1957; Kahneman i Tversky23
1979) wskazuje na konieczność uwzględniania tzw. heurystyk przy kształtowaniu
reakcji regionów na bodźce zewnętrzne. Rozumowanie podmiotów gry rynkowej nie jest w pełni racjonalne i ten fakt trzeba brać pod uwagę przy ocenie
reagowania na pojawiające się zagrożenia makroekonomiczne. To wzmacnia
rekomendacje nowej geografii ekonomicznej. Ważne jest zwrócenie uwagi na
świadome kształtowanie oczekiwań inwestorów i mieszkańców. Ich późniejsze
decyzje będą obarczone syndromem efektu pułapki i co najmniej kilkoma
z przedstawionych poniżej heurystyk:
1. Efekt utopionych kosztów, tj. ignorowanie kosztów zaangażowanych. Osoba,
która idąc na mecz futbolowy, zgubi bilet, powinna postąpić dokładnie tak
samo jak ta, która w tych samych okolicznościach utraci banknot będący
równowartością biletu. Tymczasem jak pokazują badania empiryczne ekonomistów behawioralnych, w pierwszym przypadku zdecydowana większość
kibiców nie dokona powtórnego zakupu, w drugim zaś przeciwnie.
2. Księgowanie mentalne. Przejawia się ono w różnym klasyfikowaniu i wykorzystywaniu środków w zależności od tego, skąd one pochodzą (zwroty
skłaniają ludzi do wizyty w banku, premie do wyjazdu na wakacje), gdzie są
przechowywane, jak są wydatkowane. Przykładem jest posiadanie oszczędności w banku i jednoczesne regularne obciążanie kart kredytowych, wynikające z tego, że łatwiej jest wydawać większe kwoty, płacąc kartą kredytową
niż gotówką.
3. Awersja wobec straty. Po stronie zysków podmioty starają się unikać ryzyka
(risk avoiding), po stronie strat zaś są skłonne owo ryzyko podejmować, aby
Hubert A. Simon otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1978 roku, głównie za
badania nad decyzjami podejmowanymi w organizacjach. Stworzył pojęcie człowieka organizacji
oraz teorię zysków satysfakcjonujących jako odpowiedź na pojęcie człowieka ekonomicznego
i teorię zysków maksymalnych.
23
Daniel Kahneman uzyskał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 2002 roku za zastosowanie narzędzi z psychologii w badaniach ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii
perspektywy.
22
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tych strat unikać (risk seeking). Przykładem jest zachowanie inwestorów,
którzy są bardziej skłonni sprzedawać akcje, gdy ceny ich rosną, niż kiedy
spadają, co wiąże się z ludzką skłonnością do trwania przy popełnionych
błędach.
4. Paraliż decyzyjny. Ponieważ podejmujący decyzje mocno przeżywają straty,
często w warunkach niepewności wolą pozostać bierni, zachowując status
quo, niż narażać się na porażki. Do tego dochodzi nadmierne przywiązywanie się ludzi do tego, co już mają (tzw. efekt wyposażenia).
5. Efekt zakotwiczenia. Oznacza on, że pierwsza decyzja wpływa na następ
ne, a te przekształcają się w trwałe nawyki, gdyż kotwice (i pamięć o nich)
determinują zachowanie potencjalnych konsumentów. Oznacza to, że cena,
jaką konsumenci są gotowi zapłacić, jest podatna na manipulacje, a co za
tym idzie – ci ostatni nie kontrolują własnych preferencji i skłonności do
płacenia.
Powyższe heurystyki oznaczają, że na czułość (sensitivity) regionu, będącą
częścią jego wrażliwości na makroekonomiczne bodźce zewnętrzne, wpływ
wywierają sposoby podejmowania decyzji przez podmioty gry rynkowej.
W reakcji na zagrożenia układ regionalny powinien na to zwrócić uwagę.
Na przykład – zgodnie z efektem zakotwiczenia – jeśli absolwent podejmuje
po raz pierwszy pracę czy atrakcyjny staż w danym regionie, to jest większe
prawdopodobieństwo, że w nim zostanie, w przeciwieństwie do tego, któremu
się to nie udało. Istotne jest to, co pozostanie w pamięci po tym pierwszym
doświadczeniu. Ważne jest, aby gospodarstwa domowe i producenci byli angażowani w programowanie rozwoju regionalnego, gdyż wtedy można liczyć
na efekt utopionych kosztów. Efekt wyposażenia oznacza natomiast potrzebę
zapewnienia młodym ludziom minimum stabilizacji ekonomicznej, co utrudni
ich decyzje o realokacji. Na ogół wyniki badań ekonomii behawioralnej należałoby odczytywać jako przemawiające za potrzebą tworzenia więzi z regionem
i tzw. identyfikacji regionalnej, będącej jednym z mechanizmów reagowania na
zewnętrzne bodźce makroekonomiczne.

5.3. Pomiar wrażliwości – dotychczasowe
doświadczenia
Jedną z pierwszych prób pomiaru wrażliwości regionów na bodźce makroekonomiczne podjęto na początku poprzedniej dekady na zlecenie Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej (Anonim 2008).
Wykorzystano wskaźniki udziału zatrudnienia lub wartości dodanej wytworzonej w branżach wrażliwych, tzn. tych, które były podatne na konkurencję ze
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strony producentów z krajów rozwijających się (wysoki współczynnik eksportu
i pogarszający się bilans handlowy). Za branże takie uznano: produkcję tkanin
i wyrobów włókienniczych, produkcję skór wyprawionych i wyrobów ze skór
wyprawionych, produkcję metali i przetworzonych wyrobów z metali, produkcję
urządzeń elektrycznych i optycznych oraz produkcję przemysłową gdzie indziej
niesklasyfikowaną24. Regiony o znacznym udziale tego typu działów w 2002 roku
były położone w Europie Wschodniej, południowych Niemczech i północnych
Włoszech. Po zbadaniu rzeczywistej sytuacji gospodarczej tak zidentyfikowanych regionów okazało się jednak, że różnią się one pod względem wrażliwości
na procesy globalizacji. Niektóre jednostki klasyfikowane jako zagrożone nie
wykazywały w rzeczywistości tego typu syndromu ze względu na posiadane
aktywa, takie jak wysoki poziom przedsiębiorczości, wysoki poziom wykształcenia mieszkańców, zaawansowane technologie czy sektory nowoczesnych
usług. Dlatego te czynniki musiały zostać dodane do pierwotnej klasyfikacji
opartej na udziale sektorów wrażliwych w gospodarce regionalnej. Według tej
analizy najbardziej zagrożone regiony znajdują się głównie w Europie Wschodniej i Południowej. W Polsce do tej kategorii zaliczono jedynie województwo
łódzkie. Tego typu zagrożenia, zdaniem autorów, wynikają przede wszystkim
z wysokiego udziału przemysłu tekstylnego w gospodarce regionalnej, braku
nowoczesnych usług wyższego rzędu, słabszego poziomu wykształcenia ludności,
technologicznego zacofania oraz niskiego poziomu przedsiębiorczości (dominacja dużych przedsiębiorstw). Większość polskich województw, według tego
badania, nie jest jednak zagrożona procesami globalizacji ze względu na niski
udział zatrudnienia w branżach zidentyfikowanych jako wrażliwe.
W podobnym czasie Komisja Europejska podjęła również nieco odmienną
próbę operacjonalizacji wrażliwości. W raporcie „Regiony 2020” (European
Commission 2008b) zaprezentowano wskaźnik wrażliwości regionów europejskich na zjawisko globalizacji (globalization vulnerability index), wykorzystujący
pomiar intensywności trzech zjawisk cząstkowych: stopy zatrudnienia, wydajności pracy oraz stopnia wykształcenia25. Według tego wskaźnika najbardziej
wrażliwe regiony znajdują się w Europie Południowej i Wschodniej. Główne
przyczyny ich słabości to niski poziom wykształcenia i duży udział sektorów
o niskiej wartości dodanej w tych regionach. W Europie Zachodniej i Centralnej
przeważa układ mozaikowy. Mniejsza wrażliwość cechuje regiony o istotnych
korzyściach aglomeracji. Niska wrażliwość charakteryzuje kraje skandynawskie.
W Polsce najmniej zagrożone jest województwo mazowieckie, a najbardziej
warmińsko-mazurskie i pomorskie (ze względu na niską stopę zatrudnienia).
Są to według NACE 1.1 działy: DB, DC, DJ, DL i DN.
Metodologię obliczania tego wskaźnika autorstwa Mastrostefano, Dijkstra i Poelmana zaprezentowano w dokumencie Komisji Europejskiej (European Commission 2009c).
24
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Sytuacja Polski jest jednak korzystniejsza niż kilku innych krajów, które w tym
samym czasie przystąpiły do UE, np. Czech, Węgier czy Łotwy. Analizy Komisji
(European Commission 2009c, s. 19) wskazują również na zależność rozwoju
od wcześniej zaistniałej sytuacji (tzw. path dependency).
Rankingi zaprezentowane przez Komisję nie zyskały jednak uznania środowisk opiniotwórczych, a nawet samej Komisji. Nie udało się bowiem uzasadnić
wyboru tych, a nie innych wskaźników cząstkowych, nie mówiąc już o metodach
ekstrapolacji ich wartości do 2020 roku. Pominięto elementy instytucjonalne
decydujące o zdolnościach adaptacyjnych regionów (ich reprezentantem był
jedynie poziom wykształcenia) czy też stopień wrażliwości regionów na procesy
globalizacyjne, zależny od ich struktury gospodarczej. Sam poziom wykształcenia nie warunkuje konkurencyjności kapitału ludzkiego, ponadto kapitał ten
jest mobilny i podąża za lepszymi warunkami życia. Wskaźniki zatrudnienia
także nie przesądzają o łatwiejszej absorpcji szoków zewnętrznych, lecz jedynie
wskazują na stopień zagrożenia podstaw egzystencji gospodarstw domowych
w sytuacji kryzysu. Zważywszy na te wątpliwości, łatwo zrozumieć inicjatywę
Komisji polegającą na zamówieniu pogłębionego opracowania dotyczącego
wrażliwości regionów UE na różnorodne szoki zewnętrzne, którego rezultatem
jest raport OIR (2011) omówiony w dalszej części tego podrozdziału.
Trzecią przeprowadzoną w tym samym czasie próbą pomiaru wrażliwości
na zjawisko globalizacji, podjętą również z inspiracji Komisji Europejskiej, jest
raport ISMERI (Cripps i in. 2009). Głównym jego celem było przeanalizowanie
relacji pomiędzy poziomem zamożności a intensywnością wymiany zagranicznej na poziomie krajowym. Produktem pośrednim jest typologia wrażliwości
regionów (NUTS 2) na procesy globalizacji, jak wskazują sami autorzy (Cripps
i in. 2009, s. 23), komplementarna z opracowaniem Komisji Europejskiej (European Commission 2008b). Wskaźnik syntetyczny wrażliwości (sensitivity index)
oparto na następujących wskaźnikach cząstkowych, podkreślając jednocześnie
ograniczenia wyboru w tym zakresie wynikające z braku porównywalnych infor
macji statystycznych na poziomie NUTS 2 w skali europejskiej:
• wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA) w zakresie produkcji
wysoko i średnio zaawansowanej technologicznie, a także w zakresie usług
dla przedsiębiorstw i pozostałych usług – zakłada się, że regiony o wysokim
RCA są mniej wrażliwe,
• procent mieszkańców powyżej 15. roku życia z wyższym wykształceniem jako
wskaźnik zdolności konkurowania regionu na rynku globalnym, przyciągania
inwestycji zagranicznych i absorpcji wiedzy,
• średnioroczna stopa wzrostu PKB per capita w latach 1995–2006 i taka sama
stopa wzrostu zatrudnienia w latach 1999–2007, również jako wskaźniki
konkurencyjności regionu,
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219

• średnioroczny udział zatrudnienia w sektorze turystyki w całości zatrud
nienia w regionie w latach 2004–2005 jako wskaźnik atrakcyjności regionów
nieposiadających korzyści aglomeracji odzwierciedlanych przez pierwszy
wskaźnik.
Jak wynika z powyższych ustaleń, wzięcie pod uwagę wskaźników RCA
i zatrudnienia w usługach stanowi istotną modyfikację w stosunku do metodologii wykorzystanej przez Komisję Europejską (European Commission
2008b). Jest to rezultat przyjętego założenia wynikającego z teorii podażowych,
że specjalizacja i konkurencyjna struktura gospodarki regionalnej opartej na
wiedzy warunkują pozycję regionu w gospodarce globalnej. Model ten jednak
nie uwzględnia wpływu na sytuację regionów czynników makroekonomicznych
będących poza zasięgiem władz i podmiotów regionalnych, takich jak np. poziom
zadłużenia kraju czy poziom inflacji. Pomijane są także czynnik dostępności
oraz kwestie instytucjonalne. Niektóre z tych zagadnień zostały uwzględnione
w analizie wrażliwości na poziomie krajowym.
Pomiary wykonane z wykorzystaniem wskaźnika syntetycznego pozwoliły
autorom badania na wydzielenie w UE (NUTS 2) trzech odrębnych grup:
1) regionów o niskiej wrażliwości na procesy globalizacji, będących benefi
cjentami tego procesu,
2) regionów pośrednich również korzystających z dobrodziejstw globalizacji,
ale w mniejszym zakresie,
3) regionów zagrożonych procesami globalizacji.
Wśród polskich regionów beneficjentem globalizacji okazuje się jedynie
województwo pomorskie, prawdopodobnie ze względu na znaczący sektor
turystyczny, w tym produkcję jachtów morskich i łodzi rekreacyjnych.
Podsumowując europejskie doświadczenia dotyczące pomiaru wrażliwości
regionów na zewnętrzne bodźce makroekonomiczne, należy wskazać, że:
• nie ma jednego, powszechnie przyjętego w UE systemu pomiaru wrażliwości
regionów na zewnętrzne bodźce gospodarcze,
• pomiary tego typu najczęściej wiązane są ze zjawiskiem globalizacji,
• wyniki tych pomiarów, otrzymane rankingi i typologie dają różny obraz
sytuacji oraz często wzajemnie sprzeczne wyniki w zależności od przyjętych
wskaźników cząstkowych oraz aspektów zjawiska globalizacji,
• podstawy metodologiczne tego typu pomiarów nie są ustalone – np. w badaniach Uniwersytetu Technicznego w Mediolanie ten sam dział gospodarki,
tj. DN (produkcja gdzie indziej niesklasyfikowana) raz został uznany za
reprezentanta branż tradycyjnych, innym razem za dział gospodarki globalnej,
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• stosunek do zjawiska globalizacji w wymiarze normatywnym jest ambiwalentny – przeważa opinia, że globalizacja jest zjawiskiem korzystnym,
aczkolwiek większość zaprezentowanych wysiłków koncentrowała się na
monitorowaniu zagrożeń z niej płynących,
• w rezultacie nie ma jasności co do wrażliwości na ekonomiczne bodźce zewnętrzne regionów o tradycyjnej strukturze gospodarki, nieuczestniczących
w globalnym obiegu gospodarczym; z jednej strony regiony te nie są narażone na szoki zewnętrzne (niska ekspozycja)26, z drugiej zaś nie korzystają
z dobrodziejstw globalizacji, co prowadzić może w okresie długim do ich
gospodarczej implozji (sprzeczność między wynikami badań prowadzonych
dla okresu krótkiego i długiego),
• w badaniach przeważały proste koncepcje i podejście zasobowe, pomijane
były czynniki instytucjonalny, socjologiczny i behawioralny, w tym zdolność
do reagowania na ekonomiczne bodźce zewnętrzne,
• nie analizowano mechanizmów kumulacyjnych, np. sytuacji, gdy relatywne
pogarszanie się poziomu życia prowadzi m.in. do odpływu młodych wykształconych mieszkańców z regionu, a to z kolei obniża jego wrażliwość
na negatywne ekonomiczne bodźce zewnętrzne i nasila zjawiska migracji,
co skutkuje ekonomiczną implozją regionu.

5.4. Model trzyczęściowy wrażliwości
makroekonomicznej w badaniach Unii Europejskiej
Opisanych wcześniej mankamentów dotyczących niepełnego ujmowania
czynników instytucjonalnych udało się częściowo uniknąć w zrealizowanym
w latach 2009–2011 projekcie Austriackiego Instytutu Planowania Przestrzennego – Österreichisches Institut für Raumplanung (OIR 2011), który dotyczył
pomiaru wrażliwości (podatności) regionów UE oraz krajów sąsiadujących na
zjawisko globalizacji (i na inne wyzwania rozwojowe zarysowane w dokumencie
Komisji Europejskiej (European Commission 2008b). Podatność ta, podobnie
jak u Turnera i in. (2003), została zdefiniowana jako funkcja: narażenia na szoki,
tj. ekspozycji na szoki (exposure), wrażliwości (czułości) na szoki (sensitivity)
oraz zdolności do reakcji (adaptive capacity). Ekspozycja i czułość determinują
razem wpływ bodźców zewnętrznych na region (ilustracja 5.4).

Na przykład według badań Gorzelaka dotyczących polskich województw „z perspektywy
strukturalnej, regionami potencjalnie najmniej dotkniętymi kryzysem powinny być Warszawski
Obszar Metropolitalny oraz relatywnie słabo rozwinięte regiony Polski wschodniej” (Gorzelak
2009, s. 36).
26
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Zdolność
reakcji

Kapitał społeczny

Wrażliwość
na szoki

Narażenie
na szoki
Potencjalny wpływ

Źródło: OIR 2011, s. 10.

Ilustracja 5.4. Podatności/wrażliwość (vulnerability) na szoki zewnętrzne

Badacze OIR (2011) wskazują, że:
• ekspozycję można utożsamiać ze sposobem, w jaki te bodźce oddziałują na
region, np. zmianami ludności, napływem idei itp.,
• czułość (wrażliwość w sensie sensitivity) wiąże się z dominacją w gospodarce
specyficznych cech, zjawisk i procesów, dla których te bodźce (wyzwania)
mają szczególne znaczenie (odpowiada ona charakterystykom danego regionu, istotnym z punktu widzenia wpływu danego bodźca zewnętrznego),
• wpływ (potencjalny) oznacza oczekiwane oddziaływanie danego bodźca na
analizowany region w przyszłości, zgodnie z jego obecnym poziomem czułości, i może mieć on charakter bezpośredni lub pośredni z całym łańcuchem
zależności drugiego i trzeciego stopnia,
• zdolność do reagowania jest utożsamiana z działaniami zmierzającymi
do dostosowania się systemu do tych potencjalnych wpływów (wpływu)
w ramach poszczególnych bodźców zewnętrznych (wyzwań), zmniejszania
ewentualnych szkód i wykorzystywania nadarzających się szans czy też radzenia sobie z konsekwencjami bodźców zewnętrznych.
Na marginesie tych rozważań wydaje się także, że zdolność do reagowania
można postrzegać jako działanie zmierzające do zmniejszenia stopnia czułości
systemu – jeśli przyjąć za Hinkelem (2011), że wysoka podatność/wrażliwość
z reguły ma ujemne konotacje. Tak też można odczytać intencje OIR (2011)
zawarte w modelu matematycznym wrażliwości (podatności), szczególnie
w równaniu (5.5).
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Model OIR (2011) można sformalizować w następujący sposób:

gdzie:
V –
S –
IM –
SC –
AC –
INV –
E –
(t) –
(t – 1) –
f, g, h, k, j

V(t)= f (IM(t), AC(t)) 	

(5.1)

IM(t)= g(E(t – 1), S(t – 1))

(5.2)

S(t – 1)= j(INV(t – 1), INV(t – 2), ...) 	

(5.3)

AC(t)= h(SC(t), INV(t – 1), INV(t – 2),...)

(5.4)

S(t)= k(AC(t – 1)) 	

(5.5)

wrażliwość/podatność (vulnerability),
wrażliwość/czułość (sensitivity),
wpływ (impacts),
kapitał społeczny (social capital),
zdolność do reagowania (adaptive capacity),
inwestycje (investments),
ekspozycja/narażenie (exposure),
czas obecny,
czas przeszły,
– symbole funkcji o nieznanej postaci empirycznej.

Pierwsze równanie tego modelu wskazuje na znaną zależność, zgodnie z którą
wrażliwość jest funkcją wpływu i zdolności do reagowania, a drugie – że wpływ
jest determinowany ekspozycją i czułością (wrażliwością w sensie sensitivity).
Równanie trzecie określa czułość (wrażliwość w sensie sensitivity) jako skutek
inwestycji prywatnych i publicznych w przeszłości. Pokazuje ono, że stan obecny
gospodarki i jej struktura mają charakter procesów długiego trwania i nie mogą
być szybko zmienione w trakcie pojawienia się bodźców zewnętrznych.
Natomiast zdolność do reagowania według OIR (2011) wynika z poziomu
kapitału społecznego i wcześniej dokonanych inwestycji. Przy założeniu występowania sprzężeń zwrotnych wypracowana wcześniej zdolność do reagowania
determinuje także obecny poziom czułości (wrażliwości w sensie sensitivity;
równanie (5.5)).
W raporcie OIR (2011) wyróżniono wynikające z badań literaturowych
cztery wymiary wrażliwości na zjawisko globalizacji, tj. głównych wyzwań, przed
jakimi stoją regiony ze względu na funkcjonowanie w gospodarce globalnej.
Są to: utrzymanie korzyści aglomeracji na poziomie globalnym (global players)27,
budowanie zdolności do wchodzenia w powiązania sieciowe (mobility), zachowanie dobrej dostępności w układzie globalnym (accessibility) oraz konstruowanie
gospodarki opartej na wiedzy (knowledge and know-how).
Narażenie na szoki (exposure), wrażliwość/czułość (sensitivity) oraz zdol
ność do reagowania (adaptive capacity) były mierzone z wykorzystaniem wy27

Wyzwanie społeczno-ekonomiczne i demograficzne.
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selekcjonowanych wskaźników, osobno dla każdego wyzwania. Wskaźniki te
są podane w tabeli 5.1.
Tabela 5.1. Wskaźniki wykorzystane do pomiaru wrażliwości/podatności regionów na
globalizację w jej poszczególnych wymiarach
Wyszczególnienie

Narażenie na bodźce
(exposure)

Wrażliwość/czułość
(sensitivity)

Zdolność do reagowania
(adaptive capacity)

Globalni aktorzy
(Global players)

Gęstość zaludnienia.
Pasażerowie lotniczy
w tysiącach w ciągu roku.
Zatrudnienie w sektorze
bankowości i ubezpieczeń w tysiącach.

PKB na mieszkańca.

Liczba central przedsiębiorstw międzynarodowych na 1 tys. zatrudnionych.
Udział wydatków na
B+R w PKB.

Powiązania
sieciowe
(Mobility of persons and goods)

Ładunki przewiezione
drogą lotniczą w tys. ton.
Pasażerowie lotniczy
w tysiącach w ciągu roku.
Ładunki przewiezione
drogą morską w tys. ton.

Udział zatrudnienia
w handlu, transporcie,
sektorze usług hotelowych i restauracyjnych.
Udział PKB wytworzonego ww. działach.

Gęstość autostrad w km
na 1000 km2.

Dostępność
(Accessibility)

Potencjalna dostępność
drogowa.
Potencjalna dostępność
kolejowa.
Potencjalna dostępność
lotnicza.

Koszty pracy jednego
zatrudnionego w reprezentatywnym sektorze.
Noce spędzone w obiektach turystycznych zbiorowego zakwaterowania
na 1 tys. mieszkańców.

Udział gospodarstw
domowych z dostępem
do szerokopasmowego
Internetu.
Patenty na 1 mln mieszkańców.

Gospodarka
oparta na
wiedzy
(Knowledge and
know-how)

Udział przetwórstwa
przemysłowego w zatrudnieniu (manufacturing).
Udział rolnictwa w zatrudnieniu.

Wydajność w rolnictwie.
Wydajność w przemyśle.

Całkowita wydajność.
Udział zatrudnionych
w B+R w całości siły
roboczej.

Źródło: OIR 2011, s. 5.

Integracja wyników otrzymanych z wykorzystaniem wskaźników z tabeli 5.1
wymagała ich normalizacji (standaryzacji), tj. doprowadzenia do porównywalności. Wykorzystano prostą metodę, przypisując każdemu wskaźnikowi dwa
przedziały powyżej średniej i dwa przedziały poniżej (tzn. powyżej/poniżej
średniej oraz znacznie powyżej/poniżej średniej), otrzymując w ten sposób pięć
przedziałów, w które wpisywały się obserwacje dla każdego z regionów UE28.
W sytuacji wykorzystania wielu wskaźników do określenia poziomu narażenia (exposure), wrażliwości/czułości (sensitivity) i zdolności do reagowania (adaptive capacity) do ostatecznej oceny ich poziomu używano wskaźnika o najmniej
28
Przedział średni obejmował obserwacje +/– 1/3 odchylenia standardowego od średniej,
a przedział znacznie powyżej czy poniżej średniej obserwacje różniące się od średniej więcej niż
otwartość tego odchylenia.
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korzystnym poziomie. Wskaźniki narażenia (exposure) i wrażliwości/czułości
(sensitivity) pozwoliły na pomiar wpływu. Uznano, że w tym przypadku zawsze
będzie przyjmowana wielkość średnia lub mniejsze, tj. bardziej korzystna (gdy
poziom narażenia i wrażliwości plasował się w przyległych przedziałach, np.
w przypadku powyżej średniego narażenia i średniej wrażliwości wpływ okreś
lano jako średni). Nałożenie na siebie wyników pomiaru wpływu (impact) oraz
zdolności do reagowania (adaptive capacity) pozwoliło na wyłonienie czterech
klas regionów (ilustracja 5.5):
• regiony niewrażliwe na globalizację (low impact regions) w sytuacji bardzo
niskiego wpływu zjawiska globalizacji lub też niskiego wpływu i wysokiej
zdolności do reagowania,
• regiony przygotowane do uczestnictwa w gospodarce globalnej (prepared
regions), gdy zdolność do reagowania jest wyższa niż wpływ globalizacji lub
obie wielkości są na średnim poziomie,
• regiony wrażliwe (vulnerable regions), jeśli zdolność do reagowania jest
nieco mniejsza niż wpływ globalizacji lub taka sama przy silnym wpływie,
• regiony najbardziej wrażliwe (most vulnerable regions), jeśli zdolność do
reagowania jest poniżej średniej, a wpływ globalizacji powyżej średniej.
Wpływ

wysoka

wysoki

regiony najbardziej wrażliwe
regiony wrażliwe
regiony przygotowane do uczestnictwa w gospodarce
regiony niewrażliwe na globalizację

niska

Zdolność do reagowania

niski

Źródło: OIR 2011, s. 6.

Ilustracja 5.5. Grupy regionów NUTS 2 wydzielone pod względem ich wrażliwości/podatności
na zjawisko globalizacji

Większość polskich województw we wszystkich czterech kategoriach wyzwań
globalizacyjnych została zaliczona do najbardziej wrażliwych/podatnych na zewnętrzne szoki wynikające z tego procesu. Wyjątki to województwo mazowieckie
uznane za region wrażliwy jedynie w odniesieniu do korzyści aglomeracji oraz
województwo dolnośląskie – wrażliwe (ale nie najbardziej wrażliwe) ze względu
na wchodzenie w powiązania sieciowe.
Za pomocą wielowymiarowej analizy skupień badane regiony zostały pogrupowane w osiem kategorii pod względem ich wrażliwości na wszystkie cztery wyzwania globalizacji, na zasadzie odnajdywania największych podobieństw (mapa 5.1).
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Typy regionów
Regiony o znaczeniu globalnym

Regiony obsługi globalizacji

Globalne regiony metropolitalne

Małe, dobrze funkcjonujące
gospodarki regionalne

Europejskie regiony metropolitalne

Regiony o wysokiej produktywności

Zglobalizowane regiony gospodarki
opartej na wiedzy

Regiony przygotowane na procesy
globalizacji

Regiony wrażliwe na procesy globalizacji
Regiony zorientowane na usługi
Bardzo wrażliwe regiony peryferyjne

Źródło: OIR 2011, s. 25.

Mapa 5.1. Grupy regionów NUTS 2 wydzielone pod względem ich wrażliwości na zjawisko
globalizacji
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5.5. Model pomiaru wrażliwości polskich województw
na ekonomiczne bodźce zewnętrzne
W świetle zaprezentowanych rozważań teoretycznych dotyczących wrażliwości regionów na bodźce zewnętrzne, w tym na zjawisko globalizacji, oraz
przedstawionych prób pomiaru tej wrażliwości zdecydowano się na przyjęcie
następujących założeń wyjściowych do budowania modelu pomiaru wrażliwości
polskich województw:
• konieczne jest, zgodnie z definicjami etymologicznymi wrażliwości, ustalenie
katalogu bodźców, na które wrażliwość będzie podlegała pomiarowi, oraz
zdefiniowanie stanów pożądanych i niepożądanych,
• osobno należałoby mierzyć ekspozycję i wrażliwość na zjawiska krótkoi długookresowe, tj. na szoki sensu stricto i zmiany strukturalne (bądź ich
brak) wynikające z czynników o charakterze globalnym,
• kluczowym elementem powinien być jednak pomiar zdolności do reago
wania na te zjawiska, a więc np. pomiar czynników instytucjonalnych, w tym
zdolności systemu regionalnego do inicjowania i przeprowadzania zmian
o charakterze długookresowym, tj. ewolucyjnym (dostosowawczym) oraz
zasobów instytucjonalnych takie zmiany warunkujących,
• pomiar powinien mieć charakter dynamiczny, uwzględniać założenia szkoły
racjonalnych oczekiwań co do decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw i decyzji migracyjnych pracowników, brać pod uwagę procesy kształtowania się
oczekiwań oraz heurystyki w tym zakresie, proponowane przez ekonomię
behawioralną.
Jak zaznaczono na wstępie, przedmiotem pomiaru powinna być wrażliwość
na bodźce wynikające ze zjawiska globalizacji, zarówno o charakterze strukturalnym (okres długi), jak i koniunkturalnym (okres krótki) (zob. Kudłacz
2012). W okresie długim chodziłoby o pomiar zdolności do czerpania korzyści
z uczestnictwa w globalnym obrocie gospodarczym, w okresie krótkim natomiast do absorpcji impulsów pozytywnych lub negatywnych wpływających na
poziom produkcji czy zatrudnienia. Stanem pożądanym powinien być wzrost
(lub relatywnie niski spadek) PKB per capita pomimo powszechnie znanych
zastrzeżeń do tego syntetycznego miernika wzrostu. Miernikiem dodatkowym mogą być salda migracji liczone w okresach wieloletnich. Tak skon
struowany system powinien jednak przyjmować za punkt odniesienia warunki
krajowe, a nie średnią europejską jak we wcześniej omówionych badaniach,
gdyż celem pomiaru jest sformułowanie rekomendacji dla krajowej polityki
rozwoju.
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5.5.1. Ekspozycja w okresie krótkim i długim
Zarówno w okresie krótkim, jak i długim należałoby mierzyć ekspozycję
(narażenie) oraz wrażliwość/czułość (sensitivity) zgodnie z modelem trzyczęściowym, zaprezentowanym w rozdziale pierwszym. W tym zakresie cenne
byłyby doświadczenia OIR (2011) oraz Capella i in. (2009). W okresie krótkim
natomiast ważne byłoby określenie siły oddziaływania na dany region kanałów
przenoszenia kryzysu. Zasadniczo jednak w stosunku do zaprezentowanych
w rozdziale 1 rozważań definicyjnych proponuje się nieco inne rozumienie
procesów ekspozycji (narażenia). W modelach wcześniej prezentowanych utożsamiane one były z intensywnością perturbacji i zagrożeń oraz miały wielokierunkowy wymiar przestrzenny. Natomiast w będącym przedmiotem rozważań
w niniejszym rozdziale modelu pomiaru wrażliwości polskich województw na
makroekonomiczne bodźce zewnętrzne, takie jak kryzys, zmiany strukturalne
o charterze globalnym, proponuje się zrezygnowanie z pomiaru intensywności
tego typu szoków ekonomicznych. Zasadne wydaje się przyjęcie uproszczającego
założenia, iż ich intensywność będzie warunkowana jedynie stopniem, w jakim
dany region uczestniczy w globalnych procesach gospodarczych29. W okresie
długim i krótkim najlepszymi wskaźnikami ekspozycji (narażenia) wydają się
więc miary otwarcia gospodarek regionalnych.
W okresie krótkim należałoby przyjąć podobne wskaźniki ekspozycji (nara
żenia) jak w okresie długim. Zmienia się jednak ich interpretacja. W tym
przypadku nie chodzi o czerpanie korzyści z udziału w gospodarce globalnej
i ekspozycję na bodźce modernizacyjne, ale o stopień narażenia na zmiany
koniunktury, czyli globalne recesje. Im bardziej otwarte gospodarki regionalne,
tym wyższy ich stopień narażenia na dekoniunkturę.
Wskaźniki czułości/wrażliwości w okresie długim

Wskaźnikami wrażliwości/czułości (sensitivity) długookresowej powinny być
miary struktury gospodarczej, sprzyjające uczestnictwu w gospodarce globalnej.
Obrazowałyby one przygotowanie regionu (gotowość) do uczestnictwa w gospodarce globalnej. W tym zakresie warto wykorzystać propozycje Capella i in.
(2009) pomiaru stopnia specjalizacji w działach produkcji globalnej30. Takich
Proponuje się przyjęcie konwencji, że w przypadku zjawisk ekonomicznych, takich jak globalna recesja czy zmiany w międzynarodowym podziale pracy, region o gospodarce otwartej
jest bardziej narażony (eksponowany) na negatywne bodźce płynące z gospodarki globalnej, ale
nowoczesna struktura gospodarki czy jej dywersyfikacja zmniejszają jego wrażliwość na nie (jest
on mniej czuły na negatywne bodźce zewnętrzne).
30
W tym przypadku należy przyjąć europejski, a nie krajowy standard odniesienia, gdyż chodzi
o udział polskich regionów w gospodarce globalnej.
29
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informacji nie prezentuje obecnie krajowy system statystyczny. Dlatego dla
wyselekcjonowanych przez Capella i in. (2009) działów gospodarki globalnej,
osobno dla usług i osobno dla przetwórstwa przemysłowego, należałoby obliczyć
wskaźnik lokalizacji według następującej formuły:

LQ =

ei / e
Ei / E

gdzie:
ei – zatrudnienie w działach otwartych (globalnych) w badanym województwie
w danym okresie,
e – zatrudnienie we wszystkich sektorach w badanym województwie w danym
okresie,
Ei – zatrudnienie w działach otwartych (globalnych) w obszarze referencyjnym
(Polska) w danym okresie,
E – zatrudnienie we wszystkich sektorach w obszarze referencyjnym (Polska)
w danym okresie.

