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Abstract 
 

Every region functions in its specific interregional environment. Through the structure of socio-
economic connections, regions affect each other. Hence, territorial cohesion of an individual 
voivodship – viewed as a territorial optimum- is determined by what is going on in other regions (e.g. 
their economic structure, technological progress, changes in aggregated demand and supply, crisis 
resilience, etc.). The scale of this determination depends upon interregional connections. Due to lack 
of data we concentrate only on interregional trade flows and take into account two variations of 
determination of the trade structure: based on a “potential” criterion and on an “accessibility” 
criterion.  
In this paper we analyse how structural changes as well as Cohesion Policy interventions affect the 
development of Polish NUTS-2 regions through the network of interregional trade flows. With the 
novel system of interrelated HERMIN regional models we try to face that challenge by taking into 
account economic specifics of all the 16 voivodships. This, in turn, allows us to draw several 
conclusions concerning territorialisation of development policies which might be carried over to the 
real policy making process.  
 
 
The paper draws on the findings of the project of the Polish agency, National Science Centre, 
entitled “Territorial cohesion category in cohesion policy. Implications for economic growth (no. 
2012/05/B/HS4/04212). 
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Abstrakt 
 
Spójność terytorialna w obrębie danego województwa  kształtuje się  w określonym przestrzennym 
otoczeniu makroekonomicznym mającym niepowtarzalny i specyficzny charakter. Międzyregionalny 
układ zależności  o charakterze komplementarnym (m.in. w zakresie struktury sektorowo-gałęziowej, 
przewag komparatywnych, kosztów pracy) oraz konkurencyjnym (m.in.  w zakresie wspólnych rynków 
zbytu, przepływów czynników produkcji) jest ze swej istoty niereplikowany terytorialnie. W celu 
pełnego uchwycenia  i ukazania znaczenia tego układu należy zastosować metodę, która pozwoli na 
uwzględnienie głównych współzależności i mechanizmów makroekonomicznych. Na potrzeby 
niniejszego opracowania posłużono się po raz pierwszy systemem zintegrowanych modeli HERMIN 
gospodarek polskich województw. Badanie miało charakter analizy wrażliwości. Jego celem było 
określenie, jak wariantowe zmiany w układzie międzyregionalnym oddziałują na realną dynamikę PKB 
poszczególnych województw. Skoncentrowano się na zmianach w dostępności czasowej między 
województwami oraz w strukturze ich gospodarek. Analizie zostały poddane także efekty polityki 
spójności w kontekście międzyregionalnych przepływów handlowych.  
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1. Wprowadzenie 

Spójność terytorialna w rozumieniu optimum terytorialnego jest kategorią, która z definicji 

wiąże się z koniecznością odstąpienia od traktowania danego obszaru geograficznego jako 

homogenicznego tworu. Implikacją powyższego  staje się określenie jednostki przestrzennej, 

do której analizy zastosowane zostanie pojęcie spójności terytorialnej. Wybór obszaru 

determinowany jest przez realną możliwość odziaływania na poszczególne jego  składowe. W 

kontekście studiów regionalnych w Polsce poziom NUTS-2 został obrany jako główny obszar 

interwencji (MRR 2010) w ramach polityki regionalnej prowadzonej zarówno przez władze 

centralne, jak i samorządy wojewódzkie. Stąd też za uzasadnione i właściwe należy uznać 

prowadzenie badań nad spójnością terytorialną w odniesieniu do szczebla wojewódzkiego. 

W kolejnym kroku trzeba określić składowe terytorium województwa, których wspomniana 

spójność dotyczy. Proces ten uzależniony jest w wysokim stopniu od dostępności faktografii.  