Uzyskany wynik należy interpretować następująco:
• wartość LQ > 1 oznacza, że badane województwo specjalizuje się w działach
gospodarki globalnej,
• wartość LQ < 1 oznacza brak takowej specjalizacji,
• wartość LQ = 1 (ponieważ wskaźnik rzadko przyjmuje wartość 1, dopusz
cza się standardowe odchylenie 0,15) oznacza, że rozkład analizowanej
specjalizacji w badanym województwie nie odbiega od średniej krajowej.
Miarą specjalizacji może być też siła korzyści aglomeracji mierzona udziałem
ludności największych miast w całości ludności województwa. Można zakładać,
że silne korzyści tego typu zmniejszają wrażliwość na szoki zewnętrzne.
Dodatkowymi wskaźnikami wrażliwości ukazującymi strukturę gospodarki
regionu mogą być miary efektywności gospodarki:
• wydajności pracy, np. wartość dodana brutto na jednego zatrudnionego
w przetwórstwie przemysłowym i w usługach w stosunku do średniej krajowej,
• kosztów zatrudnienia na jednego zatrudnionego w przetwórstwie przemysłowym i usługach,
• stopnia innowacyjności, np. mierzonego nakładami na B+R.
O wrażliwości świadczą też wskaźniki rynku pracy czy też skala korzyści
aglomeracji. Tę ostatnią można mierzyć procentem mieszkańców regionu zamieszkałych w miastach o odpowiedniej wielkości. Informacje na ten temat są
dostępne w krajowych źródłach statystycznych.
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5.5.2. Wskaźniki czułości/wrażliwości w okresie krótkim
Wskaźnikami wrażliwości/czułości (sensitivity) krótkookresowej powinny być
miary dywersyfikacji struktury gospodarczej sprzyjającej absorpcji makro
ekonomicznych bodźców zewnętrznych. Możliwe jest np. wykorzystanie
omawianego wcześniej wskaźnika lokalizacji dla wszystkich działów PKD
w układzie regionalnym. Problem polega na tym, że nie jest on miarodajną
miarą koncentracji produkcji w sytuacji, gdy w danym dziale zatrudnienie jest
niewielkie w skali ogólnopolskiej czy regionalnej. W tej sytuacji nawet małe
różnice absolutne mogą powodować duże zmiany we wskaźniku lokalizacji.
Ponadto nie zawsze koncentracja zatrudnienia może wskazywać na duże zagrożenie globalizacją. Pewne gałęzie gospodarki z reguły są mniej podatne na
zjawiska kryzysowe, np. przemysł spożywczy.
Alternatywą w stosunku do obliczenia LQ może być indeks Herfindahla–
Hirschmana (HHI). Jest on miarą koncentracji/dyspersji zatrudnienia, wyliczoną dla trzycyfrowych sektorów PKD na poziomie regionalnym. W niniejszym
badaniu zastosowano jego zrelatywizowaną wersję wyliczoną dla poszczególnych województw w stosunku do średniej krajowej. Indeks ten niejako zawiera
w sobie współczynnik lokalizacji LQ.
5.5.3. Zdolność do reagowania
W proponowanym modelu wrażliwości na makroekonomiczne zjawiska ze
wnętrzne (w tym globalizację) w zakresie zdolności do reagowania proponuje
się szersze wykorzystanie dorobku ekonomii instytucjonalnej. Niezbędne wskaź
niki na poziomie regionalnym są trudno dostępne dla całej UE, ale znacznie
łatwiej o nie na poziomie krajowym.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na znaczenie dla rozwoju np.
zdolności do wchodzenia w powiązania sieciowe (OIR 2011) czy istnienie
lokalnych milieu rozwojowych i kapitału społecznego (np. Bartkowski 2007;
Czapiński 2011; Grosse 2002; Przygodzki 2004; Kaźmierczak 2007). Na przykład
Knack i Keefer (1997) udowodnili istnienie korelacji między zaufaniem a wzro
stem gospodarczym, wskazując, że wzrost tego pierwszego o 15% przekłada
się na jednoprocentowy przyrost PKB. Inni badacze podkreślali znaczenie
nieformalnych więzi społecznych i instytucji dla tempa wzrostu gospodarczego
(Farole i in. 2009, s. 31). Także polska Diagnoza społeczna (Czapiński i Panek
2011) przytacza dowody na istnienie trwałej (w czasie) zależności między kapitałem społecznym a poziomem dobrobytu w Polsce w przekroju terytorialnym (wykresy 4.4–4.6). W Diagnozie kapitał społeczny zoperacjonalizowano
jako składową następujących zjawisk: aktywności na rzecz środowiska lokal

230

5. Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej

nego, udziału w wyborach samorządowych w 2010 roku – w Diagnozie z 2009
roku udział w wyborach parlamentarnych w 2007 roku (Czapiński i Panek 2009),
w Diagnozie z 2007 roku udział w wyborach samorządowych (Czapiński i Panek
2007), a w Diagnozie z 2005 roku udział w referendum unijnym (Czapiński i Panek 2005) – udziału w nieobowiązkowych zebraniach, pozytywnego stosunku
do demokracji, przynależności do organizacji i pełnienia w nich funkcji oraz
przekonania, że większości ludzi można ufać.
Innym istotnym czynnikiem ułatwiającym reagowanie na zmiany jest również
kapitał ludzki. Obok kapitału społecznego, instytucjonalnego, politycznego
i finansowego jest on uznawany za główny wyznacznik zdolności do reagowania na różnorodne zagrożenia i szoki zewnętrzne (Eakin i Lemos 2006, s. 10).
Najczęściej jest on aproksymowany poziomem wykształcenia mieszkańców.
W diagnozie społecznej (Czapiński i Panek 2011) przyjęto syntetyczny wskaźnik
kapitału ludzkiego, obejmujący takie miary, jak: wykształcenie – mierzone liczbą
lat nauki, kompetencje cywilizacyjne – przyjęto, że przejawiają się one poprzez:
korzystanie z komputera w pracy, w domu lub w innym miejscu, korzystanie
z wyszukiwarki internetowej (np. Google, Yahoo!) w celu znalezienia informacji,
znajomość języka angielskiego oraz uczestnictwo w kształceniu ustawicznym
i dokształcaniu. Niestety Diagnoza nie podaje wartości tego wskaźnika syntetycznego w układzie regionalnym. Dostępny jest natomiast wynik pomiaru
przestrzennej zmienności kompetencji cywilizacyjnych (procent mieszkańców
korzystających z komputera lub/i Internetu lub/i komórki). Informacje na temat
poziomu wykształcenia w układzie wojewódzkim gromadzone są w ramach spisu
powszechnego. W polskich warunkach, zważywszy na postępującą deprecjację
wyższego wykształcenia w ostatnich latach i nasilające się procesy migracyjne
dotyczące osób z wyższym wykształceniem, równie ważny wydaje się jednak
poziom przedsiębiorczości. GUS udostępnia ponadto wskaźniki aktywności
społecznej (np. poziomu aktywności obywatelskiej mierzonego liczbą organizacji pozarządowych), aczkolwiek tego typu zjawiska są już uwzględnione
w syntetycznej mierze kapitału społecznego w Diagnozie społecznej.
Ważnym elementem stanowiącym o zdolności do reagowania jest jakość
instytucji regionalnych. Wyniki analiz empirycznych na poziomie państw
w układzie globalnym wskazują na jej szczególnie duże znaczenie. Ocena jakości
instytucji na poziomie regionalnym jest trudna do przeprowadzenia ze względu
na brak odpowiednich danych. Do oceny jakości otoczenia instytucjonalnego
można w warunkach polskich wykorzystać wyniki dwóch niezależnych analiz.
Po pierwsze, indeks jakości instytucji autorstwa zespołu Instytutu Rozwoju
(Brodzicki i in. 2010) liczony na potrzeby budowy rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski. Po drugie, można sięgnąć do szwedzkiej bazy
danych jakości zarządzania w regionach UE autorstwa Charrona i in. (2013),
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tj. do indeksu QoG (Quality of Government). Baza ta została stworzona na
podstawie metodologii Banku Światowego (Kaufman i in. 2008) wykorzystywanej do analizy jakości instytucji na poziomie państw w układzie globalnym.
Metodologia została dostosowana do specyfiki kontekstu regionalnego.
Ostatnim istotnym kompleksem uwarunkowań zdolności do reagowania
są kwestie finansowe. Województwa bogatsze łatwiej mogą reagować na wyzwania, szanse i zagrożenia. Decyduje suma środków, jaką dysponują władze
regionalne, lokalne, podmioty prywatne i gospodarstwa domowe. W praktyce
istniejące dane pozwalają jedynie na zbadanie środków, jakimi dysponują
budżety administracji samorządowej różnych szczebli: od gmin po samorząd
wojewódzki.
W zaprezentowanych wcześniej badaniach jako wskaźniki zdolności do
reagowania wykorzystano miary dostępności i nowoczesności regionalnych
gospodarek. Wydaje się jednak, że mają one mniejsze znaczenie w Polsce
w kontekście zdolności do reagowania, a wskazują raczej na stopień wraż
liwości (sensitivity). Oczywiście nowoczesne gospodarki łatwiej mogą sobie
radzić z negatywnymi szokami zewnętrznymi, ale to kapitał ludzki zdecyduje
o sposobie wykorzystywania szans rozwojowych czy o unikaniu zagrożeń – czyli
o zdolności do reagowania w wymiarze strategicznym. Z tego powodu w propozycji wskaźników do polskiego modelu pomiaru zdolności do reagowania
pominięto miary dostępności i nowoczesności gospodarek.
5.5.4. Uwzględnienie dynamiki
Ekonomia behawioralna i nowa geografia ekonomiczna wskazują odpowiednio,
że podmioty gry rynkowej (szczególnie konsumenci) nie zawsze zachowują się
racjonalnie oraz że procesy rozwoju często mają charakter katastroficzny (raz
uruchomione, same się napędzają), a bodźcem inicjującym mogą być zmiany
oczekiwań (Zaucha 2007). Stąd tak ważne dla wrażliwości regionów na makroekonomiczne bodźce zewnętrzne są poziom i kierunek zmian tych oczekiwań.
Województwo, którego mieszkańcy utożsamiają się ze swoją „lokalną ojczyzną”,
będzie miało większe szanse na absorpcję szoków, wykorzystanie nadarzających
się szans czy unikanie zagrożeń niż regiony, w których taka identyfikacja jest
nikła. To prawdopodobnie tłumaczy m.in. słabszy rozwój społeczno-gospodarczy
województwa opolskiego zajmującego w 2009 roku wysokie miejsce w rankingu
jakości życia Diagnozy społecznej i utratę tej wysokiej lokaty po dwóch latach
(Czapiński i Panek 2011, s. 362). Niestety nie ma bezpośrednich wskaźników
w dezagragacji wojewódzkiej regionalnej tożsamości czy oczekiwań odnośnie
do rozwoju województwa w przewidywalnej przyszłości. Miarą pośrednią
tych zjawisk mogą być jednak decyzje migracyjne, czyli „głosowanie nogami”.
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Trwałe tendencje w zakresie ucieczki mieszkańców wskazywać będą na wysokie
prawdopodobieństwo wzrostu poziomu wrażliwości na szoki zewnętrzne w przyszłości z powodu nie tylko utraty zasobów rozwojowych, ale także pogorszenia
zdolności danego województwa do reagowania.
5.5.5. Kontekst makroekonomiczny
Na wrażliwość regionów polskich na zewnętrzne bodźce i zdarzenia makro
ekonomiczne wpływają także czynniki pozostające poza wpływem władz regionalnych, a w szczególności krajowa polityka makroekonomiczna. Na przykład
napływ funduszy strukturalnych do województw może ograniczyć ich poziom
wrażliwości na szoki zewnętrzne, podczas gdy galopująca inflacja, wysokie
stopy procentowe czy wysoki dług publiczny poziom ten mogą zwiększyć. Kluczowym pytaniem jest to, czy te bodźce będą miały takie same znaczenie dla
wszystkich województw. Przykładowo niektóre badania Nijkampa (Ridhwan
i in. 2011) świadczą o terytorialnym wymiarze polityki monetarnej. Ten sam
poziom stóp procentowych odmiennie wpływa na aktywność ekonomiczną
przedsiębiorców zależnie od struktury gospodarczej regionu, a więc ma inny
wpływ na rozwój regionu jako takiego. Trudno jednak tego typu zależności
przełożyć na poziom wskaźników wrażliwości bez bardziej dogłębnych badań.
W ostatnich latach największą barierą dla możliwości reagowania samorządów
na makroekonomiczne bodźce zewnętrzne był wysoki poziom długu publicznego do PKB (bliski wartości referencyjnej 60%) utrudniający samorządom
zaciąganie nowych zobowiązań.
5.5.6. Syntetyczne mierniki wrażliwości
Wrażliwości regionu na czynniki zewnętrzne nie da się bezpośrednio zmierzyć
za pomocą jednej konkretnej zmiennej ekonomicznej czy społecznej. Powyżej
omówione zostały rodzaje czynników, które mogą odzwierciedlać ekspozycję
regionu na bodźce zewnętrzne, jego wrażliwość oraz zdolność do reagowania
i dostosowywania się do nowych warunków. W celu uwzględnienia wielu
cech równocześnie zbudowane zostały trzy odrębne wskaźniki syntetyczne
odzwierciedlające trzy aspekty wrażliwości polskich województw. W tabeli 5.2
przedstawiono wszystkie zmienne ekonomiczne wykorzystane do budowy
poszczególnych wskaźników wraz z definicjami oraz założonymi kierunkami
oddziaływania na poszczególne aspekty wrażliwości. Podano również bazy
danych, z których zaczerpnięto dane źródłowe.
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Tabela 5.2. Zmienne cząstkowe wykorzystane do budowy syntetycznych miar wrażliwości
Wymiar

Wskaźniki
ekspozycji
(narażenia)
(exposure)

Zmienne cząstkowe (źródło danych)

Sugerowany wpływ

1.1. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ):
a) napływ BIZ per capita (1), (2),

wyższa wartość – większa
ekspozycja

b) skumulowane BIZ/PKB (1), (2),

wyższa wartość – większa
ekspozycja

c) liczba firm z kapitałem zagranicznym (2).

wyższa wartość – większa
ekspozycja

1.2. Miara otwartości gospodarki:
(eksport+import)/PKB×100 (1), (2), (4).

wyższa wartość – większa
ekspozycja

1.3. Udział zatrudnienia w:
a) finansach i budownictwie(bardzo wrażliwe na
kryzys) (2),
b) przemyśle i rolnictwie (mniej wrażliwe na
kryzys) (2).
Wskaźniki
wrażliwości/
czułości
(sensitivity)

2.1. Miara dywersyfikacji – indeks Herfindahla–
Hirschmana (HHI), zawiera w sobie współczynnik
lokalizacji LQ – wysoka dywersyfikacja sprzyja
absorpcji szoków w krótkim okresie (1), (3).

wyższa wartość – większa
ekspozycja
wyższa wartość – niższa
ekspozycja
wyższa wartość – mniejsza wrażliwość

2.2. Efektywność gospodarki:

Wskaźniki
zdolności do
reagowania
(adaptive
capacity)

a) produktywność – wartość dodana brutto na
jednego pracującego w relacji do średniej
krajowej (2),

wyższa wartość – mniejsza wrażliwość

b) płace nominalne w relacji do średniej krajowej
(2),

wyższa wartość – mniejsza wrażliwość

c) koszty związane z zatrudnieniem w relacji do
średniej krajowej (2).

wyższa wartość – wyższa
wrażliwość

2.3. Udział BERD (wydatki sektora biznesowego na
badania i rozwój) w PKB do średniej krajowej (2).

wyższa wartość – mniejsza wrażliwość

2.4. Bezrobocie strukturalne (długookresowe) w relacji do średniej krajowej (2).

wyższa wartość – wyższa
wrażliwość

2.5. Indeks aglomeracji (2).

wyższa wartość – mniejsza wrażliwość

3.1. Jakość instytucji – indeks IR (5).

wyższa wartość – wyższa
zdolność

3.2. Kapitał społeczny:
a) kompetencje cywilizacyjne mierzone procentem mieszkańców korzystających z nowych
technologii w poszczególnych województwach
– przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet (2),

wyższa wartość – wyższa
zdolność
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zdolności do
reagowania
(adaptive
capacity) –
dynamika
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Zmienne cząstkowe (źródło danych)

Sugerowany wpływ

b) aktywności społecznej w województwach –
frekwencja wyborcza (2),

wyższa wartość – wyższa
zdolność

c) przedsiębiorczość – liczba przedsiębiorstw wpisanych do REGON w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców (2).
3.3. Kapitał ludzki – PKB per capita (2).

wyższa wartość – wyższa
zdolność

3.4. Zamożność władz terytorialnych – suma budżetu
wszystkich jednostek samorządowych na liczbę
mieszkańców oraz ich relacja do średniej krajowej (2).

wyższa wartość – wyższa
zdolność

3.5. Środki z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa – całkowita wartość projektów finansowanych
ze środków UE, zakończonych (tylko dla roku
2011) (2).

wyższa wartość – wyższa
zdolność

Średnioroczne salda migracji wojewódzkiej w pięcioletnich okresach jako procent liczby mieszkańców na
początku każdego z tych okresów (2).

wyższa wartość – mniejsza zdolność

wyższa wartość – wyższa
zdolność

* W docelowym modelu należałoby uwzględnić wskaźniki tożsamości regionalnej i wskaźniki oczekiwanego
rozwoju regionu w średnim horyzoncie czasowym.
Uwaga: Do budowy poszczególnych zmiennych wykorzystano dane pochodzące z następujących źródeł:
(1) niepublikowane dane GUS z F01, (2) Bank Danych Lokalnych GUS, (3) REGON, (4) Narodowy Bank
Polski, (5) Instytut Rozwoju.
Źródło: opracowanie własne.

Wyznaczanie mierników syntetycznych przebiegało w następujących eta
pach:
Etap 1. Wszystkie zmienne cząstkowe sprowadzone zostały do postaci stymulant. Na przykład wskaźnik ekspozycji skonstruowany został w taki sposób,
że wyższa wartość tego miernika odzwierciedla większe narażenie na bodźce
zewnętrzne. Jedna spośród zmiennych wykorzystanych do wyznaczenia tego
wskaźnika – udział zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie – charakteryzuje się
tym, że jego wyższa wartość oznacza niższą ekspozycję na bodźce zewnętrzne. Dlatego zmienna ta jako destymulanta przekształcona została do postaci
stymulanty za pomocą następującej procedury obliczeniowej. Jeżeli zmienną
1
destymulantę oznaczono jako x′ik , to stymulanta jest wyliczana jako x ik =
.
x′ik
Wybór tej metody przekształcenia pozwolił na uzyskanie podobnego poziomu
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zmienności jak zmienna pierwotna, czyli najbardziej zbliżonych własności
diagnostycznych31.
Etap 2. Dokonano normalizacji wszystkich cech diagnostycznych według
następującej formuły:
x ik
, gdzie M oznacza liczbę województw. Oznacza to, że wartość
z ik =
1 M
x
M j =1 jk
każdej zmiennej odniesiona została do średniej wyliczonej dla całego kraju.
Należy zaznaczyć, że normalizacja cech, w przeciwieństwie do standaryzacji,
powoduje zachowanie zróżnicowanych wariancji cech, a przez to nadaje im
zróżnicowane znaczenie.
Etap 3. Znormalizowane cechy diagnostyczne posłużyły do wyznaczenia
wskaźników syntetycznych, które wyliczono jako średnie wartości tych cech.
Poszczególnym zmiennym nie przyporządkowano wag różnicujących ich wpływ
na budowę zmiennej syntetycznej poza przypadkami, gdy kilka zmiennych
opisywało to samo zjawisko lub proces. Na przykład trzy pierwsze zmienne
opisujące ekspozycję odnoszą się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych
(BIZ). Każda z nich reprezentuje inny aspekt obecności BIZ, dlatego wyliczono średnią arytmetyczną z trzech unormowanych zmiennych i dopiero ta
średnia wykorzystana została do wyznaczenia miernika syntetycznego razem
z pozostałymi czynnikami.
Etap 4. Oddzielnie dla każdego z trzech mierników syntetycznych zbiór
16 województw podzielony został na cztery rozdzielne grupy według wartości
poszczególnych wskaźników:

∑

Grupa A: wi ≥ w + Sw ,
Grupa B: w ≤ wi < w + Sw ,
Grupa C: w − Sw ≤ wi < w ,
Grupa D: wi < w − Sw ,
gdzie:
w – wartość przeciętna,
Sw – odchylenie standardowe wskaźnika.

Zgodnie z przedstawioną metodologią na podstawie wskaźników cząstkowych zdefiniowanych w tabeli 5.2 zostały obliczone syntetyczne miary narażenia, wrażliwości i zdolności do reagowania dla lat 2005–2006 i 2009–2010.
Inne metody przekształcania destymulant w stymulanty znaleźć można m.in. w książce Strzały
i Przechlewskiego (1995).
31
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W tabeli 5.3 zaprezentowano wyniki klasyfikacji polskich województw ze
względu na wyznaczone miary. Metoda pomiaru zaproponowana w niniejszym opracowaniu jest częściowo wzorowana na tej zastosowanej przez OIR
(2011). Intensywność ekspozycji i wrażliwości/czułości (sensitivity) są mierzone
oddzielnie, ale w przeciwieństwie do OIR dokonano sumowania wskaźników
cząstkowych z wykorzystaniem wag równych.
Tabela 5.3. Wskaźniki wrażliwości dla polskich województw
Wskaźnik

Województwo

ekspozycji ekspozycji wrażliwo- wrażliwo- zdolności zdolności
(exposure) (exposure) ści (senści (sendo reago- do reagositivity)
wania
wania
2005–2006 2009–2010
sitivity)
2005–2006 2009–2010 2005–2006 2009–2010

Dolnośląskie

D

D

B

B

A

A

Kujawsko-pomorskie

B

B

C

C

C

B

Lubelskie

A

A

C

C

D

D

Lubuskie

C

C

C

D

B

B

Łódzkie

B

B

B

B

C

C

Małopolskie

C

B

A

A

C

C

Mazowieckie

D

D

A

A

A

A

Opolskie

B

B

C

C

D

D

Podkarpackie

B

A

C

D

D

D

Podlaskie

A

A

B

C

C

C

Pomorskie

D

D

B

B

A

A

Śląskie

C

C

C

B

B

B

Świętokrzyskie

A

A

D

C

C

C

Warmińsko-mazurskie

B

B

C

D

C

D

Wielkopolskie

C

C

B

B

B

B

Zachodniopomorskie

C

C

C

C

B

B

Źródło: obliczenia własne.
Uwaga:
1) do grupy A zaliczono regiony, dla których wskaźnik przyjął najbardziej korzystną wartość,
		 do grupy B – regiony w sytuacji nieco lepszej niż średnia – do wartości jednego odchylenia standardowego
powyżej średniej,
		 do grupy C – regiony w sytuacji nieco gorszej niż średnia – do wartości jednego odchylenia standardowego
poniżej średniej,
		 do grupy D – regiony w najgorszej sytuacji – ponad jedno odchylenie standardowe gorzej niż średnia.
2) Szarym tłem zaznaczono województwa, dla których zmieniła się grupa zaklasyfikowania w latach 2009–2010
w stosunku do lat 2005–2006.
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Wyznaczone wartości wskaźników są przyporządkowane do przedziałów
wokół średniej krajowej. Zgodnie z wyżej zapisanym schematem do dwóch
środkowych przedziałów zaliczone zostały regiony, dla których wartości wskaźników znajdują się w odległości nie większej niż jedno odchylenie standardowe
od średniej, a w przedziałach znacznie powyżej czy poniżej średniej – regiony
różniące się od średniej więcej niż o wartość odchylenia standardowego. Na tej
podstawie klasyfikowany jest stopień ekspozycji i wrażliwości/czułości regionów
(sensitivity). Regiony o wysokim stopniu ekspozycji i zarazem wrażliwości/czułości (sensitivity) uznane są za narażone na duży wpływ zewnętrznych bodźców
makroekonomicznych i wskazywane jako potrzebujące odpowiednich działań
zaradczych.
Wskaźniki dynamiki odnoszące się do zdolności do reagowania są traktowane jako osobne informacje służące do celów formułowania odpowiednich
polityk regionalnych i krajowych.
Analizy mapy 5.2 i wartości poszczególnych wskaźników zamieszczonych
w tabeli 5.3 pozwalają wnioskować, że najbardziej narażone są województwa mazowieckie, dolnośląskie i pomorskie, ale cechuje je poziom wrażliwości poniżej
średniego oraz wysoka zdolność do reagowania. Na przeciwnym krańcu plasują
się województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, podkarpackie, opolskie,
warmińsko-mazurskie, w których poziom narażenia nie jest duży (w okresie
krótkim), ale powyżej średniej kształtuje się poziom wrażliwości (czułości)
(mapa 5.3), niska jest zaś zdolność do reagowania. Uwagę zwracają niski poziom
ekspozycji i niska wrażliwość/czułość w województwach łódzkim i małopolskim
w połączeniu z ich gorszą niż średnia zdolnością do reagowania (mapa 5.4).
Ekspozycja 2005–2006

Ekspozycja 2009–2010

Warmińsko-mazurskie

Kujawsko-pomorskie

Warmińsko-mazurskie

Kujawsko-pomorskie

Źródło: obliczenia własne.

Mapa 5.2. Syntetyczny wskaźnik ekspozycji (narażenia) polskich województw
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Wrażliwość 2005–2006

Pomorskie

Wrażliwość 2009–2010

Pomorskie

Warmińsko-mazurskie
Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie
Podlaskie

Kujawsko-pomorskie
Kujawsko-pomorskie

Lubuskie

Warmińsko-mazurskie
Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie

Mazowieckie

Wielkopolskie

Lubuskie

Mazowieckie

Wielkopolskie

Łódzkie

Łódzkie
Lubelskie

Dolnośląskie
Opolskie

Podlaskie

Kujawsko-pomorskie
Kujawsko-pomorskie

Świętokrzyskie
Śląskie

Małopolskie

Lubelskie

Dolnośląskie
Opolskie

Świętokrzyskie
Śląskie

Podkarpackie

Małopolskie

Podkarpackie

Źródło: obliczenia własne.

Mapa 5.3. Syntetyczny wskaźnik wrażliwości (sensitivity) polskich województw

Zdolność do reagowania 2005–2006

Zdolność do reagowania 2009–2010

Warmińsko-mazurskie

Kujawsko-pomorskie

Warmińsko-mazurskie

Kujawsko-pomorskie

Źródło: obliczenia własne.

Mapa 5.4. Syntetyczny wskaźnik zdolności do reagowania (adaptive capacity) polskich
województw

Sytuacja zmienia się jednak po wprowadzeniu do analizy rozważań dynamicznych (mapa 5.5 i tabela 5.4). Okazuje się, że województwa nienarażone
bezpośrednio na negatywne szoki zewnętrzne ponoszą ich konsekwencje
w okresie długim pośrednio poprzez kanały przenoszenia i relacje z pozostałymi
województwami, które dzięki wysokiej zdolności do reagowania przejmują
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ich mobilne aktywa rozwojowe. Niska ekspozycja w okresie długim nie daje
więc gwarancji stabilnego rozwoju i nie powinna stanowić kierunku wsparcia
w polityce wewnątrzregionalnej. Celem polityki powinno być budowanie zdolności do reagowania i zwiększanie ekspozycji, połączone ze zmniejszaniem
wrażliwości (czułości), tak jak uczyniono to w województwie mazowieckim.
Największy dystans do reszty kraju w zakresie poziomu wrażliwości (czułości)
odnotowano w 2009 roku w województwach warmińsko-mazurskim, podkarpackim i lubuskim (mapa 5.3).
Tabela 5.4. Wskaźnik zdolności do reagowania polskich województw (dynamika – saldo
migracji)
Województwo

Stosunek średniorocznego salda
migracji do populacji w roku
początkowym (2002–2006)

Stosunek średniorocznego salda
migracji do populacji w roku
początkowym (2007–2011)

Dolnośląskie

–0,077

C

0,004

B

Kujawsko-pomorskie

–0,096

C

–0,085

C

Lubelskie

–0,222

D

–0,225

D

Lubuskie

–0,084

C

–0,073

C

Łódzkie

–0,068

C

–0,069

C

Małopolskie

0,089

B

0,110

B

Mazowieckie

0,277

A

0,256

A

Opolskie

–0,381

D

–0,254

D

Podkarpackie

–0,133

C

–0,109

C

Podlaskie

–0,168

C

–0,158

D

Pomorskie

0,034

B

0,093

B

Śląskie

–0,206

C

–0,139

D

Świętokrzyskie

–0,201

C

–0,192

D

Warmińsko-mazurskie

–0,222

D

–0,216

D

0,056

B

0,043

B

–0,092

C

–0,069

C

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Uwaga: Podobnie jak w tabeli 5.3 literą A oznaczono regiony najlepiej oceniane, B – regiony o nieco mniejszej
zdolności do reagowania, C – regiony, dla których wskaźnik przyjął wartości nieco poniżej średniej, D – regiony o najmniejszej zdolności reagowania (wartość wskaźnika jest niższa od średniej więcej niż o odchylenie
standardowe).
Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Migracje 2002–2006

Pomorskie

Migracje 2007–2011

Pomorskie

Warmińsko-mazurskie
Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie
Podlaskie

Kujawsko-pomorskie
Kujawsko-pomorskie

Lubuskie

Warmińsko-mazurskie
Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie

Mazowieckie

Wielkopolskie

Lubuskie

Mazowieckie

Wielkopolskie

Łódzkie

Łódzkie
Lubelskie

Dolnośląskie
Opolskie

Podlaskie

Kujawsko-pomorskie
Kujawsko-pomorskie

Świętokrzyskie

Opolskie

Śląskie

Małopolskie

Podkarpackie

Lubelskie

Dolnośląskie

0,11 –

Świętokrzyskie
Śląskie

0,28

0,00 –

0,11

-0,22 –

0,00

-0,38 – -0,22

Małopolskie

Podkarpackie

0,13 –

0,22

0,00 –

0,13

-0,13 –

0,00

-0,25 – -0,13

Źródło: obliczenia własne.

Mapa 5.5. Saldo średniorocznej migracji zagranicznej i międzywojewódzkiej w latach
2002–2006 i 2007–2011 w stosunku do liczby ludności w roku początkowym

Jeśli przyjąć za OIR (2011), że miarą wpływu makroekonomicznych bodź
ców zewnętrznych jest stopień narażenia połączony z poziomem wrażliwości/
czułości (zakładając wielkość średnią lub bardziej korzystną, gdy średnia plasuje się między przedziałami), to okazuje się, że w Polsce nie ma województw
nieodczuwających wpływu tych bodźców (oprócz województwa małopolskiego)
(tabela 5.5). Najsilniejszy wpływ występuje w województwach Polski północnej i zachodniej. Nie ma województw o niskim wpływie i wysokiej zdolności
do reagowania, a jedynie w województwie mazowieckim wpływ ten jest niski,
a zdolność do reakcji wysoka. Wskazuje to na mało komfortową sytuację w naszym kraju oraz na proces uczenia się (kreowania zdolności do reagowania)
poprzez zmaganie się z szokami i innymi zewnętrznymi bodźcami makroekonomicznymi. Postulatem w nowym okresie programowania obejmującym lata
2014–2020 powinny być więc działania prewencyjne, tj. budowanie zdolności
do reagowania na szoki makroekonomiczne tam, gdzie jest ona słaba, a szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, w którym niska zdolność do
reagowania idzie w parze z ponadprzeciętnym wpływem zewnętrznych bodźców
makroekonomicznych. Niska ogólna zmienność wskaźników ekspozycji, wpływu oraz zdolności do reagowania przemawia jednak za tym, aby te działania
rozszerzyć na inne województwa.
Uzyskane wyniki wskazują bardziej na skalę problemu niż na kolejność
polskich regionów w radzeniu sobie z makroekonomicznymi zagrożeniami
zewnętrznymi. Dowodzą również, że sytuacja i obraz wrażliwości polskich
regionów są bardziej złożone, niż wynikałoby to z badań OIR (2011), według
których wszystkie polskie regiony były zagrożone zjawiskami globalizacji (wysoki
wpływ i niska zdolność do reagowania). Badanie OIR nie zawierało więc wystar-
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czających przesłanek do kształtowania polskiej polityki regionalnej. Natomiast
wykorzystanie średnich krajowych jako punktów odniesienia pozwala na bardziej
świadome adresowanie interwencji publicznej w Polsce, zmierzającej do zmniejszenia wrażliwości polskich regionów na makroekonomiczne bodźce zewnętrzne.
Tabela 5.5. Wpływ szoków makroekonomicznych na polskie województwa w 2009 roku
Wpływ szoków makroekonomicznych

Zdolność do
reagowania

wysoki
(D)

Niska  (D)

ponadprzeciętny
(C)

poniżejprzeciętnego
(B)

Warmińsko‑mazurskie

Podkarpackie, opolskie, lubelskie

Poniżej przeciętnej (C)

Podlaskie, łódzkie,
świętokrzyskie

niski
(A)

Małopolskie

Ponadprzeciętna
(B)

Lubuskie, zachodniopomorskie

Wielkopolskie, śląskie,
kujawsko-pomorskie

Wysoka (A)

Pomorskie, dolnośląskie

Mazowieckie

Źródło: opracowanie własne.

Wykres rozrzutu dE względem E1
Z1 9v · 16c
dE = –0,0227–0,0035 · x
0,06

Łódzkie

0,04

Kujawsko-pomorskie

0,02
0,00

dE

–0,02

Śląskie
Podlaskie

Opolskie

Lubuskie

Lubelskie

–0,04
–0,06

Zachodniopomorskie
Dolnośląskie

Świętokrzyskie

–0,08

Pomorskie

Podkarpackie
Warmińsko-mazurskie

–0,10

Małopolskie

–0,12
–0,14
0,6

Mazowieckie

Wielkopolskie

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

E1

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 5.1. Zmiany poziomu narażenia (exposure – E) polskich województw w latach
2005–2009 w stosunku do poziomu wyjściowego z 2005 roku
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Przeanalizowane zostały również zmiany w stopniu narażenia, wrażliwości
(czułości) oraz zdolności do reagowania polskich województw pomiędzy 2005
a 2009 rokiem. Regionami o najwyższym poziomie ekspozycji na szoki są
województwa mazowieckie, dolnośląskie i pomorskie. Najniższą ekspozycją
charakteryzują się województwa podlaskie, lubelskie i świętokrzyskie. Poziom
ekspozycji nie uległ zasadniczym zmianom w rozpatrywanym okresie (wykres 5.1). Przeciętnie uległ on redukcji. Ekspozycja na szoki wzrosła wyraźnie
w województwach łódzkim i kujawsko-pomorskim, natomiast zmalała wyraźnie w województwach małopolskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim
i podkarpackim.
Regionami o najwyższym poziomie wrażliwości na szoki są województwa
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (wykres 5.2). Najniższą wrażliwością
charakteryzują się województwa mazowieckie i małopolskie. W rozpatrywanym okresie poziom wrażliwości regionów na szoki nie uległ zasadniczym
zmianom. Pomiędzy wyjściowym poziomem wrażliwości a zmianą wrażliwości
można stwierdzić występowanie zależności ujemnej (można w tym przypadku
mówić o tendencji do stopniowej konwergencji poziomów wrażliwości polskich
regionów na szoki). Wrażliwość na szoki wzrosła wyraźnie w województwach
małopolskim i podlaskim, natomiast zmalała wyraźnie w województwach świętokrzyskim, śląskim i wielkopolskim.
Wykres rozrzutu dSEN względem S1
Z1 9v · 16c
dSEN = 0,1336–0,1201 · x
0,10

Małopolskie

0,08

Podlaskie

0,06
0,04
0,02

dSEN

0,00

Podkarpackie

Pomorskie

Mazowieckie

Łódzkie

–0,02

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

–0,04

Dolnośląskie

–0,06

Lubuskie

Warmińsko-mazurskie

Opolskie
Zachodniopomorskie

–0,08

Śląskie

–0,10

Wielkopolskie

–0,12

Świętokrzyskie

–0,14
–0,16
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

S1

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 5.2. Zmiany poziomu czułości/wrażliwość (sensitivity – S) polskich województw w latach 2005–2009 w stosunku do poziomu wyjściowego w 2005 roku
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O odporności gospodarki regionu na szok w dużym stopniu decyduje zdol
ność do jego neutralizacji i dostosowania do zmieniających się uwarunkowań.
Zdolność adaptacyjna polskich regionów spośród trzech rozpatrywanych
zmiennych charakteryzuje się najmniejszym zróżnicowaniem (mierzonym
odchyleniem standardowym). Najwyższą jej wartością w przededniu kryzysu
2008 roku charakteryzowały się województwa mazowieckie, pomorskie i dol
nośląskie. Najniższą zdolność dostosowawczą miały natomiast województwa
opolskie i podkarpackie. Zdolność dostosowawcza polskich regionów w roz
patrywanym okresie nie uległa zasadniczym zmianom (wykres 5.3).
Wykres rozrzutu dAC względem AC1
Z1 9v · 16c
dAC = 0,1315–0,1351 · x
0,06
Świętokrzyskie

0,05
0,04

dAC

0,03
Podlaskie

0,02
0,01
0,00

Lubelskie

Łódzkie

Kujawsko-pomorskie

Opolskie
Warmińsko-mazurskie

–0,01 Podkarpackie

Małopolskie

Lubuskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie
Śląskie
Dolnośląskie

–0,02

Pomorskie

Mazowieckie

–0,03
0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18
AC1

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 5.3. Zmiany poziomu zdolności do reagowania (adaptive capacity – AC) polskich
województw w latach 2005–2009 w stosunku do poziomu wyjściowego w 2005 roku

Dynamikę omawianych procesów obrazują dwa wykresy powierzchnio
we (wykres 5.4). Przedstawiają one trójwymiarową powierzchnię utworzoną
przez zestaw źródłowych punktów danych, w tym przypadku w odniesieniu do
wrażliwości (S), ekspozycji (E) oraz zdolności adaptacyjnej (AC). Podobnie
jak na mapie topograficznej stosowanej w kartografii za pomocą kolorów
i ich intensywności są oznaczone obszary zawierające te same zakresy wartości. Wykresy powierzchniowe obrazują zależności pomiędzy rozpatrywanymi
zmiennymi w momencie początkowym (2005/2006) i końcowym (2009/2010)
rozpatrywanego okresu.
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Regiony o najniższym poziomie ekspozycji lub/i wrażliwości charakteryzuje najniższa zdolność do absorpcji szoków. Wzrasta ona natomiast wraz ze
wzrostem narażenia. Należy podkreślić, co potwierdzają wnioski wyciągnięte
na podstawie analizy wykresów rozrzutu, że zidentyfikowane współzależności
zobrazowane na wykresach powierzchniowych nie uległy zmianie w rozpatrywanym okresie. Specyfika omawianych procesów wymaga średniego do długiego
okresu, by pojawiły się zasadnicze zmiany, często o charakterze strukturalnym.
Mimo wszystko warto jednak podkreślić wyraźnie zauważalny wzrost zdolności
adaptacyjnych regionów o najwyższym poziomie ekspozycji i wrażliwości na
szoki zewnętrzne. Występuje tym samym proces uczenia się, który umożliwia
im częściową i bardziej efektywną neutralizację szoków.
Wykres powierzchniowy 3W AC1 względem E1 i S1

Wykres powierzchniowy 3W AC2 względem E2 i S2

Z1 9v · 16c

Z1 9v · 16c

AC1=Wygładzanie najmniejszych kwadratów
ważone odległościami

AC2=Wygładzanie najmniejszych kwadratów
ważone odległościami

Źródło: obliczenia własne.