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż pojęcie spójności terytorialnej stawia w 

centrum uwagi relacje (przestrzenne, gospodarcze, społeczne) wewnątrz obranego obszaru i 

ich wpływ na jego rozwój, poziom życia mieszkańców (podejście pozytywne). Jednocześnie 

pozwala na formułowanie sądów wartościujących w stosunku do wspominanych zależności 

(podejście normatywne). Jednostka terytorialna (np. województwo), w odniesieniu do której 

badana jest spójność terytorialna stanowi główny przedmiot rozważań.  Nie oznacza to 

jednak, że na znaczeniu tracą mniejsze obszary (np. powiaty i gminy). W kontekście analizy 

spójności niezwykle istotna jest również jej ocena z perspektywy mniejszych jednostek 

tworzących województwo. Kluczowe jest rozpoznanie,  jak zmiany w zakresie  komponentów 

spójności terytorialnej (m.in. dostępności czasowej, efektów aglomeracyjnych) wpływają na 

rozwój poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. powiatów, gmin, 

obszarów funkcjonalnych). Z drugiej strony w kompleksowej  analizie spójności terytorialnej 

nie może zabraknąć spojrzenia szerszego ukazującego dane województwo w kontekście 

współzależności międzyregionalnych. Pozwala ono określić jak optima terytorialne 

poszczególnych regionów oddziałują wzajemnie na siebie. 

Spójność międzyregionalna rozpatrywana jest najczęściej pod kątem gospodarczym i 

społecznym (por. m.in. Barro, Sala-i-Martin 1991; 1992; Quah 1995 I 1996; Sala-i-Martin 

1996). Tym samym jej analiza sprowadza się do oceny procesów konwergencyjnych 

(względnie dywergencyjnych). W przypadku spójności terytorialnej- ze względu na 
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wspomniane już we wcześniejszych częściach rozbieżności znaczeniowe – rezultaty analizy 

muszą być interpretowane poprzez pryzmat definicji tej kategorii. Z punktu widzenia 

rozważań prowadzonych w ramach modelu optimum terytorialnego kluczowe jest 

uwzględnianie wpływu układu relacji międzyregionalnych na poszczególne województwa. 

Układ ten dotyczy zależności zarówno o charakterze komplementarnym, jak i 

konkurencyjnym. Jest on ze swojej istoty jest specyficzny i niereplikowany terytorialnie. Jego 

odziaływanie na osiągane optimum regionalne ma niezwykle istotne znaczenie. Układ  relacji 

międzyregionalnych konstytuowany jest przez dwie główne składowe:   

 charakterystykę ekonomiczną poszczególnych regionów – m.in. ich potencjał gospodarczy, 

dynamikę głównych agregatów makroekonomicznych (PKB, nakładów brutto na środki stałe, 

dochodów do dyspozycji sektora gospodarstw domowych, kosztów związanych z 

zatrudnieniem, spożycia prywatnego, etc.), strukturę gospodarczą, tempo postępu 

technologicznego, itp.; 

 relacje społeczno-gospodarcze – związane z przepływem towarów i usług oraz czynników 

produkcji (siły roboczej, kapitału materialnego i wiedzy) i uzależnione m.in. od dostępności 

czasowej poszczególnych regionów. 

Optimum terytorialne danego województwa  kształtuje się zatem w określonym 

przestrzennym otoczeniu makroekonomicznym mającym niepowtarzalny i specyficzny 

charakter. Układ zależności  o charakterze komplementarnym (m.in. w zakresie struktury 

sektorowo-gałęziowej, przewag komparatywnych, kosztów pracy) oraz konkurencyjnym 

(m.in.  w zakresie wspólnych rynków zbytu, przepływów czynników produkcji) może 

skutecznie wspomagać lub ograniczać wartość osiąganego optimum. W celu pełnego 

uchwycenia  i ukazania znaczenia tego układu należy zastosować metodę, która pozwoli na 

uwzględnienie głównych współzależności i mechanizmów makroekonomicznych. 

Narzędziami badawczymi, które umożliwiają tego typu analizę są modele 

makroekonomiczne. W niniejszym opracowaniu zastosowano modele HERMIN gospodarek 

polskich województw.  