Wykres 5.4. Poziom narażenia (exposure), wrażliwości (czułości – sensitivity) i zdolności do
reagowania (adaptive capacity) polskich województw w 2005 i 2009 roku

Rozdział 6

Przegląd zasad i kierunków ewolucji polityki
regionalnej Polski i Unii Europejskiej
do 2013 roku
Jacek Szlachta

W rozdziale tym opisano zmiany w doktrynie polityki regionalnej wynikające
przede wszystkim z dorobku nauki anglosaskiej i polskiej, ale także organizacji
międzynarodowych, przede wszystkim takich jak Unia Europejska, OECD
i Bank Światowy. Na tym tle przedstawiono ewolucję podstawowych rozwiązań
europejskiej polityki regionalnej po roku 1989, gdy przyjęto tzw. pakiet Delorsa,
zasadniczo modyfikujący polityki Wspólnoty Europejskiej. Opisano doświadczenia programowania rozwoju regionalnego UE w kolejnych wieloletnich
perspektywach budżetowych. W kolejnej części tego rozdziału przeprowadzona
została krytyczna ocena doświadczeń Polski w zakresie polityki regionalnej po
roku 1989, w okresie przed akcesją i po przystąpieniu do UE. Przedstawiono
przebieg procesów realnych oraz wnioski z dotychczasowych doświadczeń
polityki regionalnej prowadzonej w Polsce w standardach Unii Europejskiej.

6.1. Podstawy europejskiej polityki regionalnej
w świetle kluczowych dokumentów
Rozwój społeczno-gospodarczy w krajach gospodarki rynkowej jest przestrzennie zróżnicowany. Znaczące i rosnące dysproporcje regionalne stają się
w wielu przypadkach barierą dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego istotnym nurtem badań społeczno-ekonomicznych stały się
w ostatnich dekadach analizy procesów terytorialnego zróżnicowania rozwoju
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w najbogatszych krajach świata. Fundamentalne znaczenie dla kształtowania
doktryny polityki państw rozwiniętej gospodarki rynkowej w tym zakresie
miały prace J. Williamsona (1975), który wykazał, że w początkowych fazach
rozwoju gospodarki kapitalistycznej następuje znaczący wzrost zróżnicowań
regionalnych, ale po osiągnięciu określonego poziomu rozwoju i dojrzałości
struktur rynkowych pojawia się niejako naturalna tendencja do zmniejszania
się dysproporcji terytorialnych w poziomach rozwoju. Kluczowe znacznie miało
wyznaczenie poziomu PKB per capita, po którego przekroczeniu występuje
taki trend. Badania te opierały się na doświadczeniach USA i innych krajów
rozwiniętej gospodarki rynkowej. Praktyczny wniosek dotyczył braku celowości
prowadzenia aktywnej polityki regionalnej, obiektywne procesy społeczno-gospodarcze prowadzą bowiem do zmniejszenia zróżnicowań w układach
terytorialnych w wyniku dyfuzji rozwoju.
Unia Europejska, wraz z kolejnymi rozszerzeniami o biedne państwa i regiony, stanęła przed wyzwaniem nieporównywalnie większych zróżnicowań
terytorialnych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego niż te, które cechowały USA i Japonię, chociaż są one znacznie mniejsze niż w największych
krajach świata. Stanowiło to już od końca lat 80. ubiegłego wieku przesłankę
do podjęcia aktywnej polityki strukturalnej32.
Tabela 6.1. Rozpiętości regionalne w 2005 roku rejestrowane na podstawie poziomu
PKB per capita dotyczącego 25% ludności zamieszkującej w najbogatszych regionach
do 25% ludności w najbiedniejszych regionach
Jednostka terytorialna

Wskaźnik

Unia Europejska

2,7

NAFTA

4,5

USA

1,5

Chiny

3,2

Indie

3,4

Meksyk

3,5

Brazylia

3,6

Rosja

4,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

32
Ta sfera interwencji Unii Europejskiej posługuje się trzema, traktowanymi najczęściej niemal
równorzędnie pojęciami: (1) polityka strukturalna – najstarszy termin, który pojawił się w roku 1957
w związku z traktatem rzymskim konstytuującym Wspólnotę Europejską, zakładający wspieranie
zmian strukturalnych; (2) polityka regionalna – ze względu na to, że podstawowym jej ukierunkowaniem jest rozwój regionalny, przesłanki wyboru obszarów problemowych są regionalne, a duża
część środków jest zarządzana na poziomie regionalnym; (3) polityka spójności – co wskazuje na
podstawowy cel interwencji, jakim jest zmniejszenie zróżnicowań w układach terytorialnych.
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Równocześnie spodziewano się, że podjęte w 1989 roku wdrażanie unii gospodarczej i walutowej przyniesie znacznie większe korzyści bogatym regionom
i państwom Wspólnoty, co wymagało podjęcia aktywnej polityki społeczno-gospodarczej zorientowanej na konwergencję. Szczególne znaczenie miały
badania naukowe K. Gawlikowskiej-Hueckel (2003), która wykazała, że w latach
1989–1998 w układzie całej UE składającej się wówczas z 12 krajów członkowskich procesy konwergencji następowały niewątpliwie na poziomie państw,
natomiast bardzo trudno byłoby mówić o znaczącej konwergencji zachodzącej
na poziomie regionalnym. W zdecydowanej większości poszczególnych państw
członkowskich rejestrujemy wzrost zróżnicowań terytorialnych. Po kolejnych
rozszerzeniach UE proces dywergencji na poziomie regionalnym stał się jeszcze
bardziej wyrazisty. Stworzyło to sprzyjający klimat dla interwencji publicznej
w procesy rozwoju regionalnego.
Należy zauważyć, że współczesne podstawy teoretyczne europejskiej polityki
spójności są wyznaczone przez dyskurs na temat interwencjonizmu państwa
w procesy rozwoju regionów jako wyodrębnionych w naturalny sposób obszarów
wewnętrznych kraju pod względem społeczno-ekonomicznym, a na ogół także administracyjnym, w świetle najważniejszych doktryn makroekonomicznych.
Debata w ostatnich 30 latach jest prowadzona głównie w kontekście ścierania się
racji doktryny neokeynesowskiej oraz neoliberalnej (Szlachta 1992). Ta pierwsza
na gruncie polityki regionalnej to zredefiniowana idea działań i interwencji
państwa na terenie regionów zapóźnionych w rozwoju gospodarczym w postaci
programów inwestycyjnych i innych instrumentów polityki regionalnej, które
mają doprowadzić do wyrównania dysproporcji rozwojowych oraz osiągnięcia
większej spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej państwa. Natomiast
w przypadku myśli neoliberalnej uznaje się takie działania za nisko efektywne
i zakłócające szybki wzrost gospodarczy gospodarki kraju jako całości przez
kierowanie części środków prorozwojowych na obszary zapóźnione w rozwoju
kosztem ograniczania ich dla ośrodków będących centrami rozwoju gospodarczego.
Do ważnych koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego wskazujących
na koncentrację przestrzenną rozwoju oraz jej skutki natury ekonomicznej
i politycznej należy zaliczyć teorię biegunów wzrostu (growth poles) Perrouxa
(1955), a także zbliżoną do niej teorię geograficznych centrów wzrostu (geographical growth center) Hirschmana (1958). Wskazują one na koncentrację
rozwoju w najbardziej rozwiniętych regionach i proces dyfuzji rozwojowej poza
te obszary, który może być skutecznie wspierany właściwą polityką regionalną.
Emanacją tego kierunku teoretycznego jest model rdzenia i peryferii (core and
peripheries) stworzony przez Friedmanna (Friedmann i Weaver 1979). Model
ten wskazuje na koncentrację działalności najbardziej konkurencyjnych firm
w najsilniejszych regionach, w pierwszej kolejności w dużych ośrodkach me-
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tropolitalnych. Jego konsekwencją jest zalecenie wspierania przede wszystkim
rozwoju centrów wzrostu, a następnie procesów dyfuzji rozwojowej na obszary
peryferyjne. Nieco odmienną koncepcję przedstawia Castells (2008a, 2008b),
który wskazuje na sieciowy charakter rozwoju gospodarczego oraz na pierwszoplanowe znaczenie przepływów kapitału, informacji, innowacji i towarów
między najsilniejszymi ośrodkami rozwoju – metropoliami. Rozpowszechnienie
się nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych powoduje
wykształcenie się społeczeństwa sieci (network society) i powstanie swoistej
przestrzeni przepływów w tak utworzonej strukturze sieci.
Innym ważnym kierunkiem teoretycznym kształtującym podstawy polityki
spójności, szczególnie w kontekście jej związków z polityką konkurencyjności
i strategią lizbońską, są teorie rozwoju gospodarczego bazujące na wiodącej roli
innowacyjności i wdrażania badań naukowych. W sferze rozwoju regionalnego
stworzono pojęcie regionu uczącego się (learning region), gdzie podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego jest rozwijanie gospodarki opartej na wiedzy,
wdrażaniu innowacji i stymulowaniu postępu technologicznego (Florida 2000).
W prezentowaniu podstaw teoretycznych polityki spójności ważną rolę odgrywa zainicjowana przez Romera (1994) nowa teoria wzrostu endogenicznego
(new endogeneous growth theory), która za najważniejsze czynniki w rozwoju
regionalnym uznaje kapitał materialny i ludzki, poziom technologiczny, wolny
handel i migracje zapewniające pozyskiwanie kapitału ludzkiego. Budowanie
dla każdego regionu endogenicznego potencjału jego rozwoju jest ścieżką do
zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego na gruncie endogenicznego kapitału materialnego, ludzkiego i społecznego oraz polityki rozwoju wspierającej
przede wszystkim tworzenie i wzmacnianie kapitału ludzkiego i społecznego.
W rozumieniu tego teoretycznego podejścia rozwój regionalny powinien być
efektem wewnątrzregionalnym (endogenicznym), pochodzącym ze wzmacniania zasobów własnych regionu i wspomaganym przez instrumenty polityki
regionalnej.
Ważne implikacje teoretyczne i praktyczne do dyskusji na temat przyszłości polityki spójności wniosła na początku lat 90. doktryna nowej geografii
ekonomicznej (new economic geography), która wyraźnie zwróciła uwagę na
znaczenie lokalizacji i przestrzeni w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
i państwa. Prace Krugmana, Fujity i Venablesa (Krugman 1995; Fujita i in.
2001) oraz innych przywróciły znaczenie przestrzeni rozumianej geograficznie
w rozważaniach makroekonomicznych, a także znacznie wzmocniły argumentację na rzecz zasadności prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu regionalnym.
Podstawowe analizy dotyczące wartości dodanej europejskiej polityki spój
ności zawierają prace Bachtlera (1998) i kierowanego przez niego ośrodka
European Policies Research Centre Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow
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(Bachtler i Taylor 2003; Bachtler i Mendez 2007). Z kolei podstawowych analiz makroekonomicznych efektów europejskiej polityki spójności dostarczają
prace Bradleya i jego współpracowników (Bradley i Zaleski 2003a, 2003b;
Bradley i in. 2004), oparte na modelu makroekonomicznym HERMIN i jego
implementacjach do gospodarek krajowych i regionalnych obszarów objętych
celem konwergencji europejskiej polityki spójności, jakimi są regiony o niskim
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Podobne analizy prowadzone są
przez Komisję Europejską z zastosowaniem innych modeli makroekonomicznych (QUEST, ECOMOD), a także potwierdzane przez niezależne ośrodki
prowadzące takie badania w poszczególnych krajach kohezyjnych. Model
HERMIN pozwala również na analizę wielu wyzwań rozwoju przestrzennego,
w tym kwestii konwergencji i polaryzacji rozwoju regionalnego (zob. np. Kud
łacz i Woźniak 2009).
Do ważnych analiz należy również zaliczyć prace kwestionujące efektywność
europejskiej polityki spójności, do których należą: raport Sapira (Sapir i in.
2003), publikacja Ederveena (Ederveen i in. 2002), a także Boldrina i Canovy (2001). Próbą odpowiedzi na zastrzeżenia sformułowane w tych tekstach
jest praca Bradleya (2009). Przedmiotem debat jest odpowiedź na pytanie
o konwergencję i dywergencję w rozwoju gospodarczym regionów w efekcie
wykorzystania funduszy strukturalnych i oddziaływania polityki spójności UE.
Kwestia ta jest także przedmiotem debaty medialnej na temat celowości
finansowania przez podatnika europejskiego polityki o wątpliwej efektywności
wydatkowania środków publicznych („Financial Times” 2010a, 2010b, 2010c).
Wskazuje się m.in. na fakt, że twórcy wielkich wizji tracą orientację w konfrontacji z nieefektywnymi systemami wdrażania. Wyjątkowo rzadkie są przypadki
skutecznego karania korupcji, a podstawowym niedostatkiem jest kontrola
jakości. Obowiązujący model prefinansowania projektów podejmowanych ze
środków europejskich generuje wysoki, żeby nie powiedzieć – patologiczny
deficyt finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego w większości
krajów członkowskich, co zilustrowano na przykładzie Polski. Zwrócono uwagę na kwestie realokacji miejsc pracy, gdy wsparcie z funduszy strukturalnych
prowadzi do przenoszenia produkcji i usług ze starych do nowych państw
członkowskich UE, oraz na praktyki przejmowania alokacji przeznaczonych dla
małych i średnich przedsiębiorstw przez koncerny ponadnarodowe. Na przykładzie Polski wskazano też na pojawienie się bezproduktywnych specjalności
zawodowych i aktywności oraz quasi-rynkowych instytucji funkcjonujących
kosztem procesowania projektów europejskiej polityki spójności. Można zatem
postawić tezę, że nawet imperia Habsburgów, otomańskiej Turcji i Związku
Radzieckiego nie marnotrawiły środków publicznych na taką skalę jak Unia
Europejska.
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Interesującym aspektem w tworzeniu podstaw określania zasad prowadzenia
polityki rozwoju regionalnego przez rządy oraz na szczeblu poniżej poziomu
centralnego są raporty diagnostyczne i analityczne międzynarodowych instytucji
finansowych i gospodarczych, takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) oraz Bank Światowy. Organizacje te starają się przełożyć
teoretyczne nurty dotyczące ekonomii miejsc i przestrzeni przepływów na
rozwiązania polityki regionalnej.
Wieloletnie działania OECD w tej dziedzinie to regularne przeglądy polityki
regionalnej poszczególnych państw członkowskich, w ostatnim okresie m.in.:
Chile, Danii, Finlandii, Francji, Japonii, Luksemburga, Norwegii, Portugalii,
Polski (OECD 2008), polityki regionalnej na poziomie regionów (Jukatanu
i Północnej Anglii), polityki wobec obszarów wiejskich (Holandii i Szkocji) oraz
metropolii (Kapsztadu, Madrytu, Mediolanu, Mexico City, Seulu i Stambułu).
Badania te pozwalają następnie na zastosowanie benchmarkingu, identyfikacji
dobrych praktyk i przenoszenia ich w dokumentach o charakterze definiującym
zasady prowadzenia polityki (policy papers) jako sprawdzonych i zweryfikowanych praktycznie wytycznych dla państw członkowskich. OECD podejmowała
też kwestie instrumentów polityki regionalnej, w tym kontraktów regionalnych,
stymulowania rozwoju lokalnego itd. (OECD 2009c). Interesującymi i aktualnymi dokumentami w tym obszarze, które powinny być wzięte pod uwagę jako
kształtujące teoretyczną podstawę dyskusji na temat przyszłej polityki spójności
Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, są dwa raporty: Policy Report
i Background Report przygotowane przez sekretariat OECD na spotkanie
ministerialne w marcu 2009 roku (OECD 2009a, 2009b).
OECD, skupiająca wysoko rozwinięte kraje świata, przywiązuje wielką
wagę do kształtowania w państwach członkowskich nowoczesnych polityk
publicznych, w tym także polityki regionalnej. Regularnie, co pięć lat, odbywają się konferencje ministrów do spraw polityki regionalnej. W materiałach
przygotowanych na ostatnią taką konferencję, jaka odbyła się w roku 2009
w Paryżu, sformułowano propozycje odnośnie do nowego paradygmatu rozwoju
regionalnego, uwzględniającego m.in.: cele, jednostki terytorialne interwencji,
charakter strategii, instrumenty oraz aktorów (tabela 1.4). W ostatnich latach
w katalogu kluczowych pojęć dotyczących polityk publicznych pojawiają się
m.in. takie terminy, jak: społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na
wiedzy, technologie komunikacyjne i informacyjne, uczące się regiony oraz
dyfuzja procesów rozwojowych. W rezultacie mamy do czynienia z przesunięciem pola aktywności polityki regionalnej z tradycyjnej funkcji wyrównawczej
na wykorzystanie endogenicznego potencjału rozwojowego różnych obszarów.
W przypadku Banku Światowego (World Bank 2009) na podstawie analizy
doświadczeń państw członkowskich został opublikowany raport podejmujący
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tematykę prawidłowości rozwoju ekonomicznego na poziomie regionalnym,
z uwzględnieniem aspektów analitycznych: konwergencji, dostępności tery
torialnej, koncentracji przestrzennej, migracji ludności oraz redukcji barier
w wymianie handlowej jako kluczowych zagadnień w rozwoju gospodarczym,
wyznaczających trajektorie rozwojowe regionów.
Bank Światowy wskazał na potrzebę zasadniczego przewartościowania
podstaw polityki rozwojowej, podkreślając wyjątkowe znaczenie największych
metropolii dla polityki rozwojowej prowadzonej na poziomie państw i regionów. Wielkość produktu krajowego brutto odniesiona do powierzchni (na
kilometr kwadratowy) ilustruje główną rolę dużych miast w generowaniu dochodu narodowego. W Europie Środkowej dokumentowana jest silna pozycja
metropolii Warszawy, konkurującej skutecznie z Berlinem, Wiedniem, Pragą
i Budapesztem. W zasadzie jednak pozycja największych ośrodków miejskich
Europy Środkowej jest bardzo słaba w porównaniu z ośrodkami miejskimi
Europy Zachodniej (tzw. Pentagon).
Wizja rozwoju Banku Światowego opiera się na założeniu, że świat gospodarczy nie jest płaski. Na prawidłowości rozwoju wpływ mają: (1) gęstość różnych
funkcji, (2) dystans oraz (3) podziały wynikające przede wszystkim z granic.
Dla kształtu geografii ekonomicznej kluczowe znaczenie mają: (1) ekonomia
skali i aglomeracje, (2) mobilność czynników wytwórczych i migracje oraz (3)
koszty transportu i specjalizacje. W konkluzji Bank Światowy proponuje modyfikację paradygmatu polityki rozwoju regionalnego, wskazując na trzy rodzaje
interwencji: (1) przestrzennie ślepe polityki, (2) przestrzennie łączące polityki
oraz (3) przestrzennie zorientowane polityki.
Ważnym spostrzeżeniem raportu Banku Światowego, istotnym dla teorii
i praktyki rozwoju regionalnego, jest teza, że pozytywne skutki aglomeracji
i koncentracji rozwoju gospodarczego dominują nad negatywnymi w sytuacji
ośrodków miejskich liczących nie więcej niż 6–7 mln mieszkańców, a dopiero
po przekroczeniu tego progu należy się liczyć z dominacją efektów ujemnych
(kongestią, wysokimi kosztami gruntów, przestrzeni biurowej i produkcyjnej
oraz mieszkań itp.).
W odniesieniu do Polski podstawowym wnioskiem wynikającym z raportu Banku Światowego jest silna koncentracja potencjału rozwojowego
w największych ośrodkach miejskich, takich jak przede wszystkim Warszawa
oraz Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław oraz potrzeba
stymulowania powiązań pomiędzy tymi ośrodkami, co w największym stopniu przekłada się na rozwój regionalny całego kraju. Szczególnie poszkodowane ze względu na słabość potencjału gospodarczego są regiony Polski
wschodniej.
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Mapa 6.1. Produkt krajowy brutto na kilometr kwadratowy w Europie Środkowej w 2008 roku

6.2. Dotychczasowe doświadczenia europejskiej
polityki regionalnej
Podstawy prawne europejskiej polityki regionalnej, według zapisów traktatu
rzymskiego, były następujące: „Państwa członkowskie pragną wzmocnienia jedności swoich gospodarek i zabezpieczenia ich harmonijnego rozwoju, poprzez
redukowanie zróżnicowań istniejących między regionami oraz łagodzenie zacofania mniej uprzywilejowanych regionów”. Dzięki temu około 5% wydatków
budżetowych Wspólnoty było przeznaczane na interwencję ukierunkowaną
regionalnie. Stopniowo pojawiały się kolejne instrumenty. W 1958 roku został
powołany pierwszy fundusz strukturalny – Europejski Fundusz Społeczny;
w 1964 roku powstała Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnictwa. W 1975 roku utworzono Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego. Kolejne istotne zmiany instytucjonalne to utworzenie od roku
1967 w strukturach Komisji Europejskiej specjalnej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, zwanej początkowo DG XVI, później DG REGIO. Istotne
znaczenie dla oceny polityki regionalnej Wspólnoty miał brak koordynacji po-
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między poszczególnymi instrumentami, bardzo ograniczona skala środków oraz
fakt, że decydentem kierunku interwencji był kraj członkowski. Na percepcję
znaczenia problemów regionalnych istotny wpływ miały kolejne rozszerzenia
Wspólnoty Europejskiej o słabiej rozwinięte kraje Europy Południowej – w roku
1981 Grecję, a w roku 1986 Hiszpanię i Portugalię.
W 1988 roku została przeprowadzona głęboka reforma Wspólnoty Euro
pejskiej, zwana od nazwiska ówczesnego komisarza pakietem Delorsa. Reforma
ta umożliwiła zasadnicze pogłębienie integracji europejskiej, czego wyrazem
formalnym stało się powołanie w miejsce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – Unii Europejskiej, a rozwiązaniem docelowym stała się unia gospodarcza
i walutowa. Rozwiązania w sferze europejskiej polityki regionalnej były normowane od roku 1989 zapisami artykułu 130A traktatu o Unii Europejskiej:
„W celu promowania ogólnego harmonijnego rozwoju Wspólnota powinna
rozwinąć akcje prowadzące do wzmocnienia swojej ekonomicznej i społecznej
spójności. W szczególności Wspólnota powinna działać na rzecz redukcji zróżnicowań między różnymi regionami i ograniczenia słabiej uprzywilejowanych
regionów”. Najważniejsze zmiany w europejskiej polityce spójności wynikające
z wprowadzenia pakietu Delorsa polegały m.in. na:
• znacznym zwiększeniu skali środków przeznaczonych na finansowanie
rozwoju regionalnego z budżetu Unii Europejskiej,
• zintegrowanym programowaniu wszystkich funduszy strukturalnych,
• wieloletnim programowaniu środków przeznaczanych na politykę rozwoju
regionalnego,
• koncentracji środków na obszarach problemowych, przede wszystkim w regionach i krajach najbiedniejszych,
• określaniu kryteriów, zasad i kierunków interwencji na poziomie całej
Wspólnoty,
• precyzyjnym zdefiniowaniu procedur programowania rozwoju społeczno‑gospodarczego i regionalnego,
• wprowadzeniu monitoringu (w układzie rzeczowym i finansowym) i ewa
luacji (ex ante, mid-term, a w późniejszych latach on going oraz ex post).
Inne zmiany istotne dla ewolucji modelu europejskiej polityki spójności,
jakie wprowadzono w kolejnych latach, polegały m.in. na poszerzeniu skali
działania i misji instytucji posługujących się instrumentami zwrotnymi, przede
wszystkim powołanego na podstawie zapisów traktatu rzymskiego Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych instytucji, takich jak Europejski Fundusz
Inwestycyjny. W 1994 roku na podstawie zapisów traktatu o Unii Europejskiej
powołano, obok Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitet
Regionów, którego misją jest lepsze, niż miało to miejsce wcześniej, odwzorowanie interesów układu regionalnego w Unii Europejskiej. W 1994 roku
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powołano nowy instrument – Fundusz Spójności alokowany na poziomie
państw członkowskich, przysługujący tzw. krajom kohezyjnym, zorientowany na
wspieranie zestawu dużych inwestycji infrastrukturalnych w sferze transportu
i środowiska przyrodniczego.
Kolejna istotna zmiana podstaw prawnych europejskiej polityki spójności
wiąże się z wejściem w życie 1 grudnia 2009 roku traktatu lizbońskiego, po jego
ratyfikowaniu przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej (Barcz
2008). W artykule 3 tego traktatu, określającym cele Unii, zapisano, że: „[Unia]
wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między
krajami członkowskimi”. Zostało to rozwinięte szerzej w art. 174–178 (dawne
158–162) dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Najważniejsze zapisy tych artykułów są następujące: „W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu
jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności Unia
zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów
oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych (...). Państwa Członkowskie prowadzą swoje polityki gospodarcze i koordynują je w taki sposób,
aby osiągnąć także cele określone w poprzednim artykule. Przy formułowaniu
i urzeczywistnianiu polityk i działań Unii (...) bierze się pod uwagę te cele
i przyczynia się do ich realizacji. Unia wspiera także osiąganie tych celów przez
działania, które podejmowane są za pośrednictwem funduszy o przeznaczeniu
strukturalnym, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istniejących
instrumentów finansowych. Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi,
Radzie, Komitetowi Regionów i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie w sprawie postępów w urzeczywistnianiu spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w sprawie sposobu, w jaki różne
środki przewidziane w tym artykule przyczyniają się do tego”.
Jak już wspomniano, Unia Europejska od czasu reformy Delorsa przygotowuje wieloletnie ramy budżetowe i rozwiązania dotyczące poszczególnych
polityk w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Kolejne wieloletnie perspektywy
budżetowe dotyczyły okresów: 1989–1993, 1994–1999 i 2000–2006. Obecne
ramy finansowe dotyczą lat 2007–2013, a kolejne będą obejmowały lata
2014–2020. Na tej podstawie przyjmowane są coroczne budżety Unii Europej
skiej, które muszą być zrównoważone ze względu na wielkość planowanych
dochodów i wydatków. Także przyjmowany na początku każdego nowego
okresu pakiet rozwiązań prawnych obowiązuje w całym wieloletnim horyzoncie
czasowym33.
W wyniku głębokiego kryzysu gospodarczego o zasięgu światowym w roku 2008 po raz
pierwszy w historii europejskiej polityki spójności wprowadzono w trakcie okresu programowania
modyfikacje regulacji prawnych, służące działaniom antykryzysowym.
33
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Rozwiązanie takie uznawane jest za bardzo korzystne dla kształtowania polityki spójności Unii Europejskiej, umożliwia bowiem państwom członkowskim
skuteczne wdrażanie działań o charakterze strukturalnym, podejmowanych
na podstawie perspektywicznych, a nie bieżących przesłanek. Dlatego w traktacie lizbońskim przesądzono, że Unia Europejska programuje swoje polityki i budżet w wieloletnim horyzoncie czasowym, nie krótszym jednak niż
pięć lat.
Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięć rozwojowych z budżetu
Unii Europejskiej jest europejska polityka spójności. W przeciwieństwie do
Wspólnej Polityki Rolnej – stanowiącej obecnie niemal równorzędną pozycję
wydatków (przy dominującym udziale nakładów zorientowanych socjalnie, czyli
dotyczących pierwszego filara) – europejska polityka spójności ma zarówno
efekt popytowy (zwiększają się wydatki publiczne, co zasadniczo przyczynia się
do poprawy koniunktury gospodarczej), jak i znacznie ważniejszy efekt podażowy, poprawiają się bowiem jakość infrastruktury i kapitału ludzkiego oraz
wyposażenie przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze, a także jakość środowiska
biznesowego oraz parametry różnych terytoriów, co jest niezbędne do stymulowania rozwoju lokalnego. W krajach będących beneficjentami europejskiej
polityki spójności wprowadzano nowoczesne rozwiązania w zakresie: programowania, finansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji oraz wyboru
projektów. Interwencja Unii Europejskiej została zorientowana na wspieranie
rozwoju regionalnego, a podstawowymi jednostkami terytorialnymi wdrażania
tej polityki stały się obszary typu NUTS 2, natomiast pomocnicze znaczenie
przypisano obszarom typu NUTS 334.
W ramach europejskiej polityki spójności wyróżnia się Cele i Inicjatywy
Wspólnoty. Środki uruchamiane w ramach Celów, które stanowiły w poszczególnych wieloletnich okresach ok. 90% alokacji, były przekazywane państwom
członkowskim jako tzw. koperty krajowe, natomiast Inicjatywy Wspólnoty
dotyczące horyzontalnych priorytetów pozostawały w dyspozycji Komisji Europejskiej. Priorytetem europejskiej polityki spójności są państwa i regiony
Celu „konwergencja”, czyli przede wszystkim obszary najbiedniejsze, które
koncentrują ok. 3/4 środków budżetowych europejskiej polityki spójności.
W UE obowiązuje uniwersalna regionalizacja państw członkowskich i kandydackich na pięć
poziomów zwanych obszarami typu NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3 (Nomenclature of Units for
Territorial Statistics, czyli Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej) oraz LAU 1 i LAU 2
(Local Administration Units), które nie są jednak regulowane rozporządzeniami. Jednostki te
zostały nazwane w Polsce NTS (Nomenklatura Terytorialna Statystyki). W UE wyróżniono na
poszczególnych poziomach NUTS odpowiednio: 97, 271 oraz 1303 jednostek terytorialnych.
W Polsce obszary typu NUTS 1 to makroregiony (6 jednostek terytorialnych), obszary typu
NUTS 2 to województwa (16 jednostek terytorialnych), a obszary typu NUTS 3 to podregiony
(66 jednostek terytorialnych). Obszary LAU 1 to powiaty, LAU 2 natomiast to miasta i gminy.
34
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W przypadku funduszy strukturalnych najobficiej wspierani beneficjenci są
identyfikowani na podstawie wielkości PKB per capita według parytetu siły
nabywczej, nieprzekraczającego 75% średniej Unii Europejskiej, na poziomie
obszarów typu NUTS 2, natomiast w przypadku Funduszu Spójności beneficjentami są państwa członkowskie na podstawie kategorii dochodu narodowego
brutto na mieszkańca, nieprzekraczającego 90% średniej unijnej.
W ramach europejskiej polityki spójności Unia Europejska posługuje się
obecnie dwoma funduszami strukturalnymi: Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszem Społecznym, a także dodatkowo
Funduszem Spójności. Do 2006 roku w ramach europejskiej polityki spójności
funkcjonowały dodatkowo dwa inne fundusze strukturalne: Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji Rolnej – sekcja orientacji oraz Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa. Fundusze strukturalne są podstawowym
źródłem udzielania bezzwrotnych dotacji (grantów), wymagających jednak
współfinansowania ze strony państw i regionów będących beneficjentami Celu
„konwergencja”, w latach 2007–2013 na poziomie przynajmniej 15%.
Pakiet legislacyjny obowiązujący w kolejnych wieloletnich okresach programowania składał się z jednego rozporządzenia ogólnego oraz rozporządzeń
szczegółowych dotyczących poszczególnych funduszy. Celem osiągnięcia wyższej efektywności interwencji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
wprowadzono wiele zasad:
1. Koncentracji. Środki EPS są przeznaczane przede wszystkim na rzecz
obszarów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym dla regionów
i państw najbiedniejszych.
2. Partnerstwa. W trakcie wdrażania EPS występuje współpraca układu
europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego (wertykalnie) oraz
współpraca z partnerami gospodarczymi i społecznymi (horyzontalnie).
3. Programowania. Proces organizowania, podejmowania decyzji i finanso
wania odbywa się w kilku szczegółowo określonych etapach. Model ten
jest zasadniczo bardzo skomplikowany, sformalizowany, a poszczególne
dokumenty mają określony w regulacjach format.
4. Koordynacji. Osiągnięcie zgodności ukierunkowania interwencji między
poszczególnymi funduszami poprzez: dokumenty programowe, monitorowanie, ewaluację i indykatywne wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie
poszczególnych polityk Unii.
5. Dodatkowości. Środki funduszy europejskich muszą uzupełniać, a nie zastępować finansowanie krajowe.
6. Zgodności. Operacje finansowane z funduszy europejskich muszą być zgodne z prawem europejskim (acquis communautaire) oraz z innymi politykami
Unii Europejskiej.
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W modelu europejskiej polityki spójności uzupełniające znaczenie mają
miękkie kredyty (oprocentowane poniżej poziomów rynkowych) i gwarancje
kredytowe, udzielane przede wszystkim w ramach aktywności Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Jak dotąd bardzo ograniczoną rolę odgrywają instrumenty inżynierii finansowej, w tym różnego typu partnerstwa (m.in. publiczno-prywatne i publiczno-społeczne), pomimo apelowania o coraz szersze
wykorzystywanie takich instrumentów na poziomie europejskim. Wynika to
prawdopodobnie ze złożoności samej europejskiej polityki spójności, która
wymaga skomplikowanego montażu finansowego środków krajowych, często
pochodzących z różnych źródeł, oraz funduszy europejskich uruchamianych
w ramach bezzwrotnych grantów. Dodatkowo wprowadzenie środków zwrotnych zasadniczo komplikuje procedury finansowania.
Dążąc do sprawnego zagospodarowywania funduszy strukturalnych, w roku 2000 wprowadzono w stosunku do nich zasadę n+2/n+3, rozciągniętą od
roku 2007 także na Fundusz Spójności. Oznacza to, że zobowiązania finansowe z danego roku musiały zostać zagospodarowane jako płatności w danym
roku oraz w kolejnych dwu albo trzech latach, a niewykorzystane alokacje były
zwracane do budżetu Unii Europejskiej. Przyspieszyło to proces rozliczania
przyznanych poszczególnym krajom alokacji w ramach tej polityki.
Kierując się ograniczonymi, ze względu na potencjał absorpcyjny, możliwościami efektywnego i sprawnego zagospodarowania środków funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, pułap średniorocznego maksymalnego
przesunięcia funduszy (capping) określono początkowo na poziomie 4% PKB
państwa beneficjenta. W latach 2007–2013 średnioroczny pułap transferów pięciu funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów
Wiejskich (tylko ekwiwalent dawnej Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej), Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz
Funduszu Spójności zróżnicowano w zależności od poziomu PKB per capita
według parytetu siły nabywczej, co oznaczało przykładowo dla Polski średniorocznie ok. 3,7% wolumenu PKB (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2006).
W okresach programowania dotyczących lat 1994–1999 i 2000–2006 warunkiem otrzymania wsparcia w ramach europejskiej polityki spójności było
przygotowanie przez państwo będące beneficjentem europejskiej polityki
spójności wieloletniej strategii zwanej Narodowym Planem Rozwoju (NPR).
Po negocjacjach z Komisją Europejską powstawał wspólny dokument sygno
wany przez Komisję Europejską i rząd państwa członkowskiego, nazwany
Podstawami Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework). Na tej
podstawie uzgadniano zestaw programów operacyjnych.
W 2007 roku, jako odniesienie europejskie do tej polityki, pojawiły się Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w sprawie spójności, przygotowane przez Komisję
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Europejską, a następnie zaakceptowane przez Parlament Europejski (European Commission 2007). Ich ramy to: koncentracja, konwergencja, regionalna
konkurencyjność i zatrudnienie, europejska współpraca terytorialna oraz dobre
rządzenie. Zawierały one trzy wytyczne problemowe: (1) wzrost atrakcyjności
państw członkowskich, regionów i miast dzięki poprawie dostępności, zapewnieniu odpowiedniej jakości i poziomu usług oraz zachowaniu ich potencjału
środowiskowego; (2) rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego oraz (3) większa liczba lepszych miejsc pracy. Uszczegółowione wytyczne
to: w ramach wytycznej (1) rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej,
wzmocnienie synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym
oraz zajęcie się intensywnym wykorzystywaniem przez Europę odnawialnych
źródeł energii; w ramach wytycznej (2) wzrost i poprawa inwestycji w badania
i rozwój, wspieranie innowacyjności i promowanie przedsiębiorczości, promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz poprawa dostępu
do finansowania; w ramach wytycznej (3) zaangażowanie większej liczby osób
w aktywną działalność zawodową, utrzymanie wysokiego poziomu aktywności
zawodowej oraz modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego, poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności
rynków pracy, zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację
i zdobywanie kwalifikacji, zdolności administracyjne oraz pomoc w utrzymaniu
zdrowej siły roboczej. Dodatkowo wyszczególniono trzy wytyczne o charakterze
terytorialnym: (1) wkład miast w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy;
(2) wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
oraz (3) współpraca transgraniczna, w tym przygraniczna, ponadnarodowa
i międzyregionalna.
Na tej podstawie poszczególne kraje członkowskie uzgadniały z Komisją
Europejską wspólny dokument zatytułowany Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia (NSRO) na lata 2007–2013, w Polsce zwany także Narodową
Strategią Spójności (NSS), określający wieloletnią strategię wykorzystania
środków europejskiej polityki spójności w danym kraju. NSRO były wdrażane
za pomocą programów operacyjnych: sektorowych, regionalnych, makroregionalnych, współpracy transgranicznej oraz pomocy technicznej. Tradycyjnie
w Unii Europejskiej wyróżniano trzy kierunki interwencji w ramach tej polityki:
infrastrukturę, kapitał ludzki oraz sektor przedsiębiorstw, a kluczowe znaczenie
miało określenie najbardziej prorozwojowej proporcji tych wydatków.
Jak już stwierdzono, jednym z podstawowych założeń europejskiej polityki
spójności jest stabilność regulacji prawnych i rozwiązań operacyjnych w ciągu
całego wieloletniego okresu programowania. Równocześnie roczne transze
budżetowe poszczególnych funduszy zasadniczo opierają się na ustaleniach
wieloletniej perspektywy. Daje to pewność i stabilność finansowania z funduszy
europejskich, co jest szczególnie istotne w przypadku biedniejszych państw Unii
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Europejskiej, m.in. takich jak Polska. Aby uelastycznić wdrażanie europejskiej
polityki spójności, wprowadzono w latach 2007–2013 opcjonalną możliwość
tworzenia przez kraje członkowskie dwóch rezerw interwencyjnych: pierwszej,
zwanej „rezerwą wykonania”, przeznaczonej na programy wdrażane z największą skutecznością, i drugiej – zorientowanej na nieprzewidziane okoliczności.
Kolejne kompleksowe raporty kohezyjne były przygotowywane co trzy
lata i powstały w 1998, 2001, 2004, 2007 i 2010 roku. Pierwsze cztery dotyczyły
spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej na poziomie krajów
i regionów, ostatni także spójności terytorialnej.
Jednym z podstawowych problemów było znalezienie wysokiej jakości
mierników o charakterze syntetycznym, które adekwatnie obrazują procesy
zachodzące w Unii Europejskiej. W przypadku spójności gospodarczej takim
miernikiem stał się PKB per capita według parytetu siły nabywczej. W przypadku spójności społecznej początkowo funkcję taką pełnił wskaźnik stopy
bezrobocia, w kolejnych latach uzupełniony wskaźnikiem zatrudnienia. W przypadku spójności terytorialnej brakuje jeszcze takiego jednego uniwersalnego
wskaźnika, coraz częściej jednak rolę taką przypisuje się analizom dostępności
ilustrowanej średnimi czasami podróży z danego regionu do wszystkich pozostałych regionów Unii Europejskiej za pomocą różnych rodzajów transportu.