2. System powiązanych regionalnych modeli HERMIN 

Prowadzenie badań przy zastosowaniu modeli makroekonometrycznych ma już 

kilkudziesięcioletnią tradycję. Za jej początek można uznać pionierskie publikacje Tinbergena 
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(1939) oraz Kleina (1951) i Kleina-Goldbergera (1955). Przy wsparciu Fundacji Cowlesa 

wzmożone zostały prace łączące teorię ekonomii z zastosowaniem metod matematycznych i 

statystycznych. Dominującą pozycję na wiele lat zyskały zorientowane  popytowo modele 

odwołujące się do nurtu keynesowskiego. (m.in. Klein 1951 oraz Klein, Goldberger 1955). 

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej w latach 70. XX w. (odzwierciedlone w zjawisku 

stagflacji) dały sposobność do krytyki koncepcji ucieleśnionych w modelach bazujących na 

teorii J.M. Keynesa. Wątpliwości uległy spotęgowaniu wraz z krytyką zawartą w 

opracowaniach Lucasa1 (1976) oraz Simsa2 (1980). Odpowiedzią na powyższe problemy 

miały być modele uwzględniające w większym stopniu niż dotychczas podażowe 

mechanizmy procesów gospodarczych oraz bazujące na fundamentach mikroekonomicznych 

(Welfe 2013, 5). Istotną implikacją powyższych tendencji był rozwój dynamicznych 

stochastycznych modeli równowago ogólnej (Dynamic Stochastic General Equilibrium models 

- DSGE) wywodzących się z obliczeniowych modeli równowagi ogólnej (Computable General 

Equilbrium models – CGE).  Rozwój innowacyjnych koncepcji teoretycznych – m.in. 

endogenicznej teorii wzrostu oraz nowej geografii ekonomicznej -rzadko przenikały do 

empirycznych modeli o dużej skali, których stosowanie jest zazwyczaj konieczne do 

przeprowadzenia realistycznej analizy polityki gospodarczej (Bradley, Untiedt 2010, 22). 

Przedstawione wyżej zmiany w obszarze modelowania makoekonomiczneo w powiązaniu z 

ograniczoną dostępnością do danych w krajach rozwijających się dały asumpt do powstania 

rodziny modeli HERMIN (Bradley et al. 1995). Ich postać strukturalna  została stworzona 

przez Johna Bradleya w oparciu o koncepcję ekonometrycznego modelu dużej skali HERMES 

(Bradley et al. 1989). W Polsce powyższą metodę modelowania zaimplementowano na 

potrzeby analiz gospodarki krajowej (m.in. Bradley, Zaleski 2003), a następnie do badań 

gospodarek regionalnych (Bradley et al. 2006). Model HERMIN jest narzędziem, którego 

konstrukcja nie odzwierciedla ani stricte teoretycznego podejścia do analizy procesów 

gospodarczych (jak np. w modelach CGE), ani  nie jest wyłącznie oparta na analizie szeregów 

                                                 

1 Istota tej krytyki dotyczy strukturalnej słabości modeli ekonometrycznych szacowanych na bazie historycznych 
szeregów czasowych. Zależności strukturalne określone w wyniku estymacji mogą zostać zmienione poprzez 
działania agentów rynkowych kierujących się racjonalnymi oczekiwaniami. Tym samym, wpływ danej 
interwencji zewnętrznej na gospodarkę będzie z wysokim prawdopodobieństwem inny niż miało to miejsce w 
przeszłości, którą odzwierciedlają właśnie parametry strukturalne modeli. 