6.3. Programowanie polityki społeczno-gospodarczej
w Unii Europejskiej
Unia Europejska w coraz szerszym zakresie ingeruje w politykę rozwojową
państw członkowskich. W końcu XX wieku w Unii Europejskiej dojrzewała
stopniowo świadomość potrzeby znacznie szerszego oparcia rozwoju spo
łeczno‑gospodarczego na nowoczesnych czynnikach, gdyż tradycyjne stymulanty
zasadniczo wyczerpały swoje możliwości. Wyrazem tego była przyjęta w roku
2000 na szczycie w Lizbonie strategia, która zakładała przekształcenie Unii
Europejskiej w ciągu zaledwie 10 lat w najbardziej nowoczesną gospodarkę
światową. Strategia ta została uzupełniona w 2001 roku na szczycie w Göteborgu
o elementy dotyczące trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Miała ona w szerokim zakresie wprowadzić do polityk publicznych
wdrażanych w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich takie kategorie,
jak: gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, regiony uczące
się, czyli podatne na innowacje i zmiany (learning regions), technologie informacyjne i komunikacyjne, dyfuzja innowacji, zielenienie polityk itd. W praktyce
jednak strategia ta nie miała początkowo istotnych przełożeń na europejską
politykę spójności.
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W czerwcu 2010 roku Rada przyjęła strategię Europa 2020 jako kolejną
generację programowania procesów społeczno-gospodarczych w Unii Euro
pejskiej, zastępującą Strategię z Lizbony i Göteborga (European Commission
2010a). Strategia Europa 2020 ma być podstawą kształtowania polityk unijnych,
w tym także europejskiej polityki spójności, w obecnym dziesięcioleciu. Jako
priorytety strategii Europa 2020 określono: (1) rozwój gospodarki opartej na
wiedzy i innowacjach, (2) promocję gospodarki oszczędzającej zasoby, zielonej
i konkurencyjnej oraz (3) sprzyjanie gospodarce o wysokim zatrudnieniu, zapewniającej znaczną spójność społeczną i terytorialną. Zestaw celów na poziomie
Wspólnoty Europejskiej określono następująco: (1) 75-procentowy wskaźnik
zatrudnienia dla grupy wiekowej 20–64 lat, (2) 3% produktu krajowego brutto
przeznaczanego na badanie i rozwój, (3) 20/20/20 w zakresie klimatu i energetyki (zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł
energii do 20% oraz poprawa efektywności energetycznej o 20%), (4) obniżenie
udziału młodzieży kończącej edukację wcześniej poniżej 10% oraz osiągnięcie
minimum 40-procentowego udziału młodzieży w odpowiednich rocznikach kohorty wiekowej 30–34 lat kończącej edukację na poziomie wyższym, a także (5)
zmniejszenie liczby osób pozostających w Unii Europejskiej w strefie ubóstwa
o 20 mln, oczywiście klasyfikowanych w taki sposób w ramach poszczególnych
państw członkowskich. Zadania związane z realizacją tych celów dla poszczególnych państw pozostają zróżnicowane, co oznacza w przypadku Polski nieco
niższe wskaźniki, z wyjątkiem celu (4). Strategia Europa 2020 ma być wdrażana
za pomocą siedmiu flagowych inicjatyw, jakimi są: (1) innowacyjna Europa,
(2) młodzi w ruchu, (3) digitalna agenda dla Europy, (4) oszczędzająca zasoby
Europa, (5) polityka przemysłowa dla ery globalizacji, (6) agenda dla nowych
umiejętności i miejsc pracy oraz (7) europejska platforma przeciw biedzie.
Strategia Europa 2020 stała się podstawą wszystkich polityk unijnych, które
stymulują pozytywne zmiany w gospodarce i społeczeństwie UE w obecnej
dekadzie. Europejska polityka spójności w latach 2014–2020 będzie miała kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia tej strategii, dysponuje ona bowiem
niezbędnymi środkami i instrumentami. W wyniku konsultacji społecznych
w przyjętej wersji strategii Europa 2020 pojawiły się bezpośrednie odniesienia
do europejskiej polityki spójności:
1. „Ważne, aby korzyści ze wzrostu gospodarczego rozkładały się równo
w całej Unii, w tym w regionach bardziej oddalonych, zwiększając w ten spo
sób spójność”.
2. „Bardzo ważnym elementem strategii Europa 2020 będzie nadal kwestia
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, tak aby wykorzystać całą
energię i potencjał i skierować je na realizację priorytetów strategii” (Europa
2020 2010, s. 24).
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W wyniku tego mamy do czynienia z pewnym dualizmem programowania
rozwoju społeczno-gospodarczego, kraje członkowskie będące beneficjentami
europejskiej polityki spójności muszą bowiem przygotować zestaw doku
mentów programowych określających sposoby efektywnego wykorzystania
i ukierunkowania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w kolejnym okresie programowania. Obok tego każdy kraj członkowski przygotowuje
Krajowe Programy Reform, mające zasadniczo trzy-, czteroletni horyzont
czasowy, których ostatnie edycje zostały ukierunkowane na wdrażanie strategii
Europa 2020.
W ostatnich latach Unia Europejska zasadniczo zmodyfikowała ramy
ustrojowo-prawne europejskiej polityki spójności. Jak już stwierdzono, w wyniku kilkuletnich prac 1 grudnia 2009 roku wszedł w życie traktat reformujący,
zawierający w art. 3 zapis poszerzający cele Unii Europejskiej o spójność terytorialną. Wszystkie działania, instrumenty oraz raporty unijne powinny – obok
przesłanek gospodarczych i społecznych – uwzględniać także te dotyczące
przesłanek terytorialnych. Zapisy traktatowe oznaczają pojawienie się nowego
wymiaru traktatowego – spójności terytorialnej oraz potwierdzenie koncentracji
europejskiej polityki spójności na interwencji w regionach i krajach o niskim
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

6.4. Kształtowanie modelu polityki regionalnej
w Polsce w powiązaniu z europejską polityką spójności
Polska już na początku transformacji w kierunku gospodarki rynkowej stworzyła
samorządy terytorialne na poziomie lokalnym, w skali poszczególnych miast
i gmin. Dzięki temu samorządowe podmioty administracji publicznej dysponujące wybieralnymi ciałami przedstawicielskimi oraz własnymi dochodami
budżetowymi stały się ważnymi aktorami polityki rozwojowej kraju. Za tymi
zmianami nie poszły jednak niezbędne dostosowania na poziomie regionalnym,
czyli powołanie upodmiotowionych samorządów regionalnych.
Stąd polityka regionalna Polski była w latach 90. ubiegłego wieku charakteryzowana jako ułomna czy też niepełna, zawierała bowiem wyłącznie segment
interregionalny, czyli polityki rządu wobec województw. Brakowało drugiego
niezbędnego segmentu – polityki intraregionalnej, czyli polityki podmiotowych władz regionalnych, podejmowanej wewnątrz danego regionu. Funkcje
te jedynie częściowo substytuował wojewoda – reprezentant rządu w terenie.
Dodatkowo w pierwszych latach po transformacji panowała silna awersja
do podejmowania aktywnej polityki regionalnej, jakoby zakłócającej warunki
konkurencji w gospodarce rynkowej. Przegląd terytorialny wykonany przez
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OECD w 1992 roku dokumentował złożoność problemów rozwoju regionalnego Polski, a zarazem trudności i ograniczenia w podejmowaniu aktywnej
polityki państwa w tym zakresie (OECD 1992). Pierwszą formą nowej polityki
regionalnej w Polsce była interwencja na obszarach zagrożonych wysokim bez
robociem strukturalnym.
Kolejne zmiany były spowodowane zbliżającą się integracją Polski z Unią
Europejską. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku w ramach PHARE pojawiły
się programy przedakcesyjne zorientowane na wspieranie rozwoju regionalnego i przygotowanie potencjału w zakresie europejskiej polityki spójności,
takie jak: STRUDER, RAPID oraz CROSSBORDER. Istotnym przełomem
intelektualnym stały się prowadzone we współpracy z Komisją Europejską
prace Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, a następnie
Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Strukturalnej w Polsce (Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów 1996, 1997). W ich ramach powstało kilka wartościowych
raportów, m.in. sporządzono kompleksową diagnozę struktury regionalnej
kraju, przeprowadzono analizę największych słabości modelu organizacji terytorialnej państwa, a także sformułowano rekomendacje odnośnie do założeń
zbudowania nowoczesnego modelu polityki rozwoju regionalnego w Polsce.
Rekomendacje dotyczyły m.in.: funkcji centralnej i lokalnej administracji
publicznej oraz sektora organizacji pozarządowych, instytucji i instrumentów
wzrostu konkurencyjności, finansowania rozwoju regionalnego, jak również
rozwoju regionalnego w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wskazano na pilną potrzebę powołania samorządów regionalnych na
poziomie wojewódzkim, wskazując na niewątpliwą przewagę modelu dużych
województw. Określono przesłanki reformy systemu finansowania jednostek
samorządu terytorialnego.
Zasadnicza zmiana nastąpiła 1 stycznia 1999 roku. Było to związane z przygotowaniem w roku 1998 kompleksowej reformy terytorialnej, która przywróciła
model trzystopniowej organizacji terytorialnej państwa (powiaty i duże województwa). Duże województwa odpowiadały poziomowi obszarów typu NUTS 2
europejskiej polityki spójności, co stanowiło podstawę przygotowania w Polsce
niezbędnego układu instytucjonalnego i instrumentarium europejskiej polityki
spójności. Na tym poziomie administracyjnym pojawiły się, obok przedstawiciela rządu w terenie – wojewody, także wybieralne ciała przedstawicielskie
– samorządy województw; wprowadzono też kategorię finansową budżetów
województw, ponadto przesunięto wiele kompetencji z poziomu centralnego
na poziom wojewódzki. Dlatego wskazuje się, że prowadzenie kompleksowej
polityki regionalnej w Polsce stało się możliwe dopiero od 1999 roku.
W 2000 roku obok PHARE pojawiły się dwa nowe programy przedak
cesyjne: ISPA i SAPARD, a kolejna ważna zmiana związana była z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, co nastąpiło 1 maja 2004 roku. Po akcesji
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nastąpiło znaczące przyspieszenie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego.
Na ogół jest to wiązane ze środkami dostępnymi w ramach europejskiej polityki spójności dla państw i regionów o niskim poziomie rozwoju. Warto jednak
pamiętać, że nie mniej istotne dla Polski były: nieograniczony dostęp naszych
towarów i usług do rynku Wspólnoty, przyjęcie szeroko definiowanych standardów europejskich, a także stopniowe otwarcie rynków pracy starych państw
członkowskich UE. Znaczenie europejskiej polityki spójności także nie może
być sprowadzane wyłącznie do wielkości transferów finansowych.
Dzięki akcesji od maja 2004 roku w Polsce stały się dostępne środki i rozwiązania europejskiej polityki spójności. Pierwszy pakiet funduszy struktu
ralnych i Funduszu Spójności o wartości ok. 12,8 mld euro (w cenach stałych
z 2004 roku) trafił do Polski w latach 2004–2006 w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnictwa – Sekcji Orientacji, Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa oraz Funduszu Spójności. Polska przedstawiła Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006, a na tej
podstawie wynegocjowano z Komisją Europejską zapisy wspólnego dokumentu
Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski na lata 2004–2006 (Ministerstwo
Gospodarki i Pracy 2004).
W kolejnym okresie programowania obejmującym lata 2007–2013 alokacja
w ramach europejskiej polityki spójności, obejmującej tylko trzy fundusze:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny
i Fundusz Spójności, wyniosła ok. 59,5 mld euro (w cenach stałych z 2004 roku).
Dodatkowo w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, pozostających w tym okresie
poza polityką spójności, Polska otrzymała odpowiednio 11,8 mld euro (z czego
6,2 mld euro to dawna Sekcja Orientacji) oraz 0,7 mld euro, także w cenach
stałych z 2004 roku. Podstawowym dokumentem określającym priorytety
interwencji strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce stały się Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dla Polski na lata 2007–2013, wspierające wzrost
gospodarczy i zatrudnienie.
Polska wdrożyła rozwiązania europejskiej polityki spójności w zakresie programowania, zarządzania, finansowania, monitoringu, ewaluacji oraz wyboru
projektów. Ważny wybór dotyczył poziomu decentralizacji zarządzania funduszami strukturalnymi. Polska przyjęła model relatywnie zdecentralizowany,
alokując znaczący zakres środków i odpowiedzialności na poziomie wojewódzkim. W latach 2004–2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego znalazło się ok. 22% środków europejskiej polityki
spójności, a w latach 2007–2013 w obrębie 16 wojewódzkich programów operacyjnych i zdecentralizowanej części Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
już ok. 34% całej alokacji.
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Zasadnicza zmiana charakteru i zakresu polityki regionalnej w Polsce,
o której przesądziły rozwiązania reformy z 1998 roku, wymagała przygotowania odpowiednich regulacji ustawowych. Ustawy te zmieniały się w związku
z koniecznością dostosowania rozwiązań polskich do zmieniającego się modelu
polityki spójności Unii Europejskiej. Kolejne edycje regulacji podstaw prawnych
polityki regionalnej w Polsce to:
• ustawa z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regio
nalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206),
• ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658),
• ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku
z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216,
poz. 1370).
Zmiany ustrojowe umożliwiały podjęcie programowania rozwoju społeczno‑gospodarczego na poziomie wojewódzkim. Potrzeba stworzenia odpowiednich
ram merytorycznych dla programowania na poziomie centralnym spowodowała podjęcie prac nad Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata
2000–2006 (Szlachta 2000). Jednak w warunkach członkostwa Polski w Unii
Europejskiej główną podstawą średniookresowej polityki rozwoju stały się wieloletnie dokumenty planistyczne przygotowane w ramach europejskiej polityki
spójności w Polsce: NPR na lata 2004–2006 oraz NSRO na lata 2007–2013.
W ostatnich latach ważną inspiracją intelektualną do kształtowania polityki regionalnej stał się terytorialny przegląd Polski, wykonany przez OECD
w latach 2007–2008 (OECD 2008). Dokumentował on konieczność pilnego
dokonania w Polsce zasadniczych wyborów w sferze kształtowania polityki
rozwoju regionalnego.
Wyrazem złożoności programowania rozwoju regionalnego jest fakt, że
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest dopiero drugim, komplekso
wym dokumentem rządu, który określa priorytety i działania w sferze polityki
regionalnej państwa. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020
została przyjęta przez rząd 13 lipca 2010 roku (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010a).
Po reformie ustrojowej z 1998 roku w Polsce powstały jak dotąd trzy edycje
strategii wojewódzkich: pierwsza w latach 2000–2001, druga w latach 2005–2006,
trzecia w latach 2011–2013. Doświadczenia programowania rozwoju na poziomie wojewódzkim pozwalają na sformułowanie następujących uwag:
1. Obserwuje się zasadniczy wzrost umiejętności programowania strategicz
nego na poziomie regionalnym. W niemal wszystkich strategiach wojewódz-

6.4. Kształtowanie modelu polityki regionalnej w Polsce...

2.

3.

4.

5.

6.

265

kich pojawiają się: diagnoza, analiza strategiczna typu SWOT, misja, cel
strategiczny, priorytety i cele operacyjne, system wdrażania, instrumenty,
prognozowane środki finansowe.
Kształtuje się wyraźna praktyka budowania strategii wojewódzkich o średniookresowym horyzoncie czasowym, na ogół około dziesięcioletnim.
Spośród strategii wojewódzkich z lat 2005–2006, poza jedną o horyzoncie
czasowym do roku 2013, wszystkie pozostałe dotyczyły horyzontu czasowego
roku 2020.
Utrwaliła się praktyka budowania bardzo szerokich procesów, ze względu
na zakres strategii, dotyczących wszystkich sfer aktywności, a nie tylko najważniejszych, zachodzących w regionach. Wynikało to z rosnącej potrzeby
przełożenia strategii na zapisy dokumentów operacyjnych, dlatego ważne
było znalezienie podstaw do finansowania bardzo szerokiej gamy przedsięwzięć realizowanych w ramach różnych programów, w tym finansowanych
z budżetu UE. Zarazem w coraz większym stopniu odnoszono różne programy do strategii regionalnych.
W rosnącej liczbie strategii wojewódzkich zawarte były przekroje subre
gionalne, nie tylko w warstwie diagnostycznej, ale również w zakresie polityki
regionalnej. Wyróżniano także funkcjonalne obszary metropolii, obszary
miejskie oraz obszary wiejskie.
Pierwsza edycja strategii wojewódzkich zawierała często tożsame zapisy
dla bardzo różnych województw. Stopniowo w coraz większym zakresie
odwzorowywano regionalny kontekst rozwojowy. Wyrazem tego było róż
nicowanie priorytetów i działań.
W pierwszej edycji strategii regionalnych praktycznie pomijano kwestie
monitoringu procesu wdrażania strategii zarówno w układzie rzeczowym,
jak i finansowym. W dwu kolejnych edycjach strategii wojewódzkich pojawił
się monitoring.

Do 2013 roku wszystkie regiony Polski spełniały warunki zaliczenia do Celu
„konwergencja”, co oznacza objęcie szerokim co do zakresu rzeczowego oraz
względnie obfitym finansowaniem wszystkich województw. Nie budzi najmniejszych wątpliwości pozytywny bilans tej polityki w Polsce po akcesji. Europejska
polityka spójności umożliwiła m.in.:
• zbudowanie pierwszej generacji polityki rozwojowej w naszym kraju, prowadzonej na podstawie wieloletnich dokumentów programowych,
• kreowanie potencjału niezbędnego do prowadzenia polityki rozwojowej,
także na poziomie regionalnym, co umożliwiło znaczącą decentralizację
tej polityki,
• ograniczenie, a czasami nawet eliminację różnorodnych deficytów, w tym
administracyjnych, społeczeństwa obywatelskiego, co umożliwiło insty
tucjonalizację polityki rozwojowej,
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• lepsze wykorzystanie endogenicznych potencjałów rozwojowych kraju i poszczególnych regionów poprzez ich udostępnienie,
• ograniczenie różnorodnych braków w zakresie podażowych czynników produkcji, w tym dotyczących infrastruktury, siły roboczej, otoczenia biznesu
itd.,
• pozytywne wpływanie na stan koniunktury gospodarczej, możliwe dzięki
wydatkom ponoszonym w ramach tej polityki,
• sprawne rozpowszechnianie najlepszych światowych i europejskich praktyk
(best practices) polityki rozwojowej w różnych jej aspektach,
• wprowadzenie monitoringu, ewaluacji, audytu oraz certyfikacji – jako powszechnie stosowanych rozwiązań i praktyk.
Często niedoceniane jest ogromne znaczenie cywilizacyjne europejskiej polityki spójności, która umożliwia myślenie i działanie w kategoriach rozwojowych
w małych i średnich przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, organizacjach
pozarządowych, instytucjach otoczenia biznesowego itd. oraz stosowanie uspołecznionych procedur planistycznych, uwzględniających różnych partnerów
społecznych i gospodarczych. Zasadniczo poprawiła się jakość administracji
publicznej zaangażowanej w proces wdrażania europejskiej polityki spójności,
zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Syntetycznym obrazem wpływu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na trajektorię rozwojową Polski oraz poszczególnych województw są
wyniki modelowania makroekonomicznego przeprowadzonego za pomocą
modelu HERMIN. Pokazują one znaczący wpływ interwencji europejskiej na
zmiany wielkości produktu krajowego brutto i poziomu bezrobocia po roku
2004 (Zaleski i Tomaszewski 2008). Upraszczając, można powiedzieć, że środki
europejskiej polityki spójności przyczyniają się do dodatkowego przyrostu produktu krajowego brutto o ok. 1 punkt procentowy średniorocznie. Co ciekawe,
oceny ex ante są bardziej optymistyczne niż oceny ex post (Zaleski i in. 2012).
Model HERMIN służy w Polsce również do analizowania przestrzennego
wymiaru polityki rozwoju (Kudłacz i Woźniak 2009).
Przyznać należy jednak, że możliwości, jakie wynikają z wdrożenia w Polsce
europejskiej polityki spójności, mogłyby być dużo lepiej wykorzystane i przy
nosić jeszcze większe efekty, generując znacznie szybsze i głębsze zmiany
strukturalne. Najważniejsze problemy dotyczą następujących spraw:
• Dominacji ilościowych parametrów oceny w procesie wdrażania europej
skiej polityki spójności. Wprowadzenie obowiązującej w przypadku wszyst
kich funduszy zasady n+2/n+3 spowodowało silną presję na jakiekolwiek
– „byle skuteczne”, zgodne z regulacjami i obowiązującymi procedurami
– zagospodarowanie wszystkich potencjalnie dostępnych alokacji funduszy
Unii Europejskiej. Sprzyjało to wypychaniu z programów operacyjnych
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trudniejszych przedsięwzięć i projektów, które nie gwarantowały szybkiego
zagospodarowania środków europejskich i wskutek swojej złożoności zasadniczo zwiększały poziom ryzyka. Dodatkowo Polska zdecydowała o utworzeniu krajowej rezerwy wykonania, a dostęp do jej środków był zależny
od ilości zagospodarowanych środków finansowych otrzymanych z Unii
Europejskiej. Spowodowało to wyścig, szczególnie widoczny na poziomie
wojewódzkim, ukierunkowany na szybkie, ale niekoniecznie efektywne
wydawanie pieniędzy. Sprzyjało to finansowaniu prostych wydatków konsumpcyjnych, ograniczając zakres złożonych przedsięwzięć strukturalnych
o charakterze rozwojowym. Syntetycznie można stwierdzić, że w ocenach
wdrażania europejskiej polityki spójności w Polsce dominują kryteria ilościowe, a nie jakościowe.
• Bardzo dużego rozproszenia kierunków interwencji europejskiej polityki
spójności. Menu finansowania w ramach funduszy strukturalnych i Fundu
szu Spójności jest bardzo obfite, wszystkie bowiem lobby sektorowe bardzo
starannie pilnują w negocjacjach, aby ich sfera została uwzględniona w dokumentach, co otwiera możliwość korzystania ze środków europejskiej polityki
spójności w ramach programów operacyjnych niezależnie od ich znaczenia
dla stymulowania procesów rozwojowych. Konsekwencją są wysokie koszty
transakcyjne wynikające z rozproszenia kierunków interwencji oraz braku
w wielu sferach masy krytycznej, niezbędnej do sukcesu oddziaływania środków unijnych. Zarazem często alokacje funduszy europejskich psują nieźle
funkcjonujący segment rynku, wypierając aktywność sektora prywatnego.
Tak więc wiele z wymienianych w regulacjach kierunków interwencji cechuje
się bardzo niską wartością dodaną z punktu widzenia polityki rozwojowej,
a takie kierunki są często preferowane przez instytucje zarządzające. Wynikiem nadmiernego rozproszenia kierunków interwencji jest też brak efektów
wynikających z synergii polegającej na zastosowaniu różnych instrumentów.
• Politycznych mechanizmów degenerowania filozofii interwencji strukturalnej Unii Europejskiej. Na poziomie Polski wyrazem takiego podejścia
jest teza publicystyczna „wyciskania brukselki”, czyli sprowadzania sensu
członkostwa naszego kraju w UE do transferów finansowych, które nam
się po prostu należą i są traktowane jako wolne środki ukierunkowywane
politycznie. Na poziomie krajowym, a szczególnie regionalnym, może
mieć i ma miejsce wykorzystywanie funduszy europejskich do budowania
mechanizmów klientelizmu politycznego. Powoduje to m.in. preferowanie
znacznej liczby małych projektów, które skutecznie wypierają duże przedsięwzięcia o charakterze strukturalnym. Obfitość funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności paradoksalnie może spowalniać niezbędne reformy
budżetowe, które mogłyby służyć wygenerowaniu własnych środków finan
sowania polityki rozwojowej. Na poziomie regionalnym może to prowadzić
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do konserwowania kultury uzależnienia, gdy wszystko zależy od zasilania
zewnętrznego, a koncentracja uwagi poszczególnych partnerów dotyczy
przede wszystkim algorytmów podziału środków, a nie ich efektywnego
zagospodarowania.
• Braku niezbędnej kompleksowości interwencji strukturalnej, co wynika z segmentacji poszczególnych instrumentów. W regulacjach prawnych
Unii Europejskiej na lata 2007–2013 przyjęto założenie jednofunduszowości programów operacyjnych, co oznacza, że program taki nie może być
finansowany równocześnie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznaczało to,
że software i hardware polityki rozwoju zostały zlokalizowane w ramach
różnych programów operacyjnych. Dodatkowo w 2007 roku zdecydowano
o wyprowadzeniu instrumentu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich do
Wspólnej Polityki Rolnej. Jednak zadania dotyczące obszarów wiejskich
pozostały w europejskiej polityce spójności, pomimo że do innej polityki przesunięty został instrument poświęcony rozwojowi tych obszarów.
W większości krajów członkowskich UE, w tym także w Polsce, oznaczało to
dekompozycję programowania rozwoju zarówno na poziomie krajowym, jak
i regionalnym.
• Niesprawności procesu wyboru listy przedsięwzięć finansowanych
w ramach europejskiej polityki spójności. Procedury obowiązujące
w Unii Europejskiej są transparentne, zorientowane na przeciwdziałanie
nadużyciom i korupcji, ale zarazem ociężałe i zbiurokratyzowane oraz
bardzo szerokie co do zakresu analiz i niezbędnej dokumentacji. Często
kraje członkowskie, aby uniknąć niebezpieczeństwa korupcji, nakładają
na wymogi unijne dodatkowe warunki i ograniczenia. Procedury zamówień
publicznych w Polsce oznaczają, że podstawową przesłanką wyboru podmiotu realizującego kontrakt (projekt) jest niska cena. Oznacza to często
sytuacje prowadzące do dumpingu, dostajemy bowiem w wielu przypadkach
produkt bardzo niskiej jakości, dodatkowo ze znacznym opóźnieniem.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku szkoleń, doradztwa oraz badań
ewaluacyjnych, ale zdarza się także w przypadku tzw. twardych projektów.
Innym problemem jest to, że przy wyborze projektów UE zdecydowanie
preferuje konkursy, co w niektórych przypadkach bardzo utrudnia osiąganie
całościowego i kompleksowego efektu interwencji strukturalnej.
• Dualności administracyjnego modelu polityki rozwojowej w Polsce.
Pomimo wysiłków podejmowanych na rzecz integracji europejskiej polityki
spójności i polityki rozwojowej w Polsce mamy do czynienia z dwoma od
rębnymi systemami, a wyrazem segmentacji są dwa zestawy nie do końca
spójnych dokumentów strategicznych oraz wynikających z nich instrumen
tów i procedur, dotyczących środków krajowych oraz funduszy Unii Euro
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pejskiej. Układ instytucjonalny polityki rozwojowej także nie jest w pełni zrozumiały, gdyż uwzględnia kompetencje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Gospodarki oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. Niska kultura
administracyjna utrudnia realizację misji polityki rozwojowej wskutek słabej
jakości współpracy pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Szczególne
znaczenie ma współpraca ministrów ds. rozwoju regionalnego, administracji
oraz finansów. Problem integracji jest rozwiązywany dzięki nieformalnemu
przejmowaniu przez Ministra Rozwoju Regionalnego kolejnych kompetencji
w tej sferze, który dzięki temu staje się stopniowo ministrem właściwym
ds. polityki rozwoju.
• Słabości procedur finansowych. Problemy dotyczą m.in. konieczności
wyprzedzającego finansowania (prefinansowania) przez beneficjentów
przedsięwzięć podejmowanych w ramach europejskiej polityki spójności.
Zasadniczo ogranicza to możliwości korzystania przez słabsze ekonomicznie
samorządy czy też organizacje pożytku publicznego z funduszy strukturalnych refundowanych po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Duże znaczenie
ma także sprawność odzyskiwania wydatkowanych środków z budżetu Unii
Europejskiej na rzecz Polski, co jest syntetycznym obrazem jakości procesu
certyfikacji. Trybunał Obrachunkowy w swoich corocznych raportach dokumentuje bardzo znaczny zakres nieregularności (nieprawidłowości) związanych z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach europejskiej polityki
spójności. Oznacza to niemożność odzyskania wydatków uznanych w wyniku
analizy za niekwalifikowane, co staje się ciężarem dla wielu beneficjentów.
Wkład własny na poziomie minimum 15% – pomimo że rozwiązanie takie
bywa na ogół bardzo atrakcyjne – jest problemem dla wielu potencjalnych
beneficjentów, przede wszystkim ze względu na ich ograniczony potencjał
finansowy.
• Słabości systemu monitoringu i ewaluacji. System monitoringu prowa
dzonego w układzie rzeczowym i finansowym pozwala na sprawne wdrażanie europejskiej polityki spójności. Ewaluacja prowadzona w układzie ex
ante, on going i ex post pozwala na rzetelną ocenę oddziaływania funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności. Polska cieszy się w Unii Europejskiej
opinią kraju o bardzo wysokiej jakości monitoringu i ewaluacji, nawet jednak w naszym państwie występuje wiele problemów wynikających m.in. z:
dominacji w obu tych sferach prostych wskaźników nakładów, braku wielu
podstawowych informacji statystycznych w odpowiedniej detalizacji teryto
rialnej oraz zestawianych dla długich szeregów czasowych, niskiej wartości
dodanej wielu raportów ewaluacyjnych formułujących w grubych opraco
waniach bardzo banalne i oczywiste wnioski, braku skutecznych mecha
nizmów przełożenia wyników ewaluacji na modyfikacje polityk, opieszałości
we wprowadzaniu rozwiązań budżetu zadaniowego. W Polsce monitoring
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i ewaluacja generują najczęściej wnioski o charakterze ogólnym, które nie
są zbyt przydatne do konstruowania nowoczesnej polityki rozwojowej.
• Nierównomiernego w czasie procesu zagospodarowywania środków
strukturalnych Unii Europejskiej. Odbywa się to w cyklu uruchamiania
poszczególnych wieloletnich perspektyw budżetowych. W pierwszych latach
nowego cyklu mamy do czynienia z bardzo powolnym procesem tworzenia
podstaw wdrażania instrumentów europejskiej polityki spójności. Sprawności instytucjonalnej nie sprzyjają głębokie zmiany modelu europejskiej
polityki spójności, jakie następują w kolejnych wieloletnich okresach programowania, co powoduje, że okres uczenia się poszczególnych instytucji
jest długi. Następnie w środkowych latach wieloletniego cyklu występuje
względna obfitość środków europejskich, które są relatywnie sprawnie
zagospodarowywane. Oznacza to konkurowanie szerokiej gamy różnych
projektów współfinansowanych ze środków europejskich o wykonawców
i sprzyja generowaniu nadmiernie wysokich kosztów realizacji pakietu
przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich. Sytuacja zmienia
się zasadniczo w końcowych latach cyklu, gdy wydawane są resztki alokacji
dostępnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych, co oznacza ograniczenia zakresu i skali finansowania przedsięwzięć rozwojowych.
Według prognozy Misiąga (2012) rozkład wydatków majątkowych jednostek
samorządu terytorialnego w nadchodzących latach będzie kształtował się
następująco (w mld złotych): 2012 rok – 59,0; 2013 rok – 55,8; 2014 rok
– 61,8; 2015 rok – 72,5; 2016 rok – 33,9; 2017 rok – 36,9; 2018 rok – 48,6;
2019 rok – 54,4; 2020 rok – 53,0. Tak duże fluktuacje wydatków majątkowych
jednostek samorządu terytorialnego mają dewastujący wpływ na gospodarkę.
W przypadku Polski tak się szczęśliwie złożyło, że w latach najgłębszego
światowego kryzysu gospodarczego w naszym kraju mieliśmy do czynienia
ze względną obfitością środków europejskich, a cykl funduszy europejskich
nie nałożył się na cykl koniunkturalny.
Większość z opisanych kwestii jest podejmowana w europejskiej debacie
publicznej, głównie z punktu widzenia celowości utrzymania lub zasadniczego
ograniczenia skali finansowania europejskiej polityki spójności.

Rozdział 7

Wnioski dla polityki rozwoju regionalnego
wynikające z polityki spójności Unii Europejskiej
Jacek Szlachta, Jacek Zaucha

Jak już stwierdzono w poprzednim rozdziale, polityka rozwoju regionalnego
w naszym kraju – zarówno rządu wobec regionów (interregionalna), jak i we
wnątrz poszczególnych regionów (intraregionalna) – kształtowana jest pod
bardzo silnym wpływem europejskiej polityki spójności. Wynika to przede
wszystkim ze skali jej finansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Spójności. Tak więc do Polski trafiają ogromne środki, także z wprowadzanych
do europejskiej polityki spójności zmian wynikających tak z rozwoju teorii, jak
i doświadczeń praktyki interwencji strukturalnej w układach terytorialnych.
Unia Europejska jest bardzo często prekursorem takich pozytywnych zmian,
które są następnie przenoszone do krajowych systemów polityki regionalnej
w państwach członkowskich.
W warunkach zaistniałych w gospodarce światowej po roku 2008, gdy
Unia Europejska została dotknięta najgłębszym w jej historii kryzysem gospodarczym, poszukuje się takiego sposobu alokowania ograniczonych środ
ków publicznych, jakie są potencjalnie dostępne w ramach polityki spójności
i innych polityk europejskich, aby uniknąć opisanych w poprzednim rozdziale
nieprawidłowości oraz osiągnąć znaczące efekty mnożnikowe, możliwe dzięki
interwencji strukturalnej Unii Europejskiej (value for money). Dlatego propozycje rozwiązań europejskiej polityki spójności na lata 2014–2020 mają tak duże
znaczenie dla kształtowania krajowego modelu polityki regionalnej w Polsce
w nadchodzącym okresie, w tym wzmacniania odporności polskich regionów
na szoki ekonomiczne.
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7.1. Wnioski wynikające z ewolucji europejskiej
polityki spójności
Kolejny wieloletni okres programowania polityk i perspektywy budżetowej Unii
Europejskiej będzie dotyczył siedmiu lat i obejmował okres 2014–2020. Unia
Europejska po raz kolejny zaproponowała zasadnicze zmodyfikowanie systemu
programowania i wdrażania europejskiej polityki spójności. Dlatego w latach
2014–2020 tylko w ograniczonym stopniu będzie można wykorzystać doświadczenia i umiejętności strategicznego programowania funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności, które zostały zakumulowane w Polsce w pierwszym
pełnym wieloletnim okresie programowania, obejmującym lata 2007–2013.
W propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej na lata 2014–2020 postuluje się bowiem zrezygnowanie z dokumentu będącego w latach 2007–2013
podstawą programowania polityki spójności, czyli Strategicznych Wytycznych
Wspólnoty dotyczących polityki spójności (Community Strategic Guidelines on
Cohesion Policy) i zastąpienie go Wspólnymi Ramami Strategicznymi (Common
Strategic Framework) (Komisja Europejska 2012d). Zakłada się także wyeli
minowanie dotychczasowego dokumentu przygotowywanego na tej podstawie
dla każdego kraju beneficjenta europejskiej polityki spójności, określanego
jako Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic Reference
Framework), zwanego w Polsce także Narodową Strategią Spójności, oraz zastąpienie go rozwiązaniem typu negocjacyjnego nowej generacji.
W projekcie rozporządzeń zaprezentowanych przez Komisję Europejską w listopadzie 2011 roku, potwierdzonych następnie w marcu 2012 roku,
zaproponowano jako podstawę programowania pięciu funduszy – Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego dla Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
– jeden dokument, jakim są Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) (Komisja
Europejska 2012e). Na tej podstawie z każdym krajem członkowskim zostanie
zawarta umowa partnerstwa (Partnership Agreement).
Wspólne Ramy Strategiczne zakładają zapewnienie spójności i zgodności
europejskiej polityki spójności z zarządzaniem gospodarczym w Unii Euro
pejskiej – głównym odniesieniem jest strategia Europa 2020, a instrumentem
Krajowe Programy Reform oraz programy stabilności i konwergencji przygo
towywane przez kraje członkowskie (Ministerstwo Gospodarki 2012; Mini
sterstwo Gospodarki 2013). Zalecenia Komisji Europejskiej dla poszczególnych
krajów mają charakter długookresowy i na tej podstawie następuje określenie
głównych wyzwań strukturalnych, które powinny stać się przedmiotem wieloletnich strategii inwestowania (European Commission 2012b). Fundusze Unii
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Europejskiej odgrywają kluczową rolę w realizacji przez państwa członkowskie
nadrzędnych celów strategii Europa 2020. Kontekst globalny może jednak ulec
zmianie i mogą pojawić się nowe priorytety, dlatego mechanizmy programowania muszą być elastyczne, aby ewentualnie dokonać niezbędnego przesunięcia
środków finansowych.
Zgodnie z projektami rozporządzeń proponowanymi przez Komisję Europejską na lata 2014–2020 umowa partnerstwa powinna zawierać następujące
elementy: (a) rozwiązania zapewniające zgodność z unijną strategią na rzecz
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu
społecznemu, w tym przede wszystkim: analizę rozbieżności i potrzeb rozwojowych w odniesieniu do celów tematycznych i kluczowych działań określonych
w WRS, zwięzłą analizę ocen ex ante programów, podsumowanie głównych,
oczekiwanych rezultatów dla każdego celu tematycznego, orientacyjną alokację
wsparcia unijnego według celów tematycznych dla każdego z funduszy objętych
zakresem WRS, jak również orientacyjną kwotę wsparcia przewidzianą na
cel zmian klimatycznych, główne obszary priorytetowe współpracy międzynarodowej, horyzontalne zasady i cele polityczne wdrażania funduszy objętych
zakresem WRS, wykaz programów w ramach poszczególnych funduszy wraz
z odpowiednią orientacyjną alokacją według funduszu oraz według roku; (b) zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego, wspieranego z funduszy objętych zakresem WRS, w tym: mechanizmy na poziomie krajowym i regionalnym
zapewniające koordynację pomiędzy funduszami objętymi zakresem WRS oraz
innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania, a także działaniami
Europejskiego Banku Inwestycyjnego; rozwiązania mające na celu zapewnienie
zintegrowanego podejścia do wykorzystania funduszy objętych zakresem WRS
na rozwój terytorialny obszarów miejskich, wiejskich, nadbrzeżnych i obszarów
rybołówstwa oraz obszarów o szczególnych uwarunkowaniach terytorialnych;
(c) zintegrowane podejście mające na celu zaspokojenie szczególnych potrzeb
obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych społeczności, w tym orientacyjną
alokację finansową; (d) rozwiązania zapewniające skuteczną realizację, w tym:
skonsolidowaną tabelę celów pośrednich i końcowych, zwięzłą ocenę spełnienia
uwarunkowań ex ante, informacje wymagane na potrzeby weryfikacji ex ante
zgodności z zasadą dodatkowości oraz działania podjęte w celu zaangażowania
partnerów oraz ich rola w przygotowaniu umowy partnerskiej pomiędzy Rządem kraju beneficjenta a Komisją Europejską;  (e) rozwiązania zapewniające
efektywne wdrażanie funduszy objętych zakresem WRS, w tym: ocenę potrzeby
wzmocnienia potencjału administracyjnego władz i w stosownych przypadkach
beneficjentów, opis planowanych działań i odpowiadających im celów w progra-
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mach niezbędnych do zmniejszenia obciążeń administracyjnych beneficjentów,
a także ocenę istniejących systemów elektronicznej wymiany danych.
Na podstawie zapisów projektu tego rozporządzenia można zaobserwować podporządkowanie bilateralnej umowy partnerskiej strategii Europa
2020 oraz wykonawczy (wtórny) jej charakter w relacji do zapisów Wspólnych
Ram Strategicznych. Jak wynika z przytoczonych projektów zapisów, w latach
2014–2020 Komisja Europejska zakłada zasadnicze zwiększenie poziomu koor
dynacji pomiędzy różnymi instrumentami polityki Unii Europejskiej poprzez
uwzględnienie w ramach Wspólnych Ram Strategicznych pięciu funduszy oraz
akceptację modelu wielofunduszowych programów operacyjnych, tak jak miało
to miejsce w latach 2000–2006.
Na tej podstawie będą proponowane przez państwa członkowskie programy
operacyjne, które mogą mieć charakter: sektorowy, regionalny, pomocy technicznej, współpracy transgranicznej oraz makroregionalny. Programy takie będą
podstawowym elementem wdrażania funduszy Wspólnych Ram Strategicznych
w krajach członkowskich. Oznacza to, że w tym zakresie dotychczasowy model
programowania będzie kontynuowany także w latach 2014–2020. Zgodnie z regulacjami proponowanymi na lata 2014–2020 programy operacyjne powinny
uwzględniać następujące elementy: (1) strategię dotyczącą wkładu programu
do strategii Europa 2020 oraz rozwiązania zapewniające skuteczne, efektywne
i skoordynowane wdrażanie funduszy objętych zakresem WRS i działań mających
na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów; (2) zdefiniowanie priorytetów określających cele szczegółowe, środki finansowe wsparcia
z funduszy objętych zakresem WRS oraz odpowiednie współfinansowanie krajowe; (3) określenie wskaźników służących do oceny postępów realizacji programu
w kierunku osiągania celów jako podstawę monitoringu i oceny wykonania.
Obejmują one także wskaźniki: finansowe – odnoszące się do przydzielonych
wydatków, produktu – odnoszące się do wspieranych operacji oraz rezultatu
– odnoszące się do konkretnych priorytetów; (4) każdy program, z wyjątkiem
programów obejmujących wyłącznie pomoc techniczną, zawiera opis działań mających na celu uwzględnienie zasad dotyczących: promowania równouprawnienia
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, a także zrównoważonego rozwoju;
(5) określenie orientacyjnej kwoty wsparcia, która ma być zastosowana do celu
dotyczącego mitygowania zmian klimatu; (6) państwa członkowskie sporządzają
programy zgodnie ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi poszczególnych
funduszy (Komisja Europejska 2011b, 2011d, 2011e, 2012b, 2012c).
Najważniejsze wnioski wynikające z ewolucji europejskiej polityki spójności
są następujące:
1. W latach 2014–2020 przesuwa się ona w kierunku interwencji zorien
towanej na konkurencyjność kosztem spójności społecznej i gospodarczej.
Wyrazem tego jest m.in. propozycja zmniejszenia udziału w alokacji funduszy
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strukturalnych obszarów najbiedniejszych, w których produkt krajowy brutto na
mieszkańca według parytetu siły nabywczej nie przekracza 75% średniej Unii
Europejskiej, z ok. 77% w latach 2007–2013 do ok. 72% w latach 2014–2020. Innym przejawem takiej tendencji jest wprowadzenie nowej kategorii beneficjentów, jakimi są regiony przejściowe, o produkcie krajowym brutto na mieszkańca
według parytetu siły nabywczej od 75% do 90% średniej Unii Europejskiej. Taka
zmiana ukierunkowania interwencji strukturalnej Unii Europejskiej oznacza,
że także w regionach najbiedniejszych wymaga to przeorientowania funduszy
strukturalnych w kierunku większej różnorodności działań zorientowanych
na konkurencyjność, obok kontynuacji tradycyjnych kierunków interwencji
dotyczących poprawy spójności.
2. W coraz większym stopniu polityka ta ma wspierać działania anty
kryzysowe. Mają one zwykle charakter koniunkturalny, co pośrednio ogranicza zakres interwencji o charakterze strukturalnym. Wyrazem tego stała się
zastosowana po raz pierwszy w latach 2007–2013 modyfikacja rozporządzeń
w trakcie okresu programowania.
Megatrendy występujące na świecie są zasadniczo bardzo niekorzystne
dla Unii Europejskiej (MCRIT 2012). W gospodarce światowej od 2008 roku
mamy do czynienia z najgłębszym kryzysem gospodarczym od blisko 80 lat.
Kryzys ten spowodował zasadnicze zweryfikowanie w dół wszystkich prognoz
gospodarczych; pojawiły się nawet twierdzenia, że lata 20. tego wieku będą
zmarnowaną dekadą. Szczególnie silnie załamaniem gospodarczym zostały
dotknięte kraje najbardziej rozwinięte, nieco słabiej państwa grupy BRIC
(Brazylia, Rosja, Indie i Chiny), co oznacza istotne przewartościowanie pozycji
różnych krajów w gospodarce światowej. Wyjątkowo niekorzystnie zniosła
kryzys gospodarczy Unia Europejska, w przypadku tej organizacji bowiem na
problemy globalne dodatkowo nałożył się kryzys samej integracji europejskiej
oraz strefy euro.
Kluczowe megatrendy kształtujące rozwój społeczno-gospodarczy Unii
Europejskiej w najbliższych dekadach to: (1) starzejąca się ludność Europy;
(2) cofająca się gospodarka Europy; (3) niekorzystna ewolucja postaw społecznych; (4) spowolniona innowacyjność; (5) niedostatek energii; (6) odwrócone
dostępności (szybciej można przemieścić się pomiędzy dużymi ośrodkami niż
do miejsc położonych w pobliżu); (7) spolaryzowany rozwój; (8) hybrydowa
geografia polegająca na obniżeniu zrozumiałości rozmieszczenia różnych funkcji w przestrzeni; (9) zablokowane reformy strukturalne oraz (10) europejskie
zakleszczenie decyzyjne. Kumulacja tych wszystkich negatywnych zmian oznaczałaby zasadniczą degradację pozycji Europy i jej regionów w nadchodzących
dekadach, dlatego potrzebne są pozytywne działania służące przełamaniu
kryzysowych trendów, a takie zadanie ma spełniać m.in. strategia Europa 2020,
w tym także europejska polityka spójności.
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Z takiego rozwoju sytuacji wynikają istotne wnioski dla kształtowania polity
ki regionalnej województw Polski w obecnej dekadzie. Kryzysowe przesłanki
oznaczają, że: (1) negatywne megatrendy występujące w Unii Europejskiej będą
się przekładały na spowolnienie rozwoju społeczno-gospodarczego województw;
(2) programowanie rozwoju województw Polski musi uwzględniać wyjątkową niepewność odnośnie do przebiegu procesów społeczno-gospodarczych
w najbliższych latach; (3) kluczowe znaczenie dla regionów Polski będą miały
umiejętność szybkiego reagowania na wyzwania oraz zdolność funkcjonowania
i rozwoju w sytuacji niekorzystnych warunków zewnętrznych.
3. Polityka podejmuje miejski wymiar polityki rozwoju przy koncentracji
uwagi na metropoliach. W jednym z serii arkuszy, w których określono kluczowe
elementy przyszłego podejścia europejskiej polityki spójności, scharakteryzo
wano także „Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich” (Komisja Europejska 2012g). Wskazano w nim, że miasta
stanowią siłę napędową europejskiej gospodarki, koncentrując ok. 2/3 ludności
i produktu krajowego brutto Unii Europejskiej. Zapisano, że:
Różne wymiary życia miejskiego – środowiskowe, ekonomiczne, socjalne i kulturowe –
są ze sobą powiązane, a sukces w rozwoju obszarów miejskich można osiągnąć jedynie
przez zintegrowane podejście (...). Ponadto niezbędny jest rozwój silnego partnerstwa
między lokalnymi obywatelami, społeczeństwem obywatelskim, lokalną gospodarką
i różnymi szczeblami rządowymi (...). Jest to szczególnie ważne w obecnym czasie
z uwagi na poważny charakter wyzwań, przed jakimi stoją miasta Europy (zmiany demograficzne, jak również konsekwencje stagnacji gospodarczej w zakresie tworzenia
miejsc pracy i postępu społecznego, a także oddziaływania zmian klimatu (Komisja
Europejska 2011f, s. 2).

Strategicznym celem w latach 2014–2020 jest wspieranie przez europejską
politykę spójności zintegrowanej polityki miejskiej zarówno na poziomie państw
i regionów, jak i poszczególnych miast Unii Europejskiej. Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej zawierają wspomnianą już listę nowych instrumentów
zorientowanych na miasta. Ich bardziej szczegółowe rozpisanie obejmuje:
• Zintegrowane strategie inwestycyjne o strategicznym i całościowym
podejściu. EFRR powinien wspierać zrównoważony rozwój obszarów
miejskich przez zintegrowane strategie ukierunkowane na gospodarcze,
środowiskowe, klimatyczne i społeczne wyzwania na obszarach miejskich.
W poszczególnych miastach EFS powinien tworzyć synergię z EFRR związaną z zatrudnieniem, edukacją, włączeniem społecznym i możliwościami
instytucjonalnymi.
• Kierunkowe finansowanie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Dotyczy to wspomnianego już
wcześniej zobowiązania państw członkowskich do przeznaczenia przynaj
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mniej 5% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w postaci Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Zarządzanie nimi i ich wdrażanie należy powierzyć
miastom. Miasta realizujące takie zintegrowane działania powinny zostać
ujęte na liście dołączanej przez kraj członkowski do umów o współpracy
z Komisją Europejską.
Platformę rozwoju obszarów miejskich. Zakłada się opracowanie, w porozumieniu z krajami członkowskimi, listy 300 miast, dla których Komisja Europejska stworzy platformę merytoryczną, aby stymulować ukierunkowany
bardziej na politykę dialog w sprawie rozwoju tych obszarów pomiędzy
miastami a Komisją Europejską na szczeblu europejskim.
Innowacyjne działania miejskie. Komisja Europejska proponuje, aby
0,2% alokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
zostało przeznaczone na innowacyjne działania miejskie, takie jak: miejskie
projekty pilotażowe, projekty demonstracyjne i powiązane z nimi badania
istotne dla całej Unii Europejskiej. Mogą one dotyczyć wszystkich celów
tematycznych i priorytetów inwestycyjnych.
Silniejsze ukierunkowanie na rozwój obszarów miejskich na szczeblu
strategicznym. Na podstawie założeń Wspólnych Ram Strategicznych
umowy o współpracy z państwami członkowskimi powinny określać ustalenia zapewniające zintegrowane podejście do funduszy przeznaczonych na
rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Także poszczególne
programy operacyjne powinny określać wkład na rzecz zintegrowanego
podejścia do planowania rozwoju obszarów miejskich. Tworzy to wysokiej
jakości ramy merytoryczne dla polityki miejskiej prowadzonej w skali poszczególnych miast.
Udoskonalone narzędzia do realizacji zintegrowanych działań. Dla miast
szczególnie przydatnym instrumentem mogą być Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT), które pozwalają na zintegrowane podejście do zrówno
ważonego rozwoju obszarów miejskich, finansowanych w ramach różnych
funduszy i różnych programów operacyjnych na obszarze danego terytorium
(miasta).
Więcej możliwości rozwiązywania problemów miejskich, objętych
priorytetami inwestycyjnymi. Cztery cele tematyczne z listy 11 rozpisywane są na priorytety inwestycyjne specyficzne dla obszarów miejskich
(promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich, poprawa
środowiska miejskiego, promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
oraz promowanie włączenia społecznego przez wspieranie rewitalizacji
zdegradowanych obszarów miejskich). Powinny one zostać uwzględnione
w strategiach rozwoju poszczególnych miast.
Instrumenty finansowe. W latach 2014–2020 zakłada się zwiększenie roli
instrumentów zwrotnych (kredytowych) oraz finansowych (różne techniki

278

7. Wnioski dla polityki rozwoju regionalnego wynikające z polityki spójności...

inżynierii finansowej, w tym partnerstwa). Powinno się to odbywać także
w ramach wspierania rozwoju obszarów miejskich i obejmować wszystkie
cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne, a także wszelkiego typu benefi
cjentów, projekty i działania.
• Nawiązywanie kontaktów. W ramach regulacji dotyczącej europejskiej
współpracy terytorialnej zakłada się wspieranie nawiązywania kontaktów
w celu przekazywania i opracowywania sprawdzonych metod działania
w zakresie rozwoju obszarów miejskich.
Tak więc proponowane na lata 2014–2020 menu europejskiej polityki miejskiej jest bardzo obfite, co dokumentuje zasadniczy przełom, jaki się dokonał
na poziomie Unii Europejskiej. Oczekiwanym efektem zastosowania tego
zestawu instrumentów powinna być zasadnicza poprawa jakości interwencji
publicznej w porównaniu z latami 2007–2013, osiągana dzięki: bardziej zintegrowanemu podejściu do rozwiązywania problemów miejskich, zintegrowanym
inwestycjom terytorialnym zastępującym oddzielne osie priorytetowe na rzecz
rozwoju obszarów miejskich, większym obowiązkom i możliwościom dla miast,
działaniom wspieranym przez różne fundusze, wielofunduszowym programom
operacyjnym i finansowaniu krzyżowemu, bardziej funkcjonalnemu podejściu
umożliwiającemu interwencję w odpowiedniej skali terytorialnej.
4. Polityka spójności centralizuje się i znacznie osłabia pozycję układu
regionalnego na rzecz innych aktorów. Kluczowe znaczenie dla kształtu interwencji Unii Europejskiej w procesy rozwoju regionalnego w latach 2014–2020
będzie miało wspomniane już rozporządzenie ogólne. Zawarta jest w nim
propozycja koncentracji tematycznej kierunków interwencji. Określono
w nim 11 priorytetów tematycznych, jakimi są: (1) wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji; (2) zwiększanie dostępu do wykorzystania
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz podnoszenie ich jakości;
(3) wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnictwa (Europejski Fundusz Rolny dla Rozwoju Obszarów Wiejskich)
oraz rybołówstwa (Europejski Fundusz Morski i Rybacki); (4) wspieranie
przesunięcia w kierunku niskowęglowej gospodarki we wszystkich sektorach
gospodarki; (5) promowanie adaptacji do zmian klimatycznych, zabezpieczania
przed nimi i zarządzania ryzykiem z tym związanym; (6) ochrona środowiska
i promowanie efektywności zasobów; (7) promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie wąskich gardeł w podstawowej infrastrukturze sieciowej; (8)
promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej; (9) promowanie
integracji społecznej i zwalczania bezrobocia; (10) inwestowanie w edukację,
umiejętności oraz uczenie się przez całe życie; (11) wzmacnianie potencjału
instytucjonalnego i sprawnej administracji publicznej (Komisja Europejska
2012d). Taka koncentracja tematyczna ma przeciwdziałać rozpraszaniu środ-
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ków europejskiej polityki spójności na mniej istotne kierunki, co dotychczas
w wielu przypadkach nie pozwalało na uzyskanie niezbędnej masy krytycznej
podejmowanej interwencji.
Określone w projekcie rozporządzenia kierunki koncentracji tematycznej
interwencji będą sprzyjały zarządzaniu funduszami w układzie sektorowym, potencjalnie osłabiając pozycję interwencji strukturalnej podejmowanej z poziomu
regionalnego. Wdrożenie strategii Europa 2020 może dokonać się łatwiej za
pomocą układu sektorowego niż terytorialnego. Jako istotni partnerzy procesu
wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2014–2020 pojawiają się także
miasta, w tym szczególnie najsilniejsze metropolie.
5. Interwencja strukturalna Unii Europejskiej prowadzona jest w warun
kach dążenia wielu krajów do erozji skali budżetu tej interwencji. W trakcie
składania tej książki do druku nie było jeszcze porozumienia w sprawie wieloletnich ram budżetowych na lata 2014–2020, wymagającego osiągnięcia kompromisu pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.
W czerwcu 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła pierwszy projekt
budżetu na lata 2014–2020 (Komisja Europejska 2011a). W lutym 2013 roku
Rada Europejska uzgodniła propozycje wieloletnich ram budżetowych na lata
2014–2020 (European Commission 2013). Według tej propozycji alokacja na
europejską politykę spójności ma w kolejnym siedmioletnim okresie progra
mowania sięgnąć ok. 384 mld euro w cenach stałych z 2011 roku, co stanowi
niewielki wzrost w porównaniu z alokacją w latach 2007–2013 – wówczas było
to w tych samych cenach ok. 354 mld euro. W latach 2014–2020 podstawowa
część alokacji funduszy strukturalnych ma trafić do kategorii słabiej rozwiniętych regionów, czyli o poziomie produktu krajowego brutto na mieszkańca
według parytetu siły nabywczej poniżej 75% UE 27. Proponuje się alokowanie
w tych regionach ok. 164 mld euro, co stanowi znaczny spadek w porównaniu
z obecnym poziomem 202,3 mld euro. Drugą pozycją wydatków będzie Fundusz Spójności, przysługujący krajom o poziomie dochodu narodowego brutto
na mieszkańca poniżej 90% średniej UE 27, dysponujący w latach 2014–2020
kwotą ok. 66 mld euro, czyli nieco mniej w porównaniu z 71 mld euro obecnie.
Pojawia się nowa pozycja – Instrument Łączący Europę (Connecting Europe
Facility) – zorientowana na Transeuropejskie Sieci Transportowe, w wysokości
ok. 30 mld euro. Środki na współpracę terytorialną, zgodnie z wcześniejszymi
założeniami, mają pozostać na poziomie ok. 9 mld euro. Spowoduje to spadek
udziału najbiedniejszych państw i regionów w wydatkach europejskiej poli
tyki spójności z ok. 77% obecnie do ok. 72% w latach 2014–2020. Niemniej
ze względu na zmniejszające się zróżnicowania regionalne (wiele regionów
europejskich, w tym także Mazowsze, opuści kategorię interwencji „konwer
gencja”) wzrosną średnioroczne alokacje funduszy strukturalnych per capita
na obszary regionów kierunku „konwergencja” w cenach stałych z 2011 roku.
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Dzięki wysokiej dynamice produktu krajowego brutto w Polsce po akcesji
prognozowana alokacja funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach
2014–2020 będzie większa niż w latach 2007–2013. Według ustaleń szczytu Unii
Europejskiej z 8 lutego 2013 roku wielkość środków dla Polski przewidywanych
w ramach europejskiej polityki spójności na lata 2014–2020 ma wynieść ok.
73 mld euro w cenach stałych z 2011 roku, czyli ponad 80 mld euro w cenach
bieżących.
W porównaniu z latami 2007–2013 znacząco obniżono pułap średnio
rocznych transferów na rzecz państw będących beneficjentami europejskiej
polityki spójności (capping). Transfery te w przypadku Polski mogą sięgnąć
maksymalnie 2,35% dochodu narodowego brutto, podczas gdy w latach 2007–
2014 były zbliżone do poziomu 3,74%. Dla wielu krajów oznacza to bardzo
duże obniżenie pułapu maksymalnej skali środków alokowanych w ramach
europejskiej polityki spójności. Istotne znaczenie dla słabszych ekonomicznie
państw i regionów ma założenie utrzymania poziomu współfinansowania ze
środków własnych na poziomie 15%. Zakłada się także utrzymanie dotych
czasowego modelu przeliczania alokacji z cen stałych na ceny bieżące wskaź
nikiem 2-procentowej hipotetycznej inflacji średniookresowej. Przy wyższej
inflacji prognozowanej w obecnej dekadzie XXI wieku oznacza to faktyczne
kurczenie się wartości realnej środków europejskiej polityki spójności dostępnych w kolejnych latach. Zasadniczo zmiany te oznaczają znaczne zaostrzenie
możliwości finansowania ze środków europejskiej polityki spójności zadań
polityki regionalnej w latach 2014–2020 w porównaniu z okresem 2007–2013.

7.2. Wnioski i rekomendacje wynikające
z traktatowego charakteru spójności terytorialnej
Artykuł 3 traktatu o Unii Europejskiej, który wszedł w życie w zmienionej formie w grudniu 2009 roku, stanowi, że „[Unia] wspiera spójność gospodarczą,
społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowskimi”.
Artykuł ten nadaje spójności terytorialnej wymiar traktatowy.
Nie istnieje jednak precyzyjna i powszechnie akceptowana definicja ope
racyjna spójności terytorialnej (Davoudi 2005; Doucet 2006; Dühr i in. 2010,
s. 188; ESPON 2004, s. 118; Faludi 2005; Farrugia i Gallina 2008, s. 7; Medeiros
2011, s. 11; Mirwaldt i in. 2008, s. V; Molle 2007, s. 98). Wiadomo na pewno,
że „jest to ważny cel (drugiego stopnia) w europejskiej polityce przestrzennej
(ESDP) i że jest to kategoria złożona (umbrella concept) obejmująca aspekty
przestrzenne spójności społeczno-ekonomicznej, a zarazem wskazująca na
rolę zasobów przestrzennie uwarunkowanych”, zwanych czasami kapitałem
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terytorialnym35, w rozwoju społeczno-gospodarczym (Zaucha 2007, s. 153–154).
Według Zielonej Księgi (European Commission 2008, s. 3) „spójność terytorialna oznacza zapewnienie harmonijnego rozwoju wszystkich tych miejsc oraz
gwarancje, że ich mieszkańcy będą mogli jak najlepiej wykorzystać charakterystyczne cechy tych obszarów. Jako taka spójność służy przekształcaniu różnorodności w korzyści, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całej Unii”.
W poszczególnych krajach UE spójność terytorialna ma nieco odmienne
znaczenie. Najczęściej interpretuje się ją jako (Szlachta i Zaucha 2010):
• narzędzie uwzględniania aspektów przestrzennych w gospodarce, politykach
sektorowych, planowaniu społecznym i procesach decyzyjnych,
• sposób planowania i rozwoju uwzględniający kapitał (potencjał) terytorialny,
sieć osadniczą, regiony i ich powiązania,
• wzbogacenie spójności gospodarczej i społecznej przez uwzględnienie obszarów o niekorzystnych charakterystykach geograficznych (np. obszarów
górskich, o niekorzystnym klimacie, peryferyjnych, granicznych czy wysp).
Rząd Polski w ramach debaty nad Zieloną Księgą (European Commission
2008) sformułował stanowisko w tym zakresie (Baucz i in. 2009, s. 27–60). Podkreślił w nim, że spójność terytorialna wiąże się ze wzmocnieniem wymiaru terytorialnego polityk rozwoju. Jest to „element integrujący wspólnotowe polityki, tym
samym zwiększający możliwości skutecznego odpowiadania na wyzwania stojące
przed UE” (Baucz i in. 2009, s. 31). Rząd Polski wskazał, „że polityka rozwojowa
powinna mieć coraz bardziej horyzontalny charakter, a polityka spójności jest
rozumiana jako polityka rozwojowa łącząca wymiary: społeczny, gospodarczy
i terytorialny” (Baucz i in. 2009, s. 31). W tym dokumencie określono również
polski punkt widzenia na rolę spójności terytorialnej jako stanu i procesu:
a) 	„spójność terytorialna to stan rozwoju terytorium, do którego się dąży,
w którym procesy wymiany i przepływów w sferze gospodarczej i społecznej przebiegają sprawnie, gwarantując społecznie i gospodarczo efektywną
alokację zasobów”,
b) 	spójność terytorialna to „proces polegający na takim kształtowaniu przestrzeni Unii Europejskiej, aby zapewnić najlepszy rozwój unikalnego potencjału poszczególnych terytoriów UE dla osiągania celów rozwojowych UE,
w tym spójności społeczno-gospodarczej, poprzez zintegrowane zarządzanie
rozwojem” (Baucz i in. 2009, s. 31 i nast.).
Kwintesencją polskich wysiłków na rzecz wspierania koncepcji spójności terytorialnej były dokumenty Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (Polish Presidency of the Council of the European Union 2011; Böhme i in. 2011),
35	 

Na temat kapitału terytorialnego zob. Camagni (2008).
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w których podkreślono potrzebę wzmacniania wymiaru terytorialnego wszystkich polityk UE (dostosowanie polityk do uwarunkowań terytorialnych, tj.
odmienne cele i instrumenty polityk w stosunku do różnych terytoriów) oraz
pokazano, jak wykorzystać do tego tzw. klucze terytorialne (Zaucha i in. 2012;
Komornicki i in. 2012).
W rozporządzeniach przygotowywanych przez Komisję Europejską, ukierunkowujących europejską politykę spójności w nadchodzącej perspektywie
budżetowej (2014–2020), spójność terytorialna jest wielokrotnie przywoływana
w różnych kontekstach. Bliższa analiza pozwala na wskazanie kluczowych zmian,
jakie wraz z tą kategorią mają być do polityki wprowadzone. Wartość dodana
spójności terytorialnej, zdaniem Komisji Europejskiej, polega na:
a) wprowadzeniu pojęcia rozwoju terytorialnego, który wymaga podejścia
zintegrowanego (Komisja Europejska 2012d, s. 106), co oznacza, że rozwój
ten będzie wspierany przez wszystkie fundusze objęte zakresem wspólnych
ram strategicznych (Komisja Europejska 2012d, s. 3),
b) położeniu większego nacisku na rolę miast, geograficznych obszarów funkcjonalnych oraz subregionów stojących w obliczu szczególnych problemów
geograficznych lub demograficznych, jak również na potrzebę mobilizowania
potencjałów lokalnych (Komisja Europejska 2012a, s. 18),
c) dostrzeżeniu potrzeby dostosowania umowy partnerskiej i programów
operacyjnych do specyfiki objętych nimi obszarów – kluczowym pojęciem
są tu tzw. wyzwania terytorialne, które powinny zostać zidentyfikowane we
Wspólnych Ramach Strategicznych (Komisja Europejska 2012d, s. 17, 39;
2012e, s. 13).
Jednocześnie elementem spójności terytorialnej pozostaje, dobrze znany
z okresów wcześniejszych, nacisk na zmniejszenie dysproporcji między poziomami rozwoju różnych regionów. W tym kontekście zgodnie z art. 174 traktatu
wymieniane są regiony najbardziej zacofane, wyspy, regiony najmniej uprzywilejowane, w szczególności obszary wiejskie, obszary podlegające przemianom
przemysłowym i regiony, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych.
Komisja Europejska proponuje stosowne instrumenty do wdrażania spój
ności terytorialnej. Część z nich odnosi się do polityki miejskiej. Jako że zostały
one wcześniej omówione, w tym miejscu zostaną tylko przywołane. Komisja
Europejska zakłada:
• przeznaczenie przynajmniej 5% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich,
• alokację 0,2% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na innowacyjne działania miejskie,
• powołanie platformy rozwoju obszarów miejskich.
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Pozostałe dwa instrumenty mają szerszy wymiar, a ich celem jest „propa
gowanie zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego” (Komisja
Europejska 2012e, s. 9). Są to mechanizmy wzmacniające podejście lokalne
i subregionalne w polityce spójności:
• wspomniane już Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz
• rozwój kierowany przez lokalną społeczność (ang. CLLD, pol. RLKS).
Ten ostatni polega na delegowaniu decyzji rozwojowych i ich realizacji na
rzecz lokalnych partnerstw podmiotów publicznych, prywatnych i przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego (tzw. Lokalna Grupa Działania opracowująca
i realizująca Lokalne Strategie Rozwoju). Działania te mają być prowadzone
z wykorzystaniem tzw. dialogu terytorialnego (place-based) oznaczającego poszanowanie zarówno lokalnych, jak i krajowych uwarunkowań terytorialnych
(Zaucha i in. 2013, s. 18). „W umowie o partnerstwie powinny zostać określone
główne wyzwania, jakim państwa członkowskie zamierzają sprostać, a także ustalone najważniejsze cele i priorytety, wskazane rodzaje terytoriów, na których podejście to powinno zostać wdrożone, oraz określona szczególna rola przypisana Lokalnej Grupie Działania w trakcie wdrażania” (Komisja Europejska 2012e, s. 10).
Najważniejsze wnioski wynikające z nadania spójności terytorialnej charakteru traktatowego są następujące:
1. 	 Spójność terytorialna oznacza dowartościowanie polityki miejskiej oraz
podejścia funkcjonalnego do rozwoju.
2. 	 Komisja i Parlament Europejski przynajmniej werbalnie dużą wagę przykładają do rozwoju miast i obszarów miejskich. W praktyce skala środków
na ten cel przeznaczanych nie jest jednak w stanie zapewnić znaczącej
zmiany status quo, a całość należy raczej traktować na zasadzie działania
o charakterze testowym lub pilotażowym. Z perspektywy wzmacniania od
porności na wstrząsy ekonomiczne oznacza to nacisk na budowanie korzyści
aglomeracji, co wydaje się posunięciem słusznym, gdyż zmniejsza czułość
układów regionalnych na wstrząsy ekonomiczne.
3. 	 Istotnym novum jest rozwój kierowany przez lokalną społeczność w obszarach miejskich (CLLD). Wpisuje się on w paradygmat ekonomii przepływów,
wzmacnia podejście funkcjonalne, poszerza horyzont działania włodarzy
miast poza granice ich formalnej jurysdykcji, urzeczywistnia ideę dialogu
terytorialnego. CLLD może dostarczyć argumentów za integrowaniem
działań rozwojowych wobec danego terytorium i potrzebą ich odmiennego formułowania w nawiązaniu do zróżnicowania wyzwań rozwojowych
w przestrzeni. CLLD bezpośrednio wzmacnia odporność na wstrząsy, gdyż
przyczynia się do pobudzania takich endogenicznych potencjałów rozwojowych, jak kapitał ludzki czy społeczny, oraz wzmacnia jakość instytucji, tj.
buduje zdolność do reagowania.
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4. 	 Ważną zmianą jest większe zrozumienie potrzeby komplementarności
działań twardych i miękkich oraz pochodzących z różnych sfer interwencji
publicznej (wspólne ramy strategiczne obejmujące pięć funduszy; zaproponowano Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Jest to inicjatywa idąca
w dobrym kierunku, tj. zmniejszająca wrażliwość na szoki ekonomiczne.
Na przykład łączenie polityki rynku pracy z rozwojem infrastruktury
transportowej zapobiegać może wymywaniu zasobów kapitału ludzkiego,
który jest elementem składowym zdolności do reagowania. Nowoczesne
laboratoria i parki technologiczne nie spełnią pokładanych w nich nadziei
(silny sektor B+R zmniejsza czułość), jeśli nie będą częścią potrójnej helisy
rozwoju, czyli współpracy środowiska naukowego, przedsiębiorstw i administracji publicznej.
5. 	 W omawianych dokumentach pojawia się także postulat terytorializacji interwencji strukturalnej władz publicznych, czyli jej różnicowania
w przestrzeni (tj. zróżnicowane przestrzennie cele czy instrumentarium).
Na obecnym etapie trudno jednak stwierdzić, czy będzie to miało charakter
fasadowy, czy realny. Zważywszy na zdecydowany opór Komisji Europejskiej przed koncentracją na problemach (Komisja – jak na to wskazano –
wybrała koncentrację tematyczną), można sądzić, że sektorowe podejście
do programowania i wspierania rozwoju nadal będzie miało znaczący
udział. To z kolei źle rokuje budowaniu odporności na wstrząsy na poziomie
regionalnym, gdyż usztywnia mechanizm interwencji i czyni go mniej elastycznym, zwiększa czułość na wstrząsy i zmniejsza zdolność do reagowania
na nie.
Zaprezentowane wnioski wskazują, że Komisja i Parlament Europejski
postrzegają spójność terytorialną bardziej jako proces prowadzenia polityki
spójności aniżeli jako stan terytorium. Przywołane dokumenty zachęcają raczej
do zwrócenia uwagi na znaczenie kwestii terytorialnych w polityce rozwoju, niż
przesądzają, jak to ma być czynione w praktyce.
Wydaje się więc, że spójność terytorialną nadal należy postrzegać w kategorii szans, a nie jako punkt zwrotny w polityce spójności UE. Jej wykorzystanie
w dużej mierze zależeć będzie od inwencji i determinacji władz krajowych
i regionalnych. Sukces w tym zakresie będzie pochodną trzech kwestii:
1) komplementarności i adekwatności wizji czy strategii przestrzennych i społeczno-gospodarczych w różnych skalach przestrzennych i między nimi,
2) zdolności do oceny skutków przestrzennych polityk rozwojowych prowadzonych na różnych poziomach zarządzania w kraju (ocena wpływu polityk
krajowych na rozwój regionów i polityk regionów na rozwój kraju),
3) rzetelności i autentyczności dialogu terytorialnego (place-based).
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Korzyści z wdrożenia powyższego mechanizmu powinny się materializować
w postaci wzrostu adekwatności prowadzonych polityk i ich synergii, a co za tym
idzie – niższych kosztów osiągania zakładanych celów rozwojowych. Korzyści
te pojawią się jednak z opóźnieniem, a koszty (np. w formie wydłużenia czasu
podejmowania decyzji, zmniejszenia stopnia kontroli władz centralnych nad
wydawaniem funduszy, większych nakładów na gromadzenie informacji o kontekście rozwojowym) już teraz. Ta temporalna sprzeczność może przyczynić się
do zmniejszenia determinacji do wprowadzania opisywanych powyżej zmian aż
do następnego kryzysu, który obnaży słabą zdolność do reagowania i wysoką
czułość na szoki ekonomiczne układów terytorialnych i krajów UE jako całości.