2 Krytyka Simsa dotyczy arbitralności badacza w obszarze podziału zmiennych na endo- i egzogeniczne. W 
rzeczywistości układ wzajemnych zależności między zmiennymi jest znacznie bardziej złożony. 
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czasowych danych (jak ma to miejsce w przypadku modeli VAR).3 Umożliwia to wiarygodne 

odzwierciedlenie zależności gospodarczych bez konieczności wpisywania się w podejścia 

ortodoksyjne. Postać modelu HERMIN oparta na dezagregacji gospodarki na pięć sektorów 

ekonomicznych (rolnictwo, przemył, budownictwo, usługi rynkowe i nierynkowe) wydatnie 

redukuje jego podatność na krytykę Lucasa poprzez możliwość kształtowania struktury 

gospodarczej i relacji międzysektorowych przez badacza. (Bradley, Untiedt 2010, 119). W 

warstwie teoretycznej wspominany model nawiązuje zarówno do tradycji neokeynesowskiej 

zorientowanej na popytową stronę gospodarki, jak i inkorporuje elementy charakterystyczne 

dla szkoły neoklasycznej dotyczące mechanizmów podażowych. Tym samym produkcja w 

głównych sektorach gospodarczych (przemyśle i usługach rynkowych) determinowana jest 

poprzez czynniki popytowe w ramach keynesowskiego mechanizmu mnożnikowego oraz 

zmienne odzwierciedlające konkurencyjność gospodarki (wzór 1- sektor przemysłowy; wzór 

2 – sektor usług rynkowych). 

log(OT) = a1 + a2log(OW) + a3log(ULCT/POT) + a4log(FDOT) + a5log(POT/PWORLD) + 

a6TOT, (1) 

 

log(OM) = a1 + a2log(FDOM) + a3log(OW) + a4log(ULCM/POM) + a5TOM, (2) 

 

gdzie: 

OT, OM - wartość dodana brutto (WDB) odpowiednio w sektorach przemysłowym i usług 

rynkowych 

OW – popyt zewnętrzny, 

ULCT/POT - realne jednostkowe koszty pracy w sektorze przemysłowym, 

ULCM/POM - realne jednostkowe koszty pracy w sektorze usług rynkowych, 

FDOT, FDOM – popyt wewnętrzny odpowiednio w sektorach przemysłowym i usług 

rynkowych, 

                                                 

3 Szczegółowa charakterystyka modeli HERMIN została zaprezentowana m.in. w (Bradley, Zaleski 2003; Bradley, 
Untiedt 2010). W niniejszym opracowaniu prezentujemy główne cechy strukturalne tych narzędzi badawczych. 
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POT/PWORLD – relatywna cena dóbr produkowanych w regionie w stosunku do produktów 

spoza regionu, 

TOT, TOM - trend czasowy, 

a1,…,a6 - parametry strukturalne. 

Implikacją powyższego podejścia jest zastosowanie funkcji produkcji CES (Constant Elasticity 

of Substitution ) wyłącznie jako ograniczenia technologicznego przy określaniu popytu na 

czynniki produkcji – pracę i kapitał materialny. Funkcja CES ma charakter semi -putty-clay4 i 

opiera się na założeniu o stałych przychodach skali. Jak pokazuje to wzór 3 mechanizmy 

rozwoju endogenicznego nie zostały włączone do funkcji produkcji w formie proponowanej 

przez nową teorię wzrostu gospodarczego. Należy jednakże podkreślić, iż model HERMIN 

uwzględnia rolę akumulacji kapitału materialnego (w tym w zakresie infrastruktury B+R) i 

ludzkiego w dynamizacji produkcji i wydajności pracy. Odbywa się to na drodze analizy 

kontrfaktualnej pozwalającej oszacować wpływ zewnętrznych interwencji finansowych (m.in. 

w formie funduszy UE) na rozwój społeczno-gospodarczy. 

 

 

 

W tych równaniach: 

O - wartość dodana brutto,  

L - zasoby siły roboczej, 

K - zasoby kapitału, 

A - parametr skali, 

 - parametr substytucji 

δ - parametr podziału,  

                                                 

4 Uwzględnia w sposób uproszczony możliwość swobodnej substytucji między czynnikami produkcji w reakcji na 
zmianę ceny relatywnej kapitału względem pracy. Dotyczy to jednak wyłącznie nowego kapitału, a nie już 
stosowanego w procesie produkcyjnym. 

(3) 

(4) 

(5) 
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λ - parametr postępu technicznego w neutralnym ujęciu Hicksa, 

r - cena kapitału, 

w - cena pracy.  

System równań behawioralnych oraz tożsamościowych modeli HERMIN tworzy układ 

równowagi ogólnej. Nie opiera się on jednak na mechanizmie dostosowań cenowych, jak ma 

to miejsce w przypadku teorii równowagi ogólnej L. Walrasa (1954) rozwijanej empirycznie 

m.in. poprzez modele CGE i DSGE. Zagregowana podaż zrównuje się z globalnym popytem 

przede wszystkim na drodze dostosowań ilościowych, a dopiero w drugiej kolejności poprzez 

fluktuację cen, płac i stóp procentowych. Taki sposób modelowania pozwala na uchwycenie 

procesów makroekonomicznych zachodzących w realnej gospodarce, gdzie stan 

grawitowania w kierunku równowagi długookresowej wydaj się mieć permanentny 

charakter. Modele HERMIN opierają się na założeniu o adaptacyjnym, a nawet rekursywnym 

charakterze oczekiwań rynkowych. Chociaż istnieje możliwość wprowadzenia do nich 

założenia o racjonalnych oczekiwaniach agentów rynkowych (Bradley, Untiedt 2010, 120).  

W świetle ostatnich doświadczeń związanych z kryzysem finansowym z roku 2008 podjęcie 

takiego kroku należy traktować ze szczególną ostrożnością.  

Modele HERMIN gospodarek polskich regionów funkcjonowały do tej pory jako niezależne 

narzędzia badawcze umożliwiające analizę procesów ekonomiczno-społecznych. Nie 

stanowiły one zendogenizowanego systemu  wzajemnie powiązanych województw. W 

analizach dotyczących odziaływania polityki spójności na rozwój gospodarczy relacje inter-

regionalne aproksymowane były przy zastosowaniu modelu HERMIN dla Polski jako całości 

będącego elementem Cohesion System of HERMIN Models (Bradley, Untiedt 2010). 

Trudności w zakresie modelowania zależności ekonomicznych pomiędzy województwami 

znajdują swoje źródło w niezwykle ograniczonej faktografii dotyczącej przepływu towarów, 

usług oraz czynników produkcji. Brak danych o międzyregionalnych strumieniach handlu 

stanowi główną przeszkodę w określaniu wzajemnego odziaływania województw. Mając na 

uwadze powyższe w niniejszym opracowaniu oszacowano wspomniane przepływy handlowe 

w sposób wariantowy na podstawie zależności grawitacyjnych (metoda została opisana w 

kolejnej części). Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości (sensivity analysis) 

gospodarek poszczególnych województw na zmiany w międzyregionalnym otoczeniu 

gospodarczym. 



  

9 

    

W celu endogenizacji powiązań handlowych dokonano następujących zmian w równaniach 

strukturalnych regionalnych modeli HERMIN: 

 do równania prezentującego zależność popytu zewnętrznego danego regionu (OW) od 

procesów gospodarczych zachodzących w jego otoczeniu zostały wprowadzone zmienne 

przedstawiające WDB w sektorze przemysłowym (OT) w pozostałych regionach. 

Poszczególnym województwom nadano wagi na podstawie intensywności handlu 

międzyregionalnego. Zgodnie z założeniem funkcjonującym w modelach HERMIN (Bradley 

Untiedt 2010, 24) przyjmuje się, iż jedynym sektorem podlegającym wymianie zewnętrznej 

jest sektor przemysłowy.5 

OWj =exp(XWW1*log(OT1) + XWW2*log(OT2) + … + XWW15*log(OT15) + XWZ1*log(IP1) + 

XWZ2*log(IP2) + … + XWZk*log(IPk)), 

gdzie: 

OWj – popyt zewnętrzny regionu j,  

XWWi – udział regionu i w eksporcie regionu j, 

XWZi – udział kraju i w eksporcie regionu j, 

OTi – wartość dodana brutto regionu i, 

IPi – produkcja przemysłowa kraju i. 