7.3. Position Paper Unii Europejskiej jako podstawa
interwencji strukturalnej w Polsce w latach 2014–2020
Kształt interwencji strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce w latach 2014–2020
będzie wynikiem negocjacji pomiędzy rządem Polski a Komisją Europejską.
Pozycja Polski jest systematycznie udoskonalana w ciągu ostatnich dwu lat
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2013). Komisja Europejska wyartykułowała swoje stanowisko w dokumencie Position Paper dla Polski (European
Commission 2012c).
Position Paper dla Polski zawiera syntetyczny tekst główny oraz szeroki
aneks. Podstawowym problemem Polski według Position Paper jest utrzymanie
wysokiej dynamiki wzrostu dochodu narodowego ze względu na wyczerpywanie
się prostych rezerw rozwojowych. Utrzymanie korzystnej trajektorii rozwojowej
jest warunkiem zmniejszania dystansu wobec bogatszych państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz bardziej skutecznego niż dotychczas podejmowania
problemów strukturalnych. Wskazano na znaczenie zrealizowania celów strategii Europa 2020, wyznaczonych dla Polski w Krajowym Programie Reform
w horyzoncie czasowym roku 2020. Za najtrudniejsze wyzwania uznano:
1) niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę (transportową, teleinforma
tyczną i energetyczną). Szczególną uwagę zwrócono na sieć kolejową oraz
penetrację szerokopasmowym Internetem;
2) nieatrakcyjne systemy badawcze i innowacyjne oraz niską konkurencyjność
biznesu. Wskazano na bardzo niski poziom nakładów na B+R w Polsce oraz
problem niezbyt skutecznego podejmowania problemów strukturalnych.
Prowadzi to do niskiego potencjału innowacyjnego naszego kraju oraz
ograniczonej zdolności małych i średnich przedsiębiorstw do operowania
na wspólnym rynku;
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3) niską partycypację na rynku pracy. Szczególnym problemem jest niski udział
zatrudnionych wśród starszych kohort wiekowych oraz bardzo niski wiek
wychodzenia z rynku pracy, co dotyczy szczególnie kobiet. Wskazano na
wiele bardzo niepokojących syndromów sytuacji na rynku pracy, dotyczącej
m.in. młodzieży. Towarzyszą temu niespójności systemu edukacyjnego oraz
wysoki udział osób zagrożonych ubóstwem;
4) nieefektywne gospodarowanie zasobami. Polska gospodarka jest przynaj
mniej dwukrotnie bardziej energochłonna niż przeciętna gospodarka w całej
Unii Europejskiej, podobnie niekorzystnie kształtują się surowcochłonność
produkcji oraz poziom emisji zanieczyszczeń. Niepokojący jest deficyt zasobów wodnych.
Ustalenia tej diagnozy powiązano z czterema priorytetami kierunków finansowania, proponowanymi w ramach funduszy europejskich w latach 2014–2020
w Polsce, jakimi według Komisji Europejskiej mają być:
1. 	 Nowoczesne sieci infrastrukturalne (transportowe, energetyczne i teleinformatyczne) niezbędne do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
Efektem tego powinna być zasadniczo zwiększona dostępność terytorialna
w różnych skalach przestrzennych. Zdecydowanym priorytetem w latach
2014–2020 powinien być transport kolejowy. Wskazuje się na znaczenie
rozwoju zintegrowanych systemów transportowych w obszarach metropolitalnych. W przypadku infrastruktury energetycznej dostrzeżono kluczowy
problem zasadniczej modernizacji sieci energetycznej. Trafnie wskazano na
ogromne potrzeby inwestycyjne w sferze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, sprowadzając je przede wszystkim do wymiaru związanego
z hardware – czyli dostępności do sieci.
2. 	 Przyjazne dla innowacji otoczenie biznesowe. W Polsce niezbędne jest
zasadnicze zwiększenie poziomu i udziału inwestycji prywatnych w B+R.
Konieczne jest także zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, skoncentrowane przede wszystkim na sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw, co powinno także sprzyjać wzrostowi zatrudnienia. Szczególne znaczenie ma rozwój e-gospodarki, który pozwoli na
zasadnicze obniżenie zbyt wysokich kosztów transakcyjnych. Deficytem,
szczególnie bolesnym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, pozostaje dostęp do podstawowych i zaawansowanych usług finansowych. Zakłada
się, że efektywna i przyjazna dla biznesu administracja publiczna będzie
stymulatorem pozytywnych zmian w Polsce, głównie dzięki uproszczeniu
procedur administracyjnych, zwiększeniu jakości i szybkości świadczenia
usług prawnych oraz systemowemu podejściu do e-administracji.
3. 	 Zwiększenie partycypacji na rynku pracy w wyniku poprawy sytuacji
w sferze zatrudnienia oraz polityki w zakresie włączenia społecznego i edu-

7.4. Rekomendacje dla polityki rozwoju regionalnego Polski

287

kacji. Jako kluczowy element realizacji tego priorytetu określono integrację
najbardziej wrażliwych grup społecznych na rynku pracy, do których zaliczono: osoby starsze, kobiety, młodzież oraz osoby narażone na dyskryminację
i wykluczenie społeczne, proponując konkretne kierunki interwencji w odniesieniu do każdej z tych grup. Drugim istotnym kierunkiem interwencji
jest, według Komisji Europejskiej, zasadnicza poprawa jakości edukacji, co
odnoszone jest przede wszystkim do kształcenia zawodowego oraz edukacji
na poziomie wyższym. Wskazano także na potrzebę skutecznego wdrożenia
modelu edukacji przez całe życie oraz promowanie powszechnego dostępu
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
4. 	 Przyjazna dla środowiska oraz efektywnie wykorzystująca zasoby gospodarka. Komisja Europejska spodziewa się, że inwestycje w tym obszarze
wzrosną znacząco w latach 2014–2020 w porównaniu z okresem 2007–2013.
Oczekuje się pozytywnych zmian strukturalnych w gospodarce, znacznie
efektywniej wykorzystującej energię oraz cechującej się znacznie mniejszym
zapotrzebowaniem na paliwa węglowe. Powinno temu służyć zasadnicze
zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co tworzy potencjał do zastosowania innowacyjnych technologii. Drugim elemen
tem wdrożenia tego priorytetu powinna być ochrona środowiska i poprawa
jakości zarządzania zasobami naturalnymi, uwzględniająca liczne działania
dotyczące przede wszystkim: zarządzania zasobami wody i ziemi, ochrony
przed powodziami, ochrony zasobów naturalnych, promowania bioróżno
rodności, hamowania zmian klimatycznych oraz racjonalnego zarządzania
strefami przybrzeżnymi.
Zapisy te wyraźnie dokumentują doskonałe zrozumienie przez Komisję
Europejską potencjałów, deficytów i potrzeb rozwojowych społeczeństwa i gospodarki Polski. Wyznaczają one nowoczesną strukturę interwencji europejskiej
polityki spójności w Polsce, uwzględniającej zarówno działania prokonkurencyjne, jak i prospójnościowe.

7.4. Rekomendacje dla polityki rozwoju
regionalnego Polski
Ważnym dokumentem, do którego odniesiono formalne zapisy Position Paper dla Polski, jest Krajowy Program Reform – jego ostatnia edycja została
przyjęta przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 roku (Ministerstwo Gospo
darki 2013). Dokument ten zawiera ustalenia dotyczące corocznego poziomu
realizacji każdego z ośmiu celów strategii Europa 2020, wynegocjowanych dla
Polski w horyzoncie czasowym roku 2020. Jest to istotne, główną bowiem misją
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interwencji strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce w latach 2014–2020 jest
osiągnięcie tych ośmiu celów.
Podstawowym dokumentem programowym, będącym odniesieniem dla
tych propozycji Komisji Europejskiej, jest Średniookresowa Strategia Rozwoju
Kraju (ŚSRK) do roku 2020, przyjęta przed Radę Ministrów 25 września 2012
roku (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2012C). W ŚSRK wskazano, że jest
ona podstawą wszystkich strategii średniookresowych w Polsce o horyzoncie
czasowym do roku 2020. Elementami wizji Polski w roku 2020 są przekształcenia instytucjonalne utrwalające sprawne państwo, a wyrazem tego ma być
wyższa jakość funkcjonowania instytucji publicznych oraz aktywna rola kapitału
społecznego. Jest to dobry kierunek zmian, zmniejszający wrażliwość na szoki
ekonomiczne. Zakłada się przede wszystkim: efektywny rozwój społeczno-gospodarczy, spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną oraz tworzenie
warunków do wykorzystania potencjału gospodarki i społeczeństwa. Jako cel
główny ŚSRK określono wzmocnienie i wykorzystanie potencjałów gospodarczego, społecznego i instytucjonalnego, zapewniających szybszy i zrównoważony
rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Zakłada się, że w roku 2020
produkt krajowy brutto na mieszkańca Polski, według parytetu siły nabywczej,
nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu przekroczy 74% średniej Unii
Europejskiej, a w optymistycznym osiągnie nawet 79% średniej unijnej, chociaż
ze względu na kryzys gospodarczy wszystkie założenia makroekonomiczne do
roku 2020 zostały zasadniczo skorygowane w dół. Wyróżniono trzy obszary
strategiczne interwencji:
1) 	sprawne i efektywne państwo. W ramach tego obszaru strategicznego
wskazano następujące cele: (1) przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, (2) zapewnienie środków na działania rozwojowe oraz
(3) wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb
i aktywności obywateli;
2) 	konkurencyjną gospodarkę. W ramach tego obszaru strategicznego ziden
tyfikowano takie oto cele: (1) wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, (2) wzrost wydajności gospodarczej, (3) zwiększenie innowacyjności
gospodarki, (4) rozwój kapitału ludzkiego, (5) zwiększenie wykorzystania
technologii cyfrowych, (6) bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe,
(7) zwiększenie efektywności transportu;
3) 	spójność społeczną i terytorialną. W ramach tego obszaru strategicznego
wyróżniono następujące cele: (1) integrację społeczną, (2) zapewnienie
dostępu i określonych standardów usług publicznych, a także (3) wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integrację
przestrzenną niezbędną do rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów
terytorialnych.
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Jest to nowatorska konwencja, gdyż w dotychczasowych strategiach w Polsce
jeszcze nigdy nie eksponowano w taki sposób znaczenia ani sprawnego i efektywnego państwa, ani ekonomii przepływów.
Jak wynika z tego zestawienia, wszystkie priorytetowe kierunki finanso
wania z Unii Europejskiej określone w Position Paper zostały bardzo wysoko
umiejscowione w Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020.
W porównywanych dokumentach nazewnictwo elementów drzewa celów jest
odmienne (siatka priorytetów, celów strategicznych, celów operacyjnych oraz
kierunków interwencji), jednak każdy z elementów Position Paper znajduje
rzetelne odwzorowanie w dokumencie ŚSRK. Należałoby sobie życzyć, aby to
zintegrowane podejście łączące rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny
oraz umożliwiające terytorializację interwencji zostało przeniesione do umowy
partnerskiej.
Kolejnym dokumentem jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
(KSRR) 2010–2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Strategia ta została
zbudowana zgodnie z nowym paradygmatem polityki regionalnej, promowanym
obecnie także przez Bank Światowy i OECD, czego wyrazem jest przesunięcie
na pozycję numer jeden konkurencyjności w miejsce spójności oraz postulat
ukształtowania struktury wydatków rozwojowych w ramach trzech proponowanych do roku 2020 celów w następującej proporcji: (1) konkurencyjność
– 63%, (2) spójność – 30% oraz (3) sprawność – 7%. Dlatego można mówić
o zgodności merytorycznej Position Paper dla Polski i KSRR (Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego 2010a).
Problemem dla Polski jest oczywiście fakt, że o ile w latach 2007–2013 – tak
jak we wszystkich poprzednich wieloletnich okresach programowania polityk
i budżetu Wspólnoty Europejskiej od czasu reformy Delorsa wprowadzonej
w 1988 roku – podstawowym odniesieniem interwencji strukturalnej Unii Europejskiej były rozwój regionalny oraz spójność gospodarcza, społeczna i dodana
nieco później terytorialna, o tyle w latach 2014–2020 będzie to strategia Europa
2020. Priorytetem wszystkich polityk Unii Europejskiej ma być inteligentny
i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Terytorializacja
polityk także ma temu służyć. Istnieje jednak ryzyko, że wymiar terytorialny polityk Unii Europejskiej i państw członkowskich stanie się w tej sytuacji
drugorzędny, ponieważ cele strategii Europa 2020 w istocie są aprzestrzenne
i znacznie łatwiej będzie je wdrażać w układzie sektorowym niż regionalnym.
Oczywiście oznacza to dramatyczne wyzwanie dla polityki regionalnej w Polsce,
prowadzonej po wejściu do Unii Europejskiej, czyli od roku 2004, głównie na
podstawie finansowania dostępnego w ramach europejskiej polityki spójności,
gdyż zdecydowana większość regionów naszego kraju (z wyjątkiem Mazowsza)
to w dalszym ciągu obszary biedne lub bardzo biedne. Erozja unijnych środ-
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ków publicznych przeznaczanych na klasyczną politykę regionalną w Polsce
powinna zostać w tej sytuacji zrekompensowana większym finansowaniem ze
źródeł krajowych.
Jak widać, Position Paper i KSRR są zgodne w swojej filozofii dopuszczającej
znaczący wzrost zróżnicowań terytorialnych, w tym także międzywojewódzkich
i wewnątrz poszczególnych województw w ramach całej Polski w najbliższych
kilkunastu latach.
Innym ważnym problemem jest poziom zarządzania działaniami i środkami
rozwojowymi. Upraszczając, można to powiązać z liniami demarkacyjnymi podziału na aktywności zarządzane na poziomie krajowym i regionalnym. Rada
Ministrów, przyjmując w 2010 roku zapisy KSRR, zakładała, że:
Alokacja na poszczególne województwa będzie sumą środków przeznaczonych na cel
1 KSRR (który będzie realizowany we wszystkich regionach) oraz cel 2 adresowany
do wybranych obszarów problemowych. Łącznie co najmniej 70% środków w ramach
polityki regionalnej zostanie przeznaczonych na realizację ramowych zintegrowanych
programów regionalnych w ramach KSRR. Na programy krajowe realizowane w ramach
KSRR i zarządzane przez MRR po roku 2013 – zostanie przeznaczonych ok. 20% ogólnej
puli środków (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010a, s. 158).

Podporządkowanie interwencji strukturalnej Unii Europejskiej strategii Europa 2020 może jednak uniemożliwić zakładane w KSRR przesunięcie w latach
2014–2020 podstawowej części zarządzania unijnymi środkami strukturalnymi
na poziom regionalny.
Podstawowe decyzje podejmowane przez rząd Polski w porozumieniu
z Komisją Europejską odnośnie do interwencji europejskiej polityki spójności
w Polsce w latach 2014–2020 są następujące: (1) zestaw programów operacyj
nych na lata 2014–2020; (2) linia demarkacyjna pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi; (3) udział środków europejskich alokowanych do różnych
typów programów, w tym segmentu Regionalnych Programów Operacyjnych;
(4) algorytm podziału unijnych środków strukturalnych między województwa;
(5) sposób podjęcia problemów rozwojowych obszarów miejskich oraz obszarów
wiejskich; (6) określenie standardów interwencji strukturalnej Unii Europejskiej
w Polsce; (7) ewolucja systemu finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiająca tym podmiotom prowadzenie polityki rozwojowej
w skali regionalnej i lokalnej. Istotne będą również jakość i rzetelność dialogu
terytorialnego (place-based). Decyzje te będą kształtowały politykę rozwoju
regionalnego w Polsce w tej dekadzie.
Najważniejsze wnioski i wynikające z nich rekomendacje dla polityki rozwoju
regionalnego Polski są następujące:
1. 	 W latach 2014–2020 wystąpi większa niż w poprzednim okresie, obejmującym lata 2007–2013, zależność polityki regionalnej w Polsce od europejskiej
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polityki spójności. Wynika to z kryzysu finansów publicznych oraz braku
rozwiązań systemowych dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego finansują wydatki majątkowe
w znacznie większej skali niż budżet centralny. Problemem może być współfinansowanie oraz prefinansowanie projektów europejskich przez słabsze
ekonomicznie samorządy terytorialne. Dlatego trzeba pilnie reformować
finanse publiczne, aby umożliwić efektywną absorpcję funduszy Unii Euro
pejskiej także w latach 2014–2020.
2. 	 Niezbędne jest zachowanie integralności i kompleksowości interwencji
strukturalnej w Polsce. Problemem na poziomie Unii Europejskiej jest brak
dostatecznej współpracy pomiędzy bardzo silnymi Dyrekcjami Generalnymi, które są dysponentami poszczególnych funduszy. Szczególne znaczenie
ma niski poziom kooperacji pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Polityki
Regionalnej i Miejskiej a Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa. Wyrazem tego
jest praktycznie pominięcie kwestii wspierania rozwoju obszarów wiejskich
i interwencji Europejskiego Funduszu Rolnego dla Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Position Paper dla Polski, czego wynikiem jest brak kompleksowości interwencji strukturalnej na obszarach wiejskich w Polsce. W latach 2014–2020 obok tych dwu polityk pojawia się trzeci segment: polityka
miejska, co dodatkowo komplikuje cały proces uzgodnień. Inne elementy
decydujące o tej integralności to: polityka interregionalna i intraregionalna,
a na tym tle także interwencja w układach makroregionalnych (wschodnia
Polska, południowa Polska i zachodnia Polska) oraz aspekt rzeczowy i finansowy interwencji strukturalnej. Brak kompatybilności w tych układach
prowadzi do mniejszych od możliwych do osiągnięcia efektów polityki
rozwoju regionalnego.
3. 	 Procesy realne zachodzące po roku 2008 zarówno w Unii Europejskiej, jak
i w Polsce są bardzo niekorzystne dla spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej. Prognozy do roku 2030, dokonane na podstawie modelowania
makroekonomicznego, wskazują na wysokie prawdopodobieństwo zwiększania się zróżnicowań regionalnych i w całej Unii Europejskiej, i w Polsce
(MCRIT 2012, 2013). Pojawia się więc pytanie, jaka skala rozpiętości terytorialnych jest akceptowalna gospodarczo, społecznie, politycznie czy też
kulturowo. Zmiana algorytmu podziału środków funduszy strukturalnych
pomiędzy województwa na niekorzyść obszarów słabszych, proponowana
na lata 2014–2020, może przyspieszyć ten potencjalnie niebezpieczny dla
integralności państwa proces. Inną ważną kwestią jest pewne przesunięcie
środków strukturalnych – w porównaniu z założeniami Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego – na rzecz programów krajowych. Silne regiony są
w sposób naturalny w większym stopniu niż słabsze województwa beneficjentami programów sektorowych.
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4. 	 Niezbędne jest systematyczne doskonalenie jakości myślenia i działania
strategicznego na poziomie krajowym i regionalnym. W Polsce – ze względu
na wielkość kraju i zróżnicowanie wewnętrzne struktur społeczno-gospodarczych – szczególne znaczenie ma ten drugi wymiar. Można jednoznacznie stwierdzić, że dzięki reformie ustrojowej państwa wprowadzonej od
stycznia 1999 roku oraz europejskiej polityce spójności, z której Polska
korzysta jako kraj członkowski od 1 maja 2004 roku, udało się zbudować
średniookresową, nowoczesną politykę rozwoju społeczno-gospodarczego
na poziomie wojewódzkim (intraregionalną), opartą na nowoczesnych dokumentach programowych przygotowanych w skali regionalnej. Po 10 latach
elementami know-how na poziomie wojewódzkim są m.in.: programowanie
rozwoju, zarządzanie strategiczne, finansowanie, monitoring, ewaluacja oraz
procedury wyboru projektów. Obecnie warto zastanowić się nad wykorzystaniem istniejącego doświadczenia, know-how i rusztu instytucjonalnego
do terytorializacji polityk krajowych. Budowanie takiego podejścia będzie
miało szczególne znaczenie w perspektywie zmniejszania się unijnego zaangażowania finansowego w Polsce po 2020 roku.
5. 	 Należy systematycznie „polonizować” politykę rozwoju regionalnego w Polsce ze względu na przewidywane znaczące zmniejszenie strumieni funduszy
europejskich po roku 2020. Warto zwrócić uwagę na to, że niezależnie od
bardziej lub mniej korzystnej trajektorii rozwojowej Polski i jej regionów
najsilniejsze województwa systematycznie poprawiają swoją pozycję w Unii
Europejskiej. Już w latach 2014–2020 Mazowsze utraci swój uprzywilejowany status, gdyż jako region przejściowy o poziomie PKB na mieszkańca,
według parytetu siły nabywczej, wynoszącym 75–90% średniej UE 27 zostało
zakwalifikowane do regionów o mniejszej intensywności wsparcia strukturalnego ze strony Unii Europejskiej. Po roku 2020 przynajmniej cztery
kolejne województwa Polski znajdą się w tej kategorii regionów przejściowych (dolnośląskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie), a Mazowsze jako
region o PKB na mieszkańca powyżej średniej unijnej może liczyć jedynie
na bardzo skromne i ograniczone rzeczowo współfinansowanie działań
rozwojowych z Unii Europejskiej. Dlatego jeszcze w latach 20. XXI wieku
niezbędne jest dokonanie głębokiej reformy modelu polityki regionalnej
Polski, a wieloletnie finansowanie quasi-europejskie na rzecz bogatszych
regionów musi zostać podjęte w ramach budżetu krajowego. W przeciwnym
razie może się okazać, że olbrzymi dorobek polityki regionalnej, w tym także dotyczący programowania, osiągnięty w Polsce w ostatnich kilku latach
dzięki środkom strukturalnym Unii Europejskiej, jest zagrożony.
Opóźnienia w tym zakresie mogą prowadzić do zaprzepaszczenia dorobku
europejskiej polityki spójności w Polsce, polegającego m.in. na:
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• zbudowaniu pierwszej generacji polityki rozwojowej w naszym kraju, prowadzonej na podstawie wieloletnich dokumentów programowych,
• kreowaniu potencjału niezbędnego do prowadzenia polityki rozwojowej,
także na poziomie regionalnym, co umożliwiło znaczącą decentralizację
tej polityki,
• ograniczeniu, a czasami nawet eliminacji różnorodnych deficytów, w tym
administracyjnych oraz społeczeństwa obywatelskiego, co umożliwiło instytucjonalizację polityki rozwojowej,
• lepszym wykorzystaniu endogenicznych potencjałów rozwojowych kraju
i poszczególnych regionów poprzez ich udostępnienie,
• ograniczeniu różnorodnych braków w zakresie podażowych czynników produkcji, w tym dotyczących infrastruktury, siły roboczej, otoczenia biznesu
itd.,
• pozytywnym wpływaniu na stan koniunktury gospodarczej, jaki jest możliwy
dzięki wydatkom ponoszonym w ramach tej polityki,
• sprawnym rozpowszechnianiu najlepszych praktyk światowych i europejskich (best practices) regionalnej polityki rozwojowej w różnych jej aspektach,
• wprowadzeniu monitoringu, ewaluacji, audytu oraz certyfikacji – jako powszechnie stosowanych rozwiązań i praktyk.
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Przeprowadzone w ramach projektu NCN badanie naukowe pozwala na
sformułowanie wielu istotnych wniosków wynikających z analizy procesów
społeczno-gospodarczych zachodzących w układach regionalnych świata, Unii
Europejskiej i Polski w ostatnich kilkunastu latach. Najważniejsze wnioski
i rekomendacje zostały już przedstawione w poprzednich rozdziałach, przede
wszystkim w rozdziale 7. Dlatego w zakończeniu zawarto jedynie najbardziej
uogólnione spostrzeżenia. Podstawowe znaczenie dla trajektorii rozwojowej
polskich regionów miały: (1) transformacja ustroju gospodarczego podjęta
na początku lat 90. ubiegłego wieku, (2) zmiana organizacji terytorialnej państwa, jaka nastąpiła od roku 1999, (3) przyjęcie Polski do Unii Europejskiej
w roku 2004 oraz (4) głęboki kryzys gospodarczy, jaki obserwujemy w świecie
od roku 2008. Pierwsze trzy zmiany są zasadniczo nieźle opisane w literaturze
przedmiotu. Transformacja ustrojowa była podstawą uzdrowienia i zasadniczej sanacji procesów rozwojowych, w tym także w układach terytorialnych.
Zmiana organizacji terytorialnej państwa umożliwiła operacjonalizację polityki
regionalnej uprawianej przez upodmiotowione duże województwa. Integracja
europejska ułatwiła korzystanie z najważniejszych instrumentów europejskiej
polityki spójności, a także spowodowała znaczące przyspieszenie procesów konwergencji regionów Polski z innymi obszarami Unii Europejskiej, co stanowiło
potwierdzenie poprawności obowiązującego paradygmatu polityki regionalnej.
Konsekwencją kryzysu jest zasadnicze zakwestionowanie naszej dotych
czasowej wiedzy na temat polityki rozwoju regionalnego. Oczywiście ze wzglę
du na bardzo krótkie szeregi czasowe danych pokryzysowych oraz specyficzny
charakter tego kryzysu gospodarczego wnioski obarczone są wysokim poziomem niepewności, a literatura przedmiotu w tym zakresie posługuje się raczej
hipotezami niż twardymi stwierdzeniami.
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Zmiany w doktrynie polityki rozwoju regionalnego oznaczały wprowadzenie
wymiaru terytorialnego do głównego nurtu ekonomii i rosnące przekonanie,
że aspekty terytorialne są istotne dla programowania rozwoju społeczno‑gospodarczego. Wyrazem tego były różnorodne inspiracje wynikające m.in.
z teoretycznych przesłanek: nowej geografii ekonomicznej, kształtowania przestrzeni przepływów oraz rozwijania polityki opartej na miejscach. Rekomendacje teorii są przekładane na rozwiązania polityk publicznych przez organizacje
międzynarodowe, takie jak OECD, Bank Światowy i Unia Europejska. Poszukiwanie nowego paradygmatu rozwojowego wynikało m.in. z krytycznych ocen
dotychczasowych doświadczeń europejskiej polityki spójności. Ze względu na
bardzo niekorzystne dla Unii Europejskiej megatrendy w gospodarce światowej
pojawiło się pytanie, co należy zmodyfikować w politykach publicznych, aby
uniknąć zasadniczej degradacji dotychczasowej pozycji społeczno-gospodarczej
Europy w świecie.
W przypadku Unii Europejskiej już od roku 1989, czyli w konsekwencji
reformy Delorsa, podstawowe znaczenie miała europejska polityka spójności,
zorientowana początkowo niemal wyłącznie na wsparcie najbiedniejszych
regionów. W ostatnich latach obok tradycyjnego segmentu spójnościowego
tej polityki systematycznie i stopniowo poszerzany był segment interwencji
zorientowany na wzrost konkurencyjności. Nastąpiło przeorientowanie tej
polityki na wspieranie wykorzystania endogenicznych potencjałów rozwojowych
oraz jedynie uzupełniająco na likwidowanie i ograniczanie barier rozwojowych.
Samo rekompensowanie konsekwencji biedy zeszło na trzeci plan. Polityka
podejmowana w układach terytorialnych, tradycyjnie składająca się z dwu
segmentów: polityki regionalnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, została
uzupełniona o trzeci segment – politykę miejską. W traktacie lizbońskim stanowiącym podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej od grudnia 2011 roku
obok tradycyjnej spójności ekonomicznej i społecznej zapisano także spójność
terytorialną. Wszystkie te dostosowania okazały się jednak niedostateczne
w sytuacji, w jakiej gospodarka Unii Europejskiej i Polski znalazła się w latach
pokryzysowych. Prognozy dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
i Unii Europejskiej wskazują, że w najbliższych latach procesy konwergencji
zachodzące w ostatnich dekadach ulegną odwróceniu.
Oznacza to pojawienie się rosnącego popytu na nową generację badań naukowych, wyjaśniających procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w układach
terytorialnych w warunkach głębokiego kryzysu gospodarczego oraz w latach
pokryzysowych, które mogą stać się inspiracją do kształtowania polityk publicznych zarówno w Unii Europejskiej, jak i w krajach członkowskich.
W naszym badaniu dokonano m.in. oceny specyficznych cech i najważniejszych konsekwencji tego kryzysu gospodarczego, wskazując na jego długotrwały
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charakter oraz pojawiające się kolejne jego fale. Z punktu widzenia tego badania kluczowe znaczenie mają nasilające się tendencje protekcjonistyczne,
wynikiem czego są niekorzystne trendy w zakresie ekspansji handlowej oraz
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Pośrednią konsekwencją kryzysu jest
także pojawienie się propozycji renacjonalizacji europejskiej polityki spójności
albo przynajmniej znaczącego ograniczenia zakresu interwencji publicznej
z poziomu Unii Europejskiej ze względu na skalę środków oraz zakres rzeczowy
interwencji.
Posługując się modelowaniem makroekonomicznym, dokonano identyfikacji
płytkich i głębokich determinant rozwoju gospodarczego województw. Udokumentowano znaczenie poziomu otwartości gospodarki oraz jakości otoczenia
instytucjonalnego dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
Za pomocą licznych instrumentów badawczych dokumentujących potencjały, zasoby, wyznaczniki i uwarunkowania oceniona została konkurencyjność
regionów Polski. Filozofią tego badania w mniejszym stopniu było określanie
kolejności 16 województw, w większym zaś wskazanie, w jakich elementach
dane województwo ma większe deficyty, w jakich natomiast jego sytuacja jest
względnie korzystna. Kolejnym celem tej analizy jest ocena struktury terytorialnej polskiego eksportu ze względu na różne słabości jego rejestracji, wyrażana
w tej pracy z wielką ostrożnością. Analiza zdolności do przyciągania kapitału
zagranicznego wskazuje na znacznie większe zróżnicowanie województw Polski
niż w przypadku potencjału społeczno-gospodarczego. Zmiany w strukturze
gospodarczej województw Polski potwierdzają ogólną zmianę tendencji dominujących w latach przedkryzysowych.
Wrażliwość poszczególnych regionów Polski na makroekonomiczne bodźce
zewnętrzne jest prawdopodobnie podstawowym, nowym czynnikiem różnicującym trajektorie rozwojowe województw od roku 2008. Wskazano na znaczenie
i przejawy czułości oraz wrażliwości województw na makroekonomiczne bodźce
zewnętrzne w okresie krótkim i długim. Regiony biedne i słabsze, pomimo
niższej skali relacji z układem zewnętrznym, okazały się znacznie bardziej
wrażliwe na zakłócenia procesów rozwoju społeczno-gospodarczego niż regiony
związane z dużymi aglomeracjami miejskimi. Wymaga to oczywiście dalszych
badań naukowych pozwalających na lepsze dopasowanie polityk publicznych,
w tym polityki regionalnej, do kryzysowego i pokryzysowego kontekstu rozwojowego polskich województw.
Analiza polityki regionalnej Polski potwierdza jej całkowite uzależnienie
od europejskiej polityki spójności, co pośrednio jest wynikiem skali transferów
finansowych na rzecz Polski realizowanych w ramach funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności. Reakcja Unii Europejskiej na zmiany globalnych uwarunkowań rozwojowych jest najczęściej spóźniona, formalna i biurokratyczna.
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Oczywiście oznacza to, że niezbędna jest nowa generacja europejskiej polityki
spójności. Warunkuje to w istotnym zakresie pozytywną reakcję regionów
Polski i innych krajów Unii Europejskiej na zewnętrzne wyzwania rozwojowe.
Formułowana w niektórych krajach opcja wyzerowania interwencji europejskiej
polityki spójności oznaczałaby całkowite odsłonięcie, szczególnie słabszych
regionów, na negatywne dla Europy megatrendy globalne. Jedną z przesłanek
reformowania, dotychczas niedocenianą, powinna być wrażliwość na wyzwania
zewnętrzne.
Krystyna Gawlikowska-Hueckel
Jacek Szlachta
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Aneks

18 218 [9]
15182 [12]
35 558 [1]

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

1452 [12]
3455 [3]

11 710 [15]
24 173 [4]
29 826 [2]
22 892 [5]

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

2283 [7]

1722 [11]

1278 [13]

4626 [2]

18 310 [8]
12 333 [14]

1200 [14]

Pomorskie

20 187 [6]

Podlaskie

2128 [9]

1013 [16]

5285 [1]

3346 [4]

2171 [8]

Śląskie

17 845 [11]

Podkarpackie

9 411 [16]

2533 [6]

13 987 [13]

Lubuskie

Opolskie

1023 [15]

25 122 [3]

Lubelskie

2916 [5]
2098 [10]

19 946 [7]
17 971 [10]

Dolnośląskie

Liczba ludności (w tys.)

Powierzchnia
(w km2)

Kujawsko-pomorskie

Województwo

75,2 [13]

115,8 [9]

60,0 [15]

109,1 [10]

375,1 [1]

124,7 [6]

59,4 [16]

119,2 [7]

107,7 [11]

148,6 [3]

220,4 [2]

139,0 [5]

73,1 [14]

86,4 [12]

116,7 [8]

146,2 [4]

Gęstość
zaludnienia
(w osobach
na km2)

11 232 [9]

19 427 [2]

13 190 [4]

7 536 [13]

6 361 [14]

9 247 [12]

12 165 [6]

9 482 [10]

6 024 [15]

24 304 [1]

9299 [11]

12 944 [5]

5 678 [16]

17 673 [3]

11 750 [8]

11 930 [7]

Powierzchnia
użytków rolnych (w km2)

Tabela A1. Uwarunkowania geograficzne polskich województw – zestawienie

Rozdział 3

49,0 [15]

65,1 [5]

54,5 [11]

64,3 [6]

51,5 [13]

50,5 [14]

60,2 [9]

53,1 [12]

64,0 [7]

68,3 [3]

61,2 [8]

71,0 [1]

40,5 [16]

70,3 [2]

65,3 [4]

59,8 [10]

Użytki
rolne (w %
powierzchni)

8 327 [1]

7 846 [3]

7 635 [4]

3 329 [15]

4 017 [13]

6 798 [7]

6 272 [8]

6 801 [6]

2 583 [16]

8 129 [2]

4401 [11]

3 893 [14]

7 090 [5]

5 792 [10]

4 278 [12]

6 092 [9]

Powierzchnia
lasów (w km2)

36,3 [4]

26,3 [12]

31,5 [6]

28,4 [10]

32,5 [5]

37,1 [3]

31,0 [7]

38,1 [2]

27,4 [11]

22,8 [15]

28,9 [9]

21,3 [16]

50,6 [1]

23,0 [14]

23,8 [13]

30,5 [8]

Lesistość (w %
powierzchni)

324
Aneks

604,0 [7]
586,0 [8]

9,0 [6]

Podkarpackie

561,5 [10]

9,6 [3]
9,4 [4]

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

537,0 [12]

8,3 [12]
8,2 [13]

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

649,7 [4]

9,1 [5]

Śląskie

664,0 [3]

433,5 [16]

617,0 [6]

570,0 [9]

7,6 [15]
8,5 [10]

Podlaskie

Pomorskie

520,0 [13]

8,7 [9]

733,3 [1]

9,9 [1]

8,1 [14]

Małopolskie

483,0 [14]

Mazowieckie

9,0 [6]

Łódzkie

560,0 [11]

638,3 [5]

467,0 [15]

670,8 [2]

Średnie roczne
sumy opadów
(w mm)

Opolskie

8,4 [11]
9,7 [2]

Lubelskie

9,0 [6]

Kujawsko-pomorskie

Lubuskie

7,1 [16]

Średnioroczne
temperatury
powietrza
(w °C)

Dolnośląskie

Województwo

5,1 [3]

5,0 [8]

5,1 [3]

5,3 [1]

5,0 [8]

5,0 [8]

5,1 [3]

5,0 [8]

5,0 [8]

5,0 [8]

4,9 [14]

5,1 [3]

4,9 [14]

5,1 [3]

4,9 [14]

5,2 [2]

Średnie
zachmurzenie
w oktanach

21,1 [14]

31,8 [8]

46,7 [3]

64,5 [1]

22,1 [13]

32,7 [6]

32,0 [7]

44,7 [4]

27,2 [11]

29,7 [10]

52,1 [2]

19,7 [15]

38,9 [5]

22,7 [12]

31,8 [8]

18,6 [16]

Powierzchnia
o szczegól
nych walorach
przyrodni
czych (w %
powierzchni
ogółem)

0,12 [4]

0,32 [13]

0,19 [9]

0,28 [12]

0,39 [15]

0,16 [8]

0,14 [7]

0,09 [1]

0,33 [14]

0,11 [3]

0,12 [4]

0,24 [10]

0,10 [2]

0,12 [4]

0,25 [11]

0,41 [16]

Obszary
zdewastowane
i zdegradowane (w %
powierzchni)

83 [1]

78 [3]

76 [4]

33 [15]

40 [13]

68 [6]

62 [8]

68 [6]

25 [16]

81 [2]

44 [11]

39 [14]

70 [5]

58 [10]

42 [12]

61 [9]

Grunty pod
wodą (w km2)

0,36 [4]

0,26 [11]

0,31 [6]

0,28 [9]

0,32 [5]

0,37 [3]

0,30 [7]

0,38 [2]

0,26 [11]

0,22 [15]

0,28 [9]

0,21 [16]

0,50 [1]

0,23 [13]

0,23 [13]

0,30 [7]

Grunty pod
wodą (w %
powierzchni)
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49 [9]
109 [1]

45,0 [15]
59,4 [10]
55,7 [11]
68,8 [3]

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

42 [11]

2

2

2

1

12

2

1

1

1

3

2

1

2

1

3

3

Liczba miast
powyżej
100 tys. mieszkańców

0

1

0

0

0

0*

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

Liczba miast
powyżej
500 tys. mieszkańców

3,1 [10]

1,8 [16]

4,0 [5]

3,2 [7]

16,9 [1]

4,7 [3]

2,5 [12]

2,0 [15]

2,8 [11]

3,5 [6]

3,2 [7]

2,2 [14]

4,7 [3]

2,3 [13]

5,7 [2]

3,2 [7]

Udział miast
powyżej 100 tys.
w ogólnej liczbie
miast

Źródło: Baza Danych Lokalnych GUS, Rocznik Statystyczny Województw 2012, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 roku.

64 [5]

31 [16]

71 [4]

65,6 [4]
77,7 [1]

Pomorskie

40 [14]

50 [8]

61 [6]

Śląskie

60,3 [9]

Podlaskie

35 [15]

52,3 [12]
41,4 [16]

Opolskie

64,2 [5]

Mazowieckie

Podkarpackie

85 [3]

49,1 [13]

Małopolskie

42 [11]
44 [10]

63,4 [7]
63,8 [6]

42 [11]

Lubuskie

46,5 [14]

Lubelskie

52 [7]

91 [2]

Liczba miast

Łódzkie

69,8 [2]
60,4 [8]

Dolnośląskie

Współczynnik
urbanizacji

Kujawsko-pomorskie

Województwo

326
Aneks

Położenie: południowy –
zachód.
Województwo graniczne –
Czechy, Niemcy.
Krainy geograficzne: Sudety,
Nizina Śląska, Nizina Śląsko-Łużycka, Przedgórze Sudec
kie, Pogórze Zachodnio
sudeckie.
Krajobraz urozmaicony, od
równinnego przez podgórski
do typowo górskiego.

Położenie: centralno-północne.
Krainy geograficzne: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie,
Pojezierze Południowo
pomorskie, Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, Dolina
Dolnej Wisły, Pojezierze
Wielkopolskie.
Krajobraz młodoglacjalny,
płaskie i faliste równiny morenowe, obszary pagórkowate.

Kujawsko-pomorskie

Położenie, krainy
geograficzne, krajobraz

Dolnośląskie

Województwo

Województwo metropolitalne
– Wrocław.
Gęstość zaludnienia powyżej
średniej, nierównomiernie
rozłożona.
Stara urbanizacja i industrializacja.
Dobrze wykształcona sieć
osadnicza (Wałbrzych, Jelenia
Góra, Legnica).
Wysoka gęstość i jakość infrastruktury.
Charakter przemysłowo-rolniczy.

Przeciętna gęstość zaludnienia.
Przeciętny poziom urbanizacji.
Przeciętny poziom gęstości.
sieci miejskiej.
Przeciętny poziom industrializacji.
Przeciętna jakość struktury
komunikacyjnej.
Charakter przemysłowo-rolniczy.
Klimat: umiarkowany, przejściowy.
Niskie opady atmosferyczne –
zróżnicowanie.
Deficyt wody.
Zagrożenie stepowieniem.
Zanieczyszczenie środowiska:
przeciętne.

Niski poziom lesistości.
Przeciętny udział obszarów
chronionych.
Zróżnicowana żyzność gleb:
żyzne do przeciętnych.
Zasoby: wapienie, sól kamienna, węgiel brunatny, margle,
torf, kruszywa naturalne.

Uwarunkowania geografii
ekonomicznej

Klimat: umiarkowany, zróżnicowany od ostrego górskiego
po łagodny i ciepły na nizinach – wpływy morskie.
Piętrowość klimatu.
Opady atmosferyczne – zróżnicowane.
Zróżnicowany okres wegetacji
od krótkiego po najdłuższy
w Polsce.
Bogata sieć hydrograficzna.
Poważne problemy eko
logiczne.
Zagrożenie powodziowe.
Wysoka atrakcyjność re
kreacyjna.

Klimat, warunki
hydrograficzne

Przeciętna lesistość.
Wysoki udział powierzchni
chronionej.
Dobre warunki glebowe na
nizinach, słabe w górach.
Zasoby: rudy miedzi, srebro,
węgiel brunatny, węgiel koksujący, surowce skalne, metale
nieżelazne.

Zasoby naturalne

Tabela A2. Uwarunkowania geograficzne polskich województw – charakterystyka opisowa

Aneks

327

Położenie: wschodnie.
Położenie peryferyjne.
Województwo graniczne –
Białoruś, Ukraina.
Krainy geograficzne:
Wyżyna Lubelska, Nizina
Południowopodlaska, Polesie
Zachodnie, Roztocze.
Krajobraz urozmaicony.

Położenie: zachodnie.
Województwo graniczne –
Niemcy.
Krainy geograficzne: pojezierze Południowobałtyckie,
doliny Warty i Odry.
Urozmaicony krajobraz peryglacjalny.

Położenie: centralne.
Krainy geograficzne: Wyżyna
Łódzka.
Krajobraz równinny.

Lubuskie

Łódzkie

Położenie, krainy
geograficzne, krajobraz

Lubelskie

Województwo

Klimat: umiarkowany łagodny, suchy (niskie opady).
Uboga sieć hydrograficzna.
Deficyt wody.
Zagrożenie stepowieniem.
Niska atrakcyjność re
kreacyjna.
Zanieczyszczenie środowiska.

Klimat: umiarkowany łagodny, cieplejszy i bardziej wilgotny, pewne wpływy morskie.
Stosunkowo długi okres
wegetacji.
Bogata sieć hydrograficzna.
Wysoka atrakacyjność re
kreacyjna.
Zanieczyszczenie środowiska:
przeciętne.

Bardzo wysoka lesistość.
Gleby: średnio żyzne.
Niski udział powierzchni
chronionej.
Zasoby: iły, gaz azotowy.

Niska lesistość.
Słabej jakości gleby.
Bardzo mało obszarów chronionych.
Zasoby: pokłady węgla kamiennego.

Klimat: umiarkowany, znaczny stopnień kontynentalizmu,
duże amplitudy temperatury,
stosunkowo mroźne zimy
i stosunkowo ciepłe lato.
Niski poziom opadów.
Wysoka atrakacyjność re
kreacyjna.
Zanieczyszczenie środowiska:
przeciętne.

Klimat, warunki
hydrograficzne

Niski poziom lesistości.
Zróżnicowana żyzność gleb.
Wysoki udział powierzchni
chronionej.
Zasoby: węgiel kamienny,
ropa naftowa, gaz ziemny,
wapienie, opoki i margle.

Zasoby naturalne

Gęstość zaludnienia powyżej
średniej.
Niezrównoważona urbanizacja.
Województwo metropolitalne
– Łódź.
Brak miast średniej wielkości.
Niska gęstość sieci miejskiej.
Obszar starej industrializacji.
Charakter przemysłowy.

Niska gęstość zaludnienia.
Przeciętny poziom urbanizacji.
Przeciętny poziom uprzemysłowienia.
Województwo niemetropolitalne.
Niska gęstość sieci miejskiej.
Słabo rozwinięta infrastruktura.

Niska gęstość zaludnienia.
Niski poziom urbanizacji.
Niska jakość infrastruktury.
Charakter rolniczy.

Uwarunkowania geografii
ekonomicznej

328
Aneks

Położenie: południowe.
Województwo graniczne –
Słowacja.
Krainy geograficzne: Wyżyna
Krakowsko-Częstochowska,
Pogórze Karpackie, Beskidy
Zachodnie, Podhale i Tatry.
Silnie zróżnicowany krajobraz – pagórkowaty, górzysty
i wysokogórski.

Położenie: centralno-wschodnie.
Krainy geograficzne: Nizina
Mazowiecka, Wzniesienia
Południowomazowieckie.
Krajobraz równinny.

Małopolskie

Mazowieckie

Niska lesistość.
Niski udział obszarów chronionych.
Ubogie gleby.
Zasoby: piaski i żwiry.

Przeciętna lesistość.
Żyzność gleb: zróżnicowana
od żyznych po przeciętne
i słabe.
Bardzo mało obszarów chronionych.
Zasoby: sól kamienna, rudy
cynku, rudy ołowiu, piaskowiec, wapienie i margle.

Wysoka gęstość zaludnienia.
Duża gęstość sieci miejskiej.
Województwo metropolitalne
– Kraków.
Przeciętnie rozwinięta
infrastruktura (szczególnie
kolejowa).
Charakter przemysłowo-rolniczy.

Województwo metropolitalne
– Warszawa.
Gęstość zaludnienia powyżej
średniej.
Niska gęstość sieci miejskiej.
Niezrównoważona urbanizacja – brak miast średnich.
Przeciętny poziom rozwoju
infrastruktury.
Wysoki poziom wewnętrznego
zróżnicowania.
Charakter przemysłowo-rolniczy.

Klimat: umiarkowany kontynentalny, ostry.
Piętrowość klimatu.
Silnie zróżnicowana długość
okresu wegetacyjnego.
Wysoki poziom opadów.
Samowystarczalność wodna.
Przeciętnie rozwinięta sieć
hydrograficzna.
Zagrożenie powodziami.
Wysoka atrakcyjność re
kreacyjna.
Zanieczyszczenie środowiska.
Klimat: umiarkowany kontynentalny, suchy.
Niski poziom opadów.
Deficyt wodny.
Bogata sieć hydrograficzna.
Niska atrakcyjność re
kreacyjna.

Aneks
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Położenie: południowo-zachodnie.
Województwo graniczne –
Czechy.
Krainy geograficzne: Nizina
Śląska, Sudety Wschodnie,
Przedgórze Sudeckie i Wyżyna Śląska.
Krajobraz monotonny, równinny po zróżnicowany.

Położenie: południowo-wschodnie.
Województwo graniczne –
Ukraina, Słowacja.
Położenie peryferyjne.
Krainy geograficzne ułożone
równoleżnikowo: Kotlina
Sandomierska, Pogórze Karpackie, Beskidy.
Zróżnicowany krajobraz: od
równinnego po pagórkowaty
i typowo górski; wyżyny młodych gór fałdowych.

Podkarpackie

Położenie, krainy
geograficzne, krajobraz

Opolskie

Województwo

Gęstość zaludnienia poniżej
średniej.
Obszar starej urbanizacji.
Niski poziom uprzemysłowienia.
Sieć osadnicza dobrze wykształcona.
Przeciętny poziom rozwoju
infrastruktury.
Przeciętna gęstość zaludnienia.
Przeciętna gęstość sieci
miejskiej.
Relatywnie uprzemysłowione.
Niższy ogólny poziom rozwoju.
Słabo rozwinięta infrastruktura.
Charakter rolniczo-przemysłowy.

Klimat: umiarkowany ostry,
kontynentalny.
Piętrowość klimatu.
Relatywnie wysoki poziom
opadów.
Silnie zróżnicowana długość
okresu wegetacyjnego.
Bogata sieć hydrograficzna.
Samowystarczalność wodna.
Niski poziom zanieczyszczenia środowiska.
Wysoka atrakcyjność re
kreacyjna.

Wysoka lesistość.
Zróżnicowana jakość gleb od
żyznych po słabe.
Znaczny udział obszarów
chronionych.
Zasoby: gaz ziemny, ropa
naftowa, piaskowiec, siarka.

Uwarunkowania geografii
ekonomicznej

Klimat: umiarkowany łagodny, ciepły.
Długi okres wegetacyjny.
Bogata sieć hydrograficzna.
Zagrożenie powodziami.
Niska atrakcyjność re
kreacyjna.

Klimat, warunki
hydrograficzne

Przeciętna lesistość.
Wysoce żyzne gleby.
Bardzo niski udział obszarów
chronionych.
Zasoby: wapienie, margle.

Zasoby naturalne

330
Aneks

Położenie: wschodnie.
Województwo graniczne –
Litwa, Białoruś.
Położenie peryferyjne.
Krainy geograficzne: Nizina
Podlaska, Pojezierze Litewskie, Pojezierze Mazurskie,
Nizina Północnomazowiecka.
Krajobraz urozmaicony,
ukształtowany podczas zlodowacenia bałtyckiego oraz
środkowopolskiego; równinno-pagórkowaty.

Położenie: centralno-północne.
Województwo nadmorskie.
Województwo graniczne –
Rosja.
Krainy geograficzne: Pobrzeże Gdańskie, Pobrzeże
Słowińskie, Pojezierza
Wschodniopomorskie, Południowopomorskie, Zachodniopomorskie, Dolina Dolnej
Wisły, Żuławy Wiślane.
Krajobraz młodoglacjalny,
zróżnicowany, urozmaicony,
równinny i pagórkowaty: wysoczyzny morenowe i pagórki
morenowe.

Podlaskie

Pomorskie

Najniższa gęstość zaludnienia.
Niski poziom urbanizacji.
Słabo rozwinięta sieć osadnicza.
Niski poziom rozwoju.
Niska jakość infrastruktury.
Charakter rolniczy.

Przeciętna gęstość zaludnienia.
Województwo metropolitalne
– Trójmiasto.
Niska gęstość sieci miejskiej.
Niska dostępność komunikacyjna.
Przeciętny rozwój infrastruktury.
Porty morskie: Gdańsk,
Gdynia.
Charakter przemysłowo-rolniczy.

Klimat: umiarkowany, surowy,
kontynentalny, pod silnym
wpływem mas powietrza
kontynentalnego.
Niska średnia roczna temperatura powietrza.
Wysoka amplituda temperatur.
Wysokość opadów zróżnicowana.
Skrócony okres wegetacyjny.
Niski poziom zanieczyszczenia środowiska.
Klimat: umiarkowany morski
i przejściowy, zróżnicowany,
łagodniejsze zimy, chłodniejsze lata, niskie roczne
amplitudy temperatur.
Klimat ostrzejszy – centralne
pojezierza.
Wysokie prędkości wiatru,
bryza morska.
Wielkość opadów – zróżnicowana, relatywnie wysoka.
Bogate zasoby wodne.
Rozbudowana sieć hydrograficzna.

Przeciętna lesistość.
Żyzność gleb zróżnicowana.
Przeciętny udział powierzchni
chronionych.
Zasoby: piasek, żwir i kruszywo naturalne, gliny, pierwiastki ziem rzadkich, kreda.

Wysoka lesistość.
Żyzność gleb zróżnicowana od
bardzo dobrej po przeciętną.
Najwyższy udział powierzchni
chronionych.
Zasoby: piaski, żwiry, iły, kreda, torf, kruszywa naturalne,
gaz ziemny, ropa naftowa, sól
kamienna, bursztyn.
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Położenie: południowe.
Województwo graniczne –
Czechy, Słowacja.
Krainy geograficzne: Niż
Środkowoeuropejski, Wyżyny
Polskie, Karpaty Zachodnie,
Podkarpacie.
Zróżnicowane krajobrazowo
od nizinnych po podgórskie
i górskie.

Położenie: centralno-południowe.
Krainy geograficzne: Wyżyna
Małopolska, Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidziańska.
Urozmaicony krajobraz: od
pagórkowatego po górski.

Świętokrzyskie

Położenie, krainy
geograficzne, krajobraz

Śląskie

Województwo

Najwyższa gęstość zaludnienia.
Wysoki poziom urbanizacji.
Gęsta sieć miejska.
Brak centrum wielkomiejskiego – województwo niemetropolitalne.
Wysoki poziom industrializacji – obszar starej industrializacji.
Wysoka gęstość i jakość infrastruktury.
Charakter przemysłowy.
Gęstość zaludnienia poniżej
średniej.
Przeciętna gęstość sieci
miejskiej.
Niski poziom urbanizacji.
Przeciętnie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna.
Charakter przemysłowo-rolniczy, obszar starej industrializacji: SOP.

Klimat: umiarkowany przejściowy, zróżnicowany.
Wysoki poziom opadów.
Zróżnicowana długość okresu
wegetacyjnego.
Uboga sieć hydrograficzna.
Stały/okresowy deficyt wody.
Przeciętne zanieczyszczenie
środowiska.

Przeciętna lesistość.
Wysoki udział powierzchni
chronionej.
Żyzność gleb: zróżnicowana
od bardzo urodzajnych po
słabe.
Zasoby: surowce budowlane,
gips, marmur, piaskowiec,
wapienie, margle, siarka.

Uwarunkowania geografii
ekonomicznej

Klimat – umiarkowany, przejściowy – kształtowany przez
wpływy morskie i kontynentalne.
Piętrowość klimatu.
Wysoki poziom opadów.
Sztuczny deficyt wody.
Zanieczyszczenie środowiska – obszary górnośląski,
rybnicki i częstochowski.

Klimat, warunki
hydrograficzne

Wysoka lesistość.
Przeciętna jakość gleb do
słabej.
Wysoki udział powierzchni
chronionej.
Zasoby: węgiel kamienny,
rudy żelaza.

Zasoby naturalne
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Położenie: centralne.
Krainy geograficzne: Pojezierze Pomorskie, Pojezierze
Wielkopolskie, Nizina Wielkopolska.
Krajobraz młodoglacjalny:
równinny bądź pagórkowaty.

Położenie: północny zachód.
Województwo graniczne –
Niemcy.
Województwo nadmorskie.
Krainy geograficzne: Pobrze
że Południowobałtyckie,
Pojezierze Pomorskie, Nizina
Szczecińska.
Krajobraz zróżnicowany:
młodoglacjalny.

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Bardzo niska gęstość zaludnienia.
Słabo rozwinięta sieć miejska.
Województwo niemetropolitalne.
Niski poziom urbanizacji.
Słaby poziom rozwoju infrastruktury.
Słaba dostępność komunikacyjna województwa.
Charakter rolniczy.

Przeciętna gęstość zaludnienia.
Województwo metropolitalne
– Poznań.
Urbanizacja zrównoważona.
Dobrze wykształcona sieć
osadnicza.
Wysoka gęstość infrastruktury.
Niska gęstość zaludnienia.
Przeciętna gęstość sieci
miejskiej.
Przeciętny poziom rozwoju
infrastruktury.
Porty morskie (Szczecin-Świnoujście)

Klimat: umiarkowany przejściowy do kontynentalnego,
należy do najchłodniejszych.
obszarów w kraju; lata łagodne.
i krótkie, zimy długie i chłodne.
Krótki okres wegetacji.
Wielkość opadów od przeciętnych do wysokich.
Zróżnicowane warunki przyrodnicze.
Bogate zasoby wodne.
Rozbudowana sieć hydrograficzna.
Klimat: umiarkowany, łagodny, zróżnicowany.
Niski poziom opadów.
Deficyt wody.
Zagrożenie stepowieniem.
Zanieczyszczenie środowiska
przeciętne.
Klimat: łagodny, zróżnicowany – umiarkowany ciepły
morski nad morzem po umiarkowany ciepły przejściowy
w głębi lądu, bryza morska.
Wysoki poziom opadów.
Długi do przeciętnego okres
wegetacyjny.
Rozbudowana sieć hydrograficzna.

Przeciętna lesistość, powyżej
średniej dla kraju.
Niski udział obszarów chronionych.
Zróżnicowana żyzność gleb:
od urodzajnych po przeciętne.
Zasoby: kruszywo naturalne,
piaski kwarcowe, surowce
ilaste.

Przeciętna lesistość.
Niski udział obszarów chronionych.
Zasoby: sól, węgiel brunatny,
iły, wapienie.

Wysoka lesistość.
Niski udział obszarów chronionych.
Żyzność gleb: przeciętna.
Zasoby: piaski, żwiry, gliny,
ropa naftowa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i IBnGR oraz materiałów internetowych.

Położenie: północno-wschodnie, peryferyjne.
Województwo nadmorskie.
Województwo graniczne –
Rosja.
Krainy geograficzne: Pojezierze Mazurskie, Nizina Staropruska, Pobrzeże Gdańskie
i Żuławy Wiślane, Pojezierze
Iławskie, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie.
Krajobraz młodoglacjalny:
równinny bądź pagórkowaty.

Warmińsko-mazurskie

Aneks
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Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie

Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe, albo aparatura do
zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu
bądź w postaci proszku

2

3

4

5

Dolnośląskie

Województwo/grupa produktowa

1

Lp.

3,4

8,1

7,1

13,5

10,1

2009

4,0

7,3

6,4

13,2

12,1

2010

Udział (%)

6,0

7,4

7,4

8,7

12,9

2011

Tabela A3. Najważniejsze grupy produktowe w eksporcie podmiotów mających siedzibę w poszczególnych województwach. Udziały
w eksporcie w latach 2009–2011

Dla władz samorządowych poszczególnych regionów istotny walor poznawczy miałaby znajomość dokładnej struktury eksportu,
a także prześledzenie zmian w niej zachodzących. Przybliżyłoby to wiedzę na temat tzw. regionalnego profilu eksportowego, a także
wskazało na te branże, w których ewentualne osłabienie koniunktury mogłoby przyczynić się do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
Podobna analiza przeprowadzona dla dłuższego okresu mogłaby skierować uwagę na zachodzące na płaszczyźnie eksportu zmiany
strukturalne. Ze względu na cele i charakter niniejszego opracowania nie jest naszym zamiarem szczegółowe opisywanie struktury
produktowej eksportu i jej zmian w województwach. Ograniczymy się zatem do wskazania najważniejszych pięciu grup produktowych w eksporcie podmiotów mających siedzibę w każdym z województw. W tabeli przedstawione zostały informacje o tym, jaki
udział w eksporcie ogółem ma każda z grup produktowych (w latach 2009–2011). Trzeba podkreślić, że powyższe informacje mają
jedynie ograniczoną przydatność ze względu na krótki charakter analizy. Nie dysponujemy jednak dłuższym szeregiem czasowym
według klasyfikacji CN.

Rozdział 4, podrozdział 4.2
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Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją
4802 lub 4803

Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe, lub aparatura do
zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo

Papier toaletowy, wata, wstęgi z włókien celulozowych stosowanych w gospodarstwach domowych, do celów sanitarnych; artykuły do użytku domowego, sanitarnego, szpitalnego, odzież,
z materiałów papierniczych, waty, wstęg z włókien celulozowych

Meble do siedzenia (bez objętych pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania,
oraz ich części

2

3

4

5

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe

Gotowe spoiwa do form odlewniczych rdzeni; wyroby i preparaty przemysłu chemicznego
lub pokrewnych (wyłącznie składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej
niewymienione

Części nadające się do zastosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od
8425 do 8430

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1

2

3

4

5

Lubelskie

Papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, niepoddane dalszej obróbce lub
przetwarzaniu w inny sposób niż wymieniony w uwadze 3 do tego działu

1

Kujawsko-pomorskie

5,8

1,7

1,3

5,0

8,1

3,2

4,4

13,3

3,6

2,5

5,1

3,2

2,2

5,8

10,2

3,1

3,8

9,6

4,8

3,6

4,7

4,7

5,2

6,7

10,1

4,0

4,2

4,6

5,1

5,1
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Meble do siedzenia (bez objętych pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania,
oraz ich części

Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe, lub aparatura do
zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo

Drut izolowany, kable oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne; przewody z włókien
optycznych, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki

Papier i tektura niepowleczone, do pisania, druku itp., papier nieperforowany na karty i taśmy,
dziurkowany, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (kw.), bez pozycji 4801 lub 4803; czerpane

3

4

5

Mięso ze świń świeże, schłodzone lub zamrożone

Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe, lub aparatura do
zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo

Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub
nie; pompy cieplne inne niż klimatyzatory z pozycji 8415

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

2

3

4

5

Drut izolowany, kable oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne; przewody z włókien
optycznych, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

Kauczuk syntetyczny i faktysa z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny dowolnego produktu z pozycji 4001 z dowolnym produktem objętym tą pozycją

1

2

3

Małopolskie

Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, włączając maszyny piorąco-suszące

1

Łódzkie

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

2

Lubuskie

Województwo/grupa produktowa

1

Lp.

2,2

5,6

6,5

1,4

3,6

4,2

0,7

1,5

4,2

7,4

15,3

8,5

9,6

2009

3,6

5,8

8,9

1,9

3,0

3,1

2,8

3,6

4,0

7,2

11,7

9,3

9,6

2010

Udział (%)

4,7

5,6

8,1

2,6

3,0

3,4

3,7

4,2

3,9

7,2

8,1

9,9

10,3

2011
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Sprzęt elektryczny, oświetleniowy, sygnalizacyjny, b. poz. 8539, elektryczne wycieraczki szyb,
urządzenia przeciw zamarzaniu i potnieniu szyb, stosowane w rowerach i w pojazdach silnikowych

5

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty
gdzie indziej niewymienione, zawierające >=70% olejów ropy naftowej lub bitumicznej; oleje
odpadowe

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao

Maszyny i urządzenia (inne niż w pozycji 8450), do prania, czyszczenia, suszenia, farbowania,
cięcia, zwijania, wykańczania wyrobów włókienniczych; urządzenia stosowane przy produkcji
pokryć podłogowych

Leki (z wyłączeniem wyrobów z pozycji 3002, 3005 l. 3006) złożone z produktów zmieszanych
lub nie, do celów profilaktycznych lub terapeutycznych, w opakowaniach lub do sprzedaży
detalicznej

2

3

4

5

Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel
retortowy

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

Drut izolowany, kable oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne; przewody z włókien
optycznych, gdzie indziej niewymienione, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki

Oprawy, okucia itp. z metali nieszlachetnych, do mebli, waliz itp.; uchwyty, kółka samonastawne z zamocowaniem, automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metali nieszlachetnych

1

2

3

4

5

Opolskie

Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe, lub aparatura do
zapisu lub odtwarzania dźwięku bądź obrazu; monitory i projektory wideo

1

Mazowieckie

Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)

4

2,2

5,5

7,7

5,6

11,5

1,8

2,5

2,3

2,8

11,0

4,2

4,2

2,8

5,6

6,8

5,7

9,0

1,9

2,5

2,9

3,3

9,2

4,4

3,5

2,5

5,8

6,1

6,5

7,7

1,9

2,1

2,5

4,7

7,9

3,5

4,3
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Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub
8408

Meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 oraz ich części

Sery i twarogi

Podgrzewacze do wody i grzałki nurnikowe, elektryczne; aparatura do ogrzewania, elektryczna; urządzenia elektrotermiczne; oporowe elementy grzejne inne niż w pozycji 8545

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od obróbki termicznej podczas
procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

Mięso ze świń świeże, schłodzone lub zamrożone

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione, zawierające >=70% olejów ropy naftowej lub bitumicznej;
oleje odpadowe

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające itp.; pływające doki; pływające
lub podwodne platformy wiertnicze lub produkcyjne

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

Pomorskie

Podlaskie

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

Podkarpackie

Województwo/grupa produktowa

1

Lp.

2,7

5,8

23,2

1,6

5,6

5,7

4,1

8,1

1,2

11,7

23,1

4,1

5,5

5,7

3,0

8,6

2,9

3,4

3,6

9,5

3,5

10,6

11,2

2010

7,5

8,3

11,3

2009

Udział (%)

5,2

15,7

27,1

5,2

5,7

6,5

7,6

7,7

2,5

3,6

9,4

10,6

11,0

2011
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Konstrukcje (b. poz. 9406) i części konstrukcyjne z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki,
kształtowniki, profile, rury itp., stosowane w konstrukcjach z żeliwa lub stali

5

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel
retortowy

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla

2

3

4

5

Łożyska toczne

Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami
komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego

2

3

4

5

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

Meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 i ich części

Meble do siedzenia (bez objętych pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania,
oraz ich części

Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

1

2

3

4

5

Warmińsko-mazurskie

Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, kute, walcowane, ciągnione, wyciskane na gorąco,
z wyłączeniem skręconych po walcowaniu

1

Świętokrzyskie

Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu osób (inne
niż objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi i wyścigowymi

1

Śląskie

Papier i tektura niepowleczone, do pisania, druku itp., papier nieperforowany na karty i taśmy,
dziurkowany, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (kw.), bez pozycji 4801 lub 4803; czerpane

4

3,7

1,2

7,1

13,8

29,1

5,3

2,1

6,4

7,0

11,3

4,3

5,6

3,1

13,0

28,7

3,2

3,1

3,3

5,6

6,9

11,4

28,6

4,7

2,5

6,5

8,9

10,8

4,6

5,8

5,3

13,1

24,1

1,8

2,6

3,5

3,9

6,6

10,4

28,4

4,7

4,7

6,2

8,3

10,3

3,5

6,1

6,8

11,5

20,9

1,8

2,2
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Pojazdy silnikowe do transportu towarów

Meble do siedzenia (bez objętych pozycją 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania,
oraz ich części

Leki (z wyłączeniem wyrobów z pozycji 3002, 3005 l. 3006) złożone z produktów zmieszanych
lub nie, do celów profilaktycznych lub terapeutycznych, w opakowaniu lub do sprzedaży
detalicznej

Żarówki lub lampy wyładowcze, zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni; lampy łukowe

2

3

4

5

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od obróbki termicznej podczas
procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów

Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy z pierwiastków: azot, fosfor, potas;
towary działu 31 w postaciach lub w opakowaniach o masie =< 10 kg

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

2

3

4

5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Izby Celnej.

Meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 i ich części

1

Zachodniopomorskie

Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu osób (inne
niż objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi i wyścigowymi

Wielkopolskie

Województwo/grupa produktowa

1

Lp.

3,5

1,6

12,2

5,9

21,1

5,4

4,5

6,7

5,7

11,0

2009

4,3

3,5

2,6

7,2

23,0

5,1

6,0

6,3

7,0

7,5

2010

Udział (%)

3,5

4,0

4,7

6,6

22,6

4,6

4,7

5,9

7,1

9,2

2011
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Obserwowalne zmienne

S
D
S
S

S
S
S
D

Założony
wpływ*

0 ,5

0 ,5

 Xr


Sr  ,
X

 PL

SPL 


gdzie Xr i XPL to zmienna ilustrująca wyposażenie infrastrukturalne danego typu konkretnego regionu i Polski jako całości; N i S – odpowiednio populacja
i powierzchnia regionu/Polski (Brodzicki i in. 2010).