Połączenie popytu zewnętrznego (OW)  z endogenicznymi zmiennymi przedstawiającymi 

WDB (OT) tworzy pierwszy kanał powiązań międzyregionalnych w systemie modeli HERMIN. 

Pozwala on określić wpływ polityki spójności związany z relacjami gospodarczymi miedzy 

województwami. Na mocy równania 6 popyt zewnętrzny danego regionu jest funkcją WDB 

(OT) innych województw. WDB z kolei pozostaje pod wpływem popytowych i podażowych 

efektów polityki spójności; 

 równanie przedstawiające WDB w sektorze przetwórstwa przemysłowego (OT) w danym 

regionie  zostało uzupełnione o zmienną aproksymującą import (IMP) mającą charakter 

endogeniczny. Import został przedstawiony jako funkcja dochodów do dyspozycji brutto 

                                                 

5 W modelach CSHM przyjmuje się nawet, że handlowi zewnętrznemu podlega jedynie przetwórstwo 
przemysłowe. 

(6) 
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(YPERD) oraz funduszy unijnych (FUND), które wypływają do innych regionów m.in. w wyniku 

zakupu dóbr inwestycyjnych.6 

IMP=b1 + b2*YRPERD + c*FUND,  

log(OT) = (a1 + a2*log(OW) +a3 *log(FDOT) + a4*log(ULCT/POT) + 

a5*log(POT/PWORLD) + a6*log(IMP) + a7*TOT), 

gdzie:  

IMP – import danego regionu, 

YRPERD – dochody do dyspozycji brutto sektora gospodarstw domowych danego 

regionu, 

FUND – fundusze UE przydzielone danemu regionowi, 

a1, …, a7, b1, b2 – parametry strukturalne 

c - odsetek funduszy wypływających do innych regionów. 

Wprowadzenie zmiennej importu (IMP) tworzy kanał umożliwiający uchwycenie 

negatywnego odziaływania na gospodarkę wypływu funduszy unijnych do innych regionów. 

Tym samym umożliwia odpowiednie skorygowanie skali efektów popytowych generowanych 

przez transfery finansowe w analizowanym regionie; 

 kolejny kanał umożliwiający uwzględnienie relacji międzyregionalnych został stworzony 

poprzez wprowadzenie do równania prezentującego indeks cen w sektorze przemysłowym w 

otoczeniu zewnętrzny województwa (PWORLD) zmiennych przedstawiających deflatory WDB  

w tym sektorze (POT) w pozostałych piętnastu regionach. 

PWORLDj =exp(XWW1*log(POT1) + XWW2*log(POT2) + … + XWW15*log(POT15) + 

XWZ1*log(P1) + XWZ2*log(P2) + … + XWZk*log(Pk)), 

gdzie: 

PWORLDj – indeks cen w sektorze przemysłowym w otoczeniu zewnętrznym regionu j, 

XWWi – udział regionu i w eksporcie regionu j, 

                                                 

6 Zmienna FUND jest wykorzystywana wyłącznie w analizie kontrfaktualnej mającej na celu określenie wpływy 
środków unijnych na procesy gospodarcze zachodzące w danym regionie. Na potrzeby niniejszego opracowania 
przyjęto założenie, iż odsetek funduszy wypływających do innych regionów jest równy relacji całości funduszy 
unijnych do całości nakładów brutto na środki trwałe w regionie. 

(7) 

(8) 

(9) 
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XWZi – udział kraju i w eksporcie regionu j,  

POTi – deflator WDB w sektorze przemysłowym regionu i, 

Pi – indeks cen produkcji przemysłowej kraju i. 