 Xr


Nr 
				
SIJI r = 

X
 PL

N PL 


Indeksy SIJI skonstruowano według metodologii zaproponowanej przez Careijo i in. (2006). Konstrukcja indeksu relatywizuje wyposażenie w infrastrukturę w stosunku do ludności oraz powierzchni regionu. Indeks SIJI w przypadku infrastruktury drogowej dróg uwzględnił infrastrukturę decydującą
według GDDKiA o dostępności zewnętrznej regionu – autostrady oraz drogi publiczne krajowe, w tym dwujezdniowe o utwardzonej powierzchni. SIJI dla
infrastruktury kolejowej uwzględnił długość linii kolejowych eksploatowanych, w tym zelektryfikowanych. SIJI dla infrastruktury lotniczej został skonstruowany nie tyle na podstawie występowanie lotnisk, ile na podstawie liczby regularnych połączeń lotniczych z podziałem na krajowe, zagraniczne, w tym do
hubów europejskich, oraz międzykontynentalne. W analizie wykorzystano sugerowany w literaturze przedmiotu system wag, pozwalający przeliczyć dane
wejściowe na ich ogólne ekwiwalenty. Konstrukcja indeksu SIJI jest następująca:

1

1.
– syntetyczne indeksy jakości infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej1 – Careijo (2006)
2.
– liczba lotnisk oraz lądowisk na 10 000 km2 (wg danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
3.
– liczba bezpośrednich międzynarodowych połączeń kolejowych
4.
– czasy dojazdu do Berlina (największego ośrodka regionu) oraz do Warszawy (stolicy państwa)
Jakość życia
1.
– przeciętne dalsze trwanie życia
2.
– emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, pyłowych i gazowych
3.
– zasoby mieszkaniowe
4.
– liczba turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (miejsca noclegowe w hotelach)

Infrastruktura komunikacyjna

Lp.

Tabela A4. Zmienne wykorzystane do budowy poszczególnych determinant atrakcyjności inwestycyjnej1

Rozdział 4, podrozdział 4.3.4

Aneks

341

Obserwowalne zmienne

5.
– liczba restauracji, teatrów i instytucji muzycznych; muzeów i oddziałów muzealnych, kin, liczba klubów sportowych
6.
– ludność w miastach korzystająca z kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków
7.
– ludność w miastach obsługiwana przez zakłady komunikacji miejskiej
8.
– odsetek dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
9.
– łóżka w szpitalach
10. – wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną
11. – liczba przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych
Obecność inwestycji zagranicznych
1.
– kapitał podstawowy w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego
2.
– liczba pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego
3.
– liczba inwestycji o wartości powyżej 1 mln USD
4.
– współczynnik koncentracji Herfindahla–Hirschmana dla gmin, w których ulokowały się BIZ
Kapitał wiedzy i innowacyjność
1.
– przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje produktowe i/lub procesowe w % ogółu przedsiębiorstw
2.
– przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet (% przedsiębiorstw posiadających łącze szerokopasmowe)
3.
– liczba zgłoszonych wynalazków
4.
– liczba udzielonych patentów
5.
– nakłady na działalność B+R
6.
– relacja nakładów na B+R do PKB
7.
– udział podmiotów gospodarczych w całości nakładów na B+R
8.
– liczba jednostek badawczo-rozwojowych
9.
– zatrudnienie w sferze B+R (ogółem oraz w relacji do liczby aktywnych zawodowo ogółem)
10. – liczba absolwentów szkół wyższych
Poziom kosztów
1.
– przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
2.
– przeciętne miesięczne koszty pracy
3.
– wartość dodana brutto na 1 pracującego
4.
– przeciętna cena metra2 mieszkania w stolicy województwa

Lp.

D
D
D
D

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S
S
D
D

Założony
wpływ*
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– zgony niemowląt na 10000 urodzeń żywych
– pracujący w usługach rynkowych w % ogółu
– udział usług rynkowych w wartości dodanej brutto

– zużycie energii elektrycznej per capita w miastach
6.
– wskaźnik zagrożenia ubóstwem
7.
– liczba zarejestrowanych samochodów osobowych
8.
– wyposażenie gospodarstw domowych w komputer osobisty z dostępem do Internetu
9.
– liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
Zasoby rynku pracy
1.
– stopa bezrobocia
2.
– saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych na pobyt stały
3.
– ludność w wieku poniżej 25 lat w % ogółu ludności
4.
– stopa długoterminowego bezrobocia

2.
3.
4.
5.

5.
– przeciętna cena metra2 mieszkania poza stolicą województwa
6.
– cena najmu biura w centrum
7.
– koszty podstawowych mediów (woda, ogrzewanie) i usług konsumenckich
Potencjał rynku
1.
– liczba ludności
2.
– przyrost naturalny
3.
– wielkość miast oraz udziału liczby ludności w miastach
4.
– nakłady inwestycyjne
5.
– produkcja sprzedana przemysłu
6.
– dochody budżetów gmin
7.
– produkt krajowy brutto
8.
– struktura wartości dodanej brutto
9.
– poziom dochodów
10. – sprzedaż detaliczna towarów
Poziom rozwoju
1.
– PKB per capita

D
S
D
D

D
S
S
D

D
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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D
D

Aneks

343

– liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy

S
S
D
S

S

S
S

S

S

S

D
S

Najogólniej rzecz ujmując, metoda Principal Component Analysis (PCA) polega na transformacji dużego zbioru zmiennych pierwotnych w nowy zbiór nieobserwowanych zmiennych, które są ich liniowymi kombinacjami. W wyniku zastosowania analizy głównych
składowych dokonujemy dekompozycji zmienności wyznaczonej dla wielowymiarowego zbioru obserwacji na zbiór składowych
w taki sposób, że pierwsza składowa wyjaśnia możliwie największą część zmienności danych, druga składowa wyjaśnia największą
część pozostałej zmienności itd. Procedura budowy cząstkowych wskaźników syntetycznych (dla poszczególnych determinant atrakcyjności) składała się z następujących etapów:

Opis wykorzystanej w badaniu metody Principal Component Analysis (PCA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brodzicki i in. 2010.

Uwaga: * S – stymulanta, D – destymulanta.

– współczynniki lokalizacji (LQ) podmiotów (według liczby pracujących) dla przemysłu przetwórczego oraz dla usług rynkowych
7.
– pracujący ogółem w % ludności
Kapitał ludzki
1.
– liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 000 mieszkańców jako aproksymacja
poziomu przedsiębiorczości społeczeństwa regionów
2.
– liczba pracujących w sektorze wysokich i średnio wysokich technologii przemysłu przetwórczego oraz usługach intensywnie
wykorzystujących wiedzę, w tym tzw. usługach knowledge-intensive (na 100 tys. mieszkańców)
3.
– ogólna liczba nauczycieli akademickich (na 100 tys. mieszkańców)
4.
– współczynnik specjalizacji zatrudnienia w branżach o wysokiej intensywności wykorzystania kapitału ludzkiego w stosunku do
średniej dla kraju (współczynniki LQ)
Jakość instytucji
1.
– całkowita wartość projektów dofinansowanych z środków UE w latach 2004–2006 oraz dotychczas zrealizowanych za lata
2007–2013 w przeliczeniu na jednego mieszkańca
2.
– powierzchnia objęta obowiązującymi planami miejscowymi
3.
– liczba postępowań przygotowawczych w sprawach o korupcję (na podstawie raportu CBA „Mapa korupcji”)
4.
– wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych (w %)
5.
– frekwencja wyborcza w wyborach bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego (zaufanie społeczne do władz)

5.
6.
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6,4
4,2
2,0
3,3
5,7
7,1
25,5
2,7
3,6
1,6
4,7
18,1
2,7
2,1
6,8
3,6

PRAC

5,7
4,2
1,6
3,1
5,0
7,2
28,6
2,4
2,9
1,4
4,7
17,5
2,2
1,9
7,4
4,3

PS

4,5
4,2
2,0
3,1
3,5
7,3
22,3
2,9
2,8
0,9
7,9
20,9
2,0
1,2
5,6
9,0

EXP

1995

5,8
3,9
1,4
2,6
4,8
7,4
29,4
2,6
2,9
1,2
4,4
19,9
2,3
1,6
6,0
3,9

VA

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

DLN
KPM
LBL
LBS
LDZ
MLP
MZW
OPL
PDK
PDL
PMR
SLS
SWT
WMZ
WLK
ZCH

Województwo

7,4
4,8
2,1
3,1
5,5
7,3
21,2
2,4
4,5
2,0
5,3
16,6
2,6
2,7
9,1
3,5

PRAC

6,2
4,1
1,8
2,4
4,7
6,9
29,6
2,0
3,3
1,9
4,5
15,6
2,3
2,1
9,4
3,2

PS

6,3
5,0
3,3
1,7
3,8
5,4
20,4
2,3
4,5
1,2
7,0
20,4
1,4
2,3
9,8
5,2

EXP

1999

Tabela A5. Udział województw w strukturze gospodarki Polski

6,5
3,9
1,8
2,2
4,7
6,4
29,3
2,2
3,4
1,5
4,6
18,0
2,3
1,9
8,4
2,9

VA

7,9
4,4
2,8
2,0
5,3
7,7
26,2
1,7
4,0
1,7
5,1
14,3
2,0
2,3
10,3
2,4

PRAC

7,1
4,0
2,3
1,5
4,3
7,9
32,6
1,4
2,7
1,7
5,0
12,9
1,9
1,5
11,4
2,0

PS

12,7
4,7
1,1
3,4
4,0
6,4
18,9
1,8
3,2
1,0
5,4
19,7
0,9
1,3
13,2
2,4

EXP

2009

7,2
3,7
1,9
1,7
4,8
5,1
34,9
1,6
3,0
1,4
5,2
13,4
1,8
1,5
10,7
2,1

VA

1,5
0,2
0,8
–1,3
–0,4
0,5
0,7
–0,9
0,4
0,1
0,4
–3,7
–0,7
0,2
3,4
–1,2

PRAC

PS
1,4
–0,2
0,6
–1,6
–0,7
0,7
3,9
–1,1
–0,1
0,3
0,3
–4,6
–0,3
–0,4
4,1
–2,3

8,2
0,5
–0,9
0,3
0,5
–0,9
–3,4
–1,1
0,4
0,1
–2,5
–1,2
–1,1
0,1
7,6
–6,6

EXP

VA

1,4
–0,2
0,5
–0,9
0,0
–2,2
5,6
–1,1
0,1
0,2
0,8
–6,4
–0,4
–0,1
4,6
–1,7

Zmiana 1995–2009

transformacja zmiennych destymulant na stymulanty,
identyfikacja i uwzględnienie obserwacji nietypowych (outliers),
redukcja skośności (transformacja Boxa-Coxa),
normalizacja zmiennych (standaryzacja),
analiza głównych składowych – jeżeli pierwsza główna składowa charakteryzowała się wysoką (>3) wartością własną (wariancją),
przyjmowana była za wskaźnik syntetyczny dla danej kategorii.

Rozdział 4, podrozdział 4.4

–
–
–
–
–
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U

PP

PW

S1

U

PP

PW

S1

U

PP

PW

S1

3,4
4,5
52,2
36,0
1,1
0,9
39,8
54,7
–2,3
–3,7
–12,3
18,7

DLN

5,7
0,4
64,4
25,3
0,0
0,3
51,8
46,2
–5,7
–0,1
–12,5
21,0

KPM

5,2
0,0
58,1
31,5
0,1
0,1
37,3
57,9
–5,1
0,0
–20,8
26,4

LBL

2,8
0,6
49,1
44,5
0,0
0,1
57,3
41,1
–2,8
–0,5
8,2
–3,3

LBS

2,0
0,0
59,7
32,1
0,0
0,3
46,3
48,9
–2,0
0,3
–13,3
16,8

LDZ

0,4
7,0
47,8
41,4
0,8
0,9
34,6
59,5
0,3
–6,1
–13,2
18,1

MLP

3,0
0,0
22,1
68,9
0,0
0,0
20,5
76,6
–3,0
0,0
–1,6
7,8

MZW

OPL
10,9
1,5
51,9
30,7
0,0
1,1
53,6
45,3
–10,9
–0,4
1,6
14,6

0,4
2,2
53,1
39,8
0,7
0,0
50,7
45,7
0,3
–2,2
–2,4
5,9

PDK

3,1
0,0
44,2
46,9
0,7
0,7
43,3
51,4
–2,4
0,7
–1,0
4,5

PDL

4,5
0,1
49,9
40,8
1,1
0,4
42,4
50,6
–3,4
0,3
–7,5
9,8

PMR

1,0
31,0
36,8
27,9
0,4
17,9
39,0
40,0
–0,6
–13,2
2,1
12,1

SLS

1,8
3,9
50,7
38,5
0,5
2,5
43,5
49,2
–1,3
–1,5
–7,2
10,7

SWT

6,9
0,0
45,5
42,3
2,7
0,0
52,7
42,7
–4,2
0,0
7,2
0,3

7,9
0,0
54,9
33,0
2,8
0,3
47,1
47,5
–5,1
0,2
–7,8
14,4

WMZ WLK

9,3
0,0
44,7
40,2
0,0
0,4
42,9
56,7
–9,3
0,4
–1,7
16,5

ZCH

3,4
6,7
41,9
43,3
0,7
2,9
37,4
56,0
–2,7
–3,8
–4,5
12,6

PLO

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. S1 – sektor pierwszy (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo, PKD 01–05), PW – przemysł wydobywczy (PKD 10–14),
PP – przemysł przetwórczy (PKD 15–37), U – usługi (PKD 40–99).

Zmiana

2009

1995

PS

Tabela A6. Struktura gospodarki województw z punktu widzenia liczby pracujących
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U

PP

PW

S1

U

PP

PW

S1

U

PP

PW

S1

1,00
0,68
1,25
0,83
1,65
0,31
1,06
0,98
0,6
–0,4
–0,2
0,1

DLN

1,68
0,06
1,54
0,58
0,00
0,11
1,38
0,83
–1,7
0,1
–0,2
0,2

KPM

1,54
0,01
1,39
0,73
0,15
0,03
1,00
1,03
–1,4
0,0
–0,4
0,3

LBL

0,83
0,09
1,17
1,03
0,00
0,03
1,53
0,73
–0,8
–0,1
0,4
–0,3

LBS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zmiana

2009

1995

VA

0,60
0,00
1,42
0,74
0,00
0,10
1,24
0,87
–0,6
0,1
–0,2
0,1

LDZ

0,13
1,05
1,14
0,95
1,16
0,30
0,92
1,06
1,0
–0,7
–0,2
0,1

MLP

0,88
0,00
0,53
1,59
0,00
0,01
0,55
1,37
–0,9
0,0
0,0
–0,2

MZW

3,24
0,22
1,24
0,71
0,00
0,38
1,43
0,81
–3,2
0,2
0,2
0,1

OPL

0,10
0,33
1,27
0,92
1,00
0,00
1,35
0,82
0,9
–0,3
0,1
–0,1

PDK

0,93
0,00
1,06
1,08
1,09
0,26
1,16
0,92
0,2
0,3
0,1
–0,2

PDL

Tabela A7. Specjalizacja województw z punktu widzenia liczby pracujących (indeks SQ)
1,34
0,02
1,19
0,94
1,63
0,15
1,13
0,90
0,3
0,1
–0,1
0,0

PMR

0,31
4,65
0,88
0,64
0,59
6,21
1,04
0,71
0,3
1,6
0,2
0,1

SLS

0,55
0,59
1,21
0,89
0,83
0,86
1,16
0,88
0,3
0,3
0,0
0,0

SWT

2,05
0,00
1,08
0,98
4,15
0,00
1,41
0,76
2,1
0,0
0,3
–0,2

WMZ

2,34
0,01
1,31
0,76
4,27
0,09
1,26
0,85
1,9
0,1
–0,1
0,1

WLK

2,75
0,00
1,07
0,93
0,00
0,13
1,15
1,01
–2,7
0,1
0,1
0,1

ZCH

Aneks

347

U

PP

PW

S1

U

PP

PW

S1

U

PP

PW

S1

2,0
1,7
42,1
43,4
0,6
0,5
45,4
48,3
–1,4
–1,3
3,3
4,9

DLN

2,9
0,2
61,8
28,5
0,0
0,2
46,6
52,3
–2,9
0,0
–15,1
23,7

KPM

3,0
0,0
51,0
38,3
0,0
0,0
28,9
64,2
–3,0
0,0
–22,2
25,9

LBL

1,2
0,5
45,8
46,8
0,0
0,0
59,9
38,2
–1,2
–0,4
14,1
–8,7

LBS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zmiana

2009

1995

PS

1,0
0,0
44,9
40,5
0,0
0,1
43,2
48,5
–1,0
0,1
–1,7
8,0

LDZ

0,2
3,4
52,4
36,9
0,2
0,3
28,9
65,9
0,0
–3,1
–23,5
29,0

MLP

1,2
0,0
20,3
64,1
0,0
0,0
19,5
73,7
–1,2
0,0
–0,7
9,6

MZW

7,7
0,8
53,5
28,6
0,0
0,6
52,5
47,0
–7,7
–0,2
–1,0
18,4

OPL

0,1
2,0
45,5
44,4
0,2
0,0
43,6
51,4
0,1
–2,0
–1,9
6,9

PDK

1,5
0,0
36,1
52,4
0,3
0,3
39,3
55,0
–1,1
0,3
3,2
2,6

PDL

2,7
0,1
43,4
46,4
0,8
0,3
32,2
57,0
–1,9
0,2
–11,2
10,5

PMR

Tabela A8. Struktura gospodarki województw z punktu widzenia produkcji sprzedanej
0,6
16,6
40,9
34,5
0,2
5,1
49,5
40,2
–0,4
–11,4
8,7
5,7

SLS

0,7
2,9
44,1
42,0
0,2
0,8
32,4
57,9
–0,5
–2,1
–11,7
16,0

SWT

4,2
0,0
43,7
45,5
2,1
0,0
51,7
45,1
–2,1
0,0
8,0
–0,4

3,1
0,0
47,4
41,7
2,0
0,1
40,0
54,0
–1,2
0,1
–7,4
12,3

WMZ WLK

4,5
0,0
41,0
46,0
0,0
0,2
36,9
63,0
–4,5
0,2
–4,1
17,0

ZCH

1,7
3,4
38,4
46,5
0,4
0,8
34,4
59,0
–1,3
–2,6
–4,0
12,5

PLO

348
Aneks

0,57
1,32
0,82
0,3

PW

U

PP

PW

S1

U

PP

S1

U

0,1
0,2
–0,1

0,50
1,10
0,93
1,51

PW

PP

1,20

DLN

S1

0,2
–0,3
0,3

0,23
1,36
0,89
–1,7

0,07
1,61
0,61
0,00

1,71

KPM

0,0
–0,5
0,3

0,04
0,84
1,09
–1,7

0,01
1,33
0,82
0,09

1,80

LBL

–0,1
0,6
–0,4

0,05
1,74
0,65
–0,7

0,14
1,19
1,01
0,00

0,70

LBS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zmiana

2009

1995

VA

0,1
0,1
0,0

0,14
1,26
0,82
–0,6

0,00
1,17
0,87
0,00

0,61

LDZ

–0,6
–0,5
0,3

0,35
0,84
1,12
0,4

0,99
1,37
0,79
0,58

0,15

MLP

0,0
0,0
–0,1

0,04
0,57
1,25
–0,7

0,00
0,53
1,38
0,00

0,69

MZW

0,5
0,1
0,2

0,72
1,53
0,80
–4,6

0,23
1,39
0,62
0,00

4,55

OPL

–0,6
0,1
–0,1

0,00
1,27
0,87
0,5

0,59
1,19
0,96
0,58

0,06

PDK

0,4
0,2
–0,2

0,36
1,14
0,93
–0,1

0,00
0,94
1,13
0,79

0,86

PDL

0,3
–0,2
0,0

0,35
0,94
0,97
0,4

0,02
1,13
1,00
2,02

1,61

PMR

Tabela A9. Specjalizacja województw z punktu widzenia produkcji sprzedanej (indeks SQ)

1,6
0,4
–0,1

6,48
1,44
0,68
0,1

4,86
1,07
0,74
0,50

0,36

SLS

0,2
–0,2
0,1

1,04
0,94
0,98
0,1

0,86
1,15
0,90
0,50

0,39

SWT

0,0
0,4
–0,2

0,00
1,50
0,76
2,8

0,00
1,14
0,98
5,28

2,47

WMZ

0,1
–0,1
0,0

0,09
1,17
0,92
3,1

0,00
1,24
0,90
4,94

1,86

WLK

0,2
0,0
0,1

0,23
1,07
1,07
–2,7

0,00
1,07
0,99
0,00

2,68

ZCH

Aneks

349

19,9

–16,7

PW

PP

U

–1,9

2,4

–0,1

4,4

95,6

–2,7

PP

0,0

–0,3

96,4

PW

0,0

6,3

3,3

0,1

S1

–0,2

0,2

U

0,1

93,2

S1

20,0

PP

0,3

KPM

U

2,8

76,6

PW

0,4

S1

DLN

–19,4

20,0

–0,1

–0,6

7,0

93,0

0,0

0,0

26,3

73,0

0,1

0,6

LBL

–21,9

25,5

–2,5

–0,5

5,4

94,6

0,0

0,0

27,3

69,1

2,6

0,5

LBS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zmiana

2009

1995

EXP

–19,0

19,2

0,0

–0,2

8,8

91,1

0,0

0,0

27,8

71,9

0,0

0,2

LDZ

–13,5

13,6

–0,8

0,1

12,6

86,6

0,1

0,1

26,0

73,0

0,9

0,0

MLP

–42,5

44,4

0,0

–0,2

29,5

69,9

0,0

0,0

72,1

25,5

0,0

0,2

MZW

–1,4

2,3

–0,3

–0,6

12,9

87,1

0,0

0,0

14,3

84,8

0,3

0,6

OPL

–18,4

29,5

–11,1

0,0

4,0

96,0

0,0

0,0

22,4

66,5

11,1

0,0

PDK

Tabela A10. Struktura gospodarki województw z punktu widzenia eksportu

–15,4

15,7

0,0

–0,4

14,6

85,3

0,0

0,1

29,9

69,5

0,0

0,5

PDL

–17,9

18,7

0,0

–0,8

11,1

88,8

0,0

0,0

29,0

70,1

0,0

0,8

PMR

–42,2

44,9

–2,5

–0,1

4,1

95,2

0,7

0,1

46,4

50,3

3,2

0,1

SLS

–22,3

33,2

–11,1

0,1

5,3

93,4

1,1

0,2

27,5

60,2

12,2

0,1

SWT

–24,5

25,5

0,0

–1,0

2,7

96,7

0,0

0,7

27,2

71,2

0,0

1,7

–9,9

9,7

0,0

0,1

4,9

93,7

0,0

1,4

14,8

84,0

0,0

1,2

WMZ WLK

–19,3

21,0

0,0

–1,7

15,9

84,1

0,0

0,0

35,1

63,1

0,0

1,7

ZCH

PLO
0,5
1,5
57,9
39,6
0,2
0,2
88,8
10,6
–0,2
–1,3
30,9
–29,0

350
Aneks

U

PP

PW

S1

U

PP

PW

S1

U

PP

PW

S1

–1,4
–0,2
–0,2

0,38
1,09
0,31
0,0

0,83
1,83
1,32
0,50
0,81

DLN

0,2
–0,5
0,3

0,29
1,08
0,41
–0,6

0,65
0,10
1,61
0,16
0,00

KPM

–0,1
–0,2
0,0

0,00
1,05
0,65
–1,3

1,26
0,06
1,26
0,66
0,00

LBL

–1,5
–0,1
–0,2

0,16
1,07
0,51
–1,0

0,95
1,71
1,19
0,69
0,00

LBS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zmiana

2009

1995

VA

0,3
–0,2
0,1

0,28
1,03
0,83
–0,5

0,51
0,00
1,24
0,70
0,00

LDZ

0,0
–0,3
0,5

0,61
0,98
1,18
0,3

0,06
0,61
1,26
0,66
0,40

MLP

0,0
0,3
1,0

0,00
0,79
2,77
–0,5

0,47
0,00
0,44
1,82
0,00

MZW

Tabela A11. Specjalizacja województw w eksporcie (indeks SQ)

–0,2
–0,5
0,9

0,02
0,98
1,21
–1,3

1,33
0,18
1,47
0,36
0,00

OPL

–7,3
–0,1
–0,2

0,00
1,08
0,37
0,1

0,00
7,34
1,15
0,57
0,08

PDK

0,1
–0,2
0,6

0,09
0,96
1,37
–0,6

1,05
0,00
1,20
0,76
0,49

PDL

0,1
–0,2
0,3

0,09
1,00
1,04
–1,7

1,75
0,02
1,21
0,73
0,10

PMR

1,9
0,2
–0,8

3,97
1,07
0,39
0,0

0,28
2,11
0,87
1,17
0,24

SLS

–1,6
0,0
–0,2

6,52
1,05
0,50
0,7

0,14
8,11
1,04
0,70
0,80

SWT

0,0
–0,1
–0,4

0,00
1,09
0,25
–0,7

3,48
0,00
1,23
0,69
2,83

WMZ

0,2
–0,4
0,1

0,23
1,05
0,46
3,3

2,58
0,00
1,45
0,37
5,84

WLK

0,0
–0,1
0,6

0,05
0,95
1,49
–3,6

3,56
0,00
1,09
0,89
0,00

ZCH

Aneks

351

4,6
46,0
32,7
1,1

0,8
46,3
45,6
–1,4

–3,7
0,3
12,8

PW

PW

PW

U

PP

S1

U

PP

S1

U

PP

2,6

S1

DLN

–0,1
–10,2
18,0

0,4
56,8
40,1
–2,5

0,5
67,1
22,1
1,0

3,5

KPM

0,0
–21,8
23,6

0,1
35,1
53,9
–3,1

0,1
56,9
30,3
1,0

4,1

LBL

–0,6
11,8
–7,9

0,0
64,4
30,8
–0,5

0,7
52,6
38,6
1,2

1,7

LBS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zmiana

2009

1995

VA

0,2
–9,1
11,3

0,2
45,1
41,5
–0,9

0,0
54,2
30,2
0,4

1,2

LDZ

–7,5
–30,1
41,4

0,4
23,1
73,2
0,3

7,9
53,1
31,8
0,7

0,3

MLP

0,0
–1,0
9,1

0,0
19,8
75,4
–2,3

0,0
20,9
66,3
0,0

2,3

MZW

–0,2
2,2
13,5

1,0
58,7
37,4
–5,3

1,3
56,5
23,9
2,9

8,1

OPL

–2,0
0,0
5,9

0,3
56,9
37,1
0,3

2,3
56,9
31,2
0,5

0,1

PDK

0,7
0,9
5,1

0,7
43,8
48,5
–1,6

0,0
42,9
43,4
0,7

2,3

PDL

Tabela A12. Struktura gospodarki województw z punktu widzenia wartości dodanej

0,9
–5,8
6,3

1,0
40,5
49,0
–1,8

0,1
46,3
42,7
1,3

3,1

PMR

–21,1
11,5
11,0

13,8
46,6
34,1
–0,5

34,9
35,1
23,1
0,4

0,9

SLS

–1,9
–4,8
7,5

2,0
49,4
39,0
–0,4

3,9
54,2
31,5
0,5

0,8

SWT

0,3
5,6
3,3

0,3
52,7
41,6
–2,2

0,0
47,0
38,4
3,6

5,7

0,1
–7,1
12,0

0,2
48,4
43,5
–1,7

0,0
55,5
31,5
2,7

4,4

WMZ WLK

0,3
–1,4
13,0

0,3
42,7
54,0
–2,2

0,0
44,1
41,0
2,9

5,1

ZCH

–5,9
–3,0
14,2

2,1
36,8
55,0
–1,5

8,0
39,8
40,8
0,8

2,3

PLO

352
Aneks

U

U

PP

PW

S1

U

PP

PW

S1

–0,2
0,1
0,0

0,57
1,16
0,80
1,41
0,39
1,26
0,83
0,3

PW

PP

1,13

DLN

S1

0,1
–0,1
0,2

0,06
1,68
0,54
1,21
0,19
1,54
0,73
–0,3

1,54

KPM

0,0
–0,5
0,2

0,01
1,43
0,74
1,23
0,03
0,95
0,98
–0,6

1,79

LBL

–0,1
0,4
–0,4

0,08
1,32
0,95
1,53
0,02
1,75
0,56
0,8

0,77

LBS

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zmiana

2009

1995

VA

0,1
–0,1
0,0

0,00
1,36
0,74
0,44
0,09
1,23
0,75
–0,1

0,53

LDZ

–0,8
–0,7
0,6

0,98
1,33
0,78
0,81
0,18
0,63
1,33
0,7

0,14

MLP

0,0
0,0
–0,3

0,00
0,52
1,63
0,00
0,01
0,54
1,37
–1,0

1,01

MZW

0,3
0,2
0,1

0,16
1,42
0,59
3,58
0,49
1,60
0,68
0,0

3,57

OPL

–0,2
0,1
–0,1

0,29
1,43
0,77
0,62
0,13
1,55
0,68
0,6

0,07

PDK

0,3
0,1
–0,2

0,00
1,08
1,06
0,85
0,32
1,19
0,88
–0,2

1,01

PDL

Tabela A13. Specjalizacja województw z punktu widzenia wartości dodanej (indeks SQ)

0,5
–0,1
–0,2

0,02
1,16
1,05
1,65
0,47
1,10
0,89
0,3

1,38

PMR

2,1
0,4
0,1

4,35
0,88
0,57
0,46
6,49
1,27
0,62
0,1

0,38

SLS

0,4
0,0
–0,1

0,49
1,36
0,77
0,60
0,93
1,34
0,71
0,2

0,37

SWT

0,2
0,2
–0,2

0,00
1,18
0,94
4,48
0,16
1,43
0,76
2,0

2,52

WMZ

0,1
–0,1
0,0

0,00
1,39
0,77
3,32
0,08
1,32
0,79
1,4

1,92

WLK

0,2
0,1
0,0

0,00
1,11
1,01
3,63
0,16
1,16
0,98
1,4

2,26

ZCH

Aneks

353

–
–
–

bsea

rcap

bwest

wifo

tl

l_w_lq

l_wdol

l_kdol

l_inter

beast

M1_PP

0,8815
(0,0157) ***
0,2322
(0,0424) ***
0,0691
(0,0140) ***
0,1071
(0,0370) ***
0,0226
(0,0117) **
1,1510
(0,2181) ***
–1,4180
(0,3276) ***
–

Model

l_scale

Zmienna

0,8869
(0,0156) ***
0,2247
(0,0422) ***
0,0660
(0,0139) ***
0,1078
(0,0369) ***
0,0192
(0,0116) *
1,1430
(0,2173) ***
–1,4405
(0,3264) ***
0,4055
(0,2586)
–0,2572
(0,2663)
–0,1215
(0,2581)
–0,4775
(0,4411)

M2_PP

M3_PP

0,5611
(0,4368)
1,0980
(0,2536) ***
0,0681
(0,0139) ***
0,0974
(0,0369) ***
0,0184
(0,0116)
1,0577
(0,2198) ***
–1,4569
(0,3256) ***
0,4000
(0,2576)
–0,2510
(0,2653)
–0,1173
(0,2571)
–0,5046
(0,4397)

Tabela A14. Wyniki estymacji modelu koncentracji działalności przemysłowej w Polsce w latach 1995–2005

Rozdział 4, podrozdział 4.6
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Aneks

–
–
–
–
–
–
–
0,2402
(0,1071) **
–0,2914
(0,1198) **
–0,1877
(0,1245)
0,2060
(0,1042) **
0,1000
(0,1007)
0,7134
(0,1030) ***
–0,6105
(0,1131) ***

sh_ind

sh_mserv

sh_br

l_drogi

Interakcja : l_scale l_pop

Interakcja : l_inter sh_mserv

Interakcja : tl sh_br

w_kp

w_op

w_mz

w_ml

w_lo

w_lb

w_lubel

–

l_pop

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,4147
(0,2340) *
–0,0075
(0,0060)
–0,0020
(0,0071)
0,0011
(0,0674)
1,0310
(0,1699) ***
–

–

–

–

–

–

–

0,3455
(0,2880)
–0,0079
(0, 0060)
–0,0086
(0,0074)
–0,2460
(0,1141) **
1,0122
(0,1697) ***
0,0223
(0,0298)
–0,0182
(0,0052) ***
0,1230
(0,0459) ***
–

Aneks
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0,8507

4766,09
[0,000]

Źródło: obliczenia własne za pomocą pakietu STATA 10.

4517,53
[0,000]

–

–

–

–

–

–

–

–

0,8503

Istotność efektów sektorowych
Istotność efektów okresowych
Liczba obserwacji

w_dn

w_zp

w_wk

w_wm

w_sw

w_sl

w_pm

w_pd

R2

–

Wald chi2

M1_PP

Tak
Tak
7478

Model

–0,0359
(0,1154)
–0,5649
(0,1328) ***
0,1430
(0,1081)
0,8896
(0,0995) ***
–0,9690
(0,1101) ***
–0,4063
(0,1204) ***
0,2716
(0,1032) ***
–0,0369
(0,1104)
0,5388
(0,0438) ***
Tak
Tak
7478

w_pk

Zmienna

M2_PP

4549,96
[0,000]

0,8565

Tak
Tak
7478

–

–

–

–

–

–

–

–

–

M3_PP
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Aneks

–
–
–
–
–
–
–

Bsea

Rcap

l_pop

sh_ind

sh_mserv

sh_br

Bwest

kn_int

l_w_lq

l_wdol

l_kdol

l_inter

Beast

M_1UR

0,8007
(0,0151) ***
0,0890
(0,0233) ***
0,0517
(0,0091) ***
0,1415
(0,0268) ***
0,0244
(0,0132) *
0,6444
(0,2711) **
–

Model

l_scale

Zmienna

0,7991
(0,0150) ***
0,0895
(0,0232) ***
0,0512
(0,0091) ***
0,1377
(0,0267) ***
0,0221
(0,0131) *
0,6187
(0,2704) **
0,3435
(0,2637)
–0,1788
(0,2707)
0,0946
(0,2629)
–0,0928
(0,4499)
0,8831
(0,2526) ***
–0,0034
(0,0056)
–0,0039
(0,0066)
–0,0535
(0,0628)

M_2UR
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3,2990
(0,3927) ***
0,7446
(0,1509) ***
0,0479
(0,0091) ***
0,1403
(0,0266) ***
0,0186
(0,0131)
0,5680
(0,2747) **
0,3456
(0,2631)
–0,1716
(0,2700)
0,0950
(0,2623)
–0,0048
(0,4490)
1,5252
(0,2706) ***
–0,0013
(0,0055)
–0,0083
(0,0067)
–0,2427
(0,1074) **

M_3UR

Aneks
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–
–
–0,0149
(0,0907)
–0,2720
(0,0938) ***
–0,6597
(0,0960) ***
0,1609
(0,0864) *
0,3696
(0,0839) ***
1,2917
(0,0862) ***
–0,6125
(0,0934) ***
–0,1560
(0,0925) *
–0,6653
(0,0991) ***
0,3463
(0,0848) ***
1,0358
(0,0838) ***

Interakcja : l_inter sh_mserv

Interakcja : kint_shbr

w_kp

w_sl

w_pm

w_pd

w_pk

w_op

w_mz

w_ml

w_lo

w_lb

w_lubel

–

Interakcja : l_scale l_pop

M_1UR

–

Model

l_drogi

Zmienna

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,9673
(0,1580) ***
–

M_2UR

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,9579
(0,1574) ***
–0,1702
(0,0267) ***
–0,0136
(0,0031) ***
0,1241
(0,0617) **
–

M_3UR
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Aneks

–1,0444
(0,0933) ***
–0,5677
(0,0941) ***
0,2613
(0,0849) ***
0,0004
(0,0898)
0,5265
(0,0424) ***
Tak
Tak
6603
0,8868
5100,89
[0,000]
Tak
Tak
6603
0,8876
4060,12
[0,000]

–

–

–

–

–

Tak
Tak
6603
0,8889
4152,36
[0,000]

–

–

–

–

–

UWAGI:
a) zmienną objaśnianą we wszystkich modelach jest ln stosunku udziału zatrudnienia w danej branży w poszczególnych województwach do zatrudnienia w całej Polsce w tej branży,
b) metoda estymacji modeli: Warunkowa Metoda Największej Wiarygodności dla modelu panelowego z mieszanymi efektami,
c) zmienne istotne na poziomie istotności *** 1%, ** 5%, * 10%,
d) pod ocenami parametrów strukturalnych podane są błędy szacunku tych parametrów,
e) test istotności Walda – weryfikuje poprawność specyfikacji modelu,
f) R2– wartości współczynnika determinacji obliczona jako kwadrat współczynnika korelacji liniowej Pearsona pomiędzy rzeczywistymi wartościami zmiennej objaśnianej a jej wartościami teoretycznymi wyznaczonymi z modelu.

Źródło: obliczenia własne za pomocą pakietu STATA 10.
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