Powyższa modyfikacja pozwoliła nie tylko zendogenizować wpływ relacji międzyregionalnych 

na procesy cenotwórcze w danym województwie, lecz dała także sposobność do określenia, 

jak te zależności oddziałują na jego konkurencyjność cenową w kontekście realizacji polityki 

spójności UE. 

Przedstawione powyżej zmiany w strukturze modeli HERMIN gospodarek polskich 

województw umożliwiły powstanie spójnego systemu analitycznego odzwierciedlającego 

główne zależności gospodarcze o charakterze międzyregionalnym. System ten został 

wykorzystany do badania  spójności terytorialnej, którego rezultaty zostały zaprezentowane 

w części 4. 

3. Międzyregionalne przepływy handlowe 

Dążąc do spójności ze strukturą modeli HERMIN (Bradley Untiedt 2010, 24) przyjęto, iż 

jedynym sektorem, którego produkty podlegają wymianie z otoczeniem zewnętrznym 

regionu jest przemysł.  Złożenie to ma charakter uproszczający. W sytuacji postępującego 

rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych świadczenie wielu rodzajów 

usług zyskuje wymiar międzynarodowy. Ponadto, należy też mieć na uwadze, iż część 

działalności przemysłowej ma wyłącznie regionalny, a nawet lokalny wymiar. Na potrzeby 

przeprowadzonego badania, mającego wyłącznie charakter analizy wrażliwości, 

zaproponowane podejście wydaje się być jednak akceptowalne.   

Strumienie wymiany handlowej między województwami zostały oszacowane w oparciu o 

dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu dla okresu 2000-2012 (GUS BDL). Przy 

założeniu, iż cały wolumen wytworzonych dóbr jest eksportowany, a także wykorzystując 

dane Izby Celnej w Warszawie dotyczące eksportu poza granice Polski w układzie 

regionalnym (2000-2012), z produkcji sprzedanej przemysłu każdego województwa 

wyodrębniono część biorącą udział w wymianie międzyregionalnej. W kolejnym kroku 

rozłożono uzyskane wartości na poszczególnych partnerów handlowych wg wag 
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otrzymanych na podstawie dwóch kryteriów: PKB oraz dostępności czasowej.7 Tym samym 

zastosowano podejście wykorzystywane w modelach grawitacji (Lewandowska-Gwarda, 

Antczak 2010, 226-236) oraz wskaźnikach dostępności potencjałowej (Rosik 2012, s.24). 

Strukturę geograficzną eksportu regionalnego – przy założeniu dwóch skrajnych wag dla 

dostępności czasowej i potencjału gospodarczego – zaprezentowano  w tabelach 1 i 2. 

Tabela 1. Struktura geograficzna eksportu regionalnego w % (przy założeniu wag: 0 dla 

dostępności czasowej i 1 dla PKB) 

          do 

regionu: 
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Dolnośląskie 0,41 0,00 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,10 0,01 0,02 0,01 0,03 0,06 0,01 0,01 0,04 0,02 

kujawsko-

pomorskie 
0,68 0,06 0,00 0,03 0,02 0,04 0,05 0,16 0,01 0,03 0,02 0,04 0,09 0,02 0,02 0,07 0,03 

Lubelskie 0,72 0,06 0,03 0,00 0,02 0,05 0,06 0,17 0,02 0,03 0,02 0,04 0,10 0,02 0,02 0,07 0,03 

Lubuskie 0,41 0,04 0,02 0,02 0,00 0,03 0,03 0,09 0,01 0,02 0,01 0,02 0,05 0,01 0,01 0,04 0,02 

Łódzkie 0,75 0,07 0,04 0,03 0,02 0,00 0,06 0,18 0,02 0,03 0,02 0,05 0,10 0,02 0,02 0,07 0,03 

Małopolskie 0,67 0,06 0,03 0,03 0,02 0,04 0,00 0,16 0,02 0,03 0,02 0,04 0,09 0,02 0,02 0,07 0,03 

Mazowieckie 0,66 0,07 0,04 0,03 0,02 0,05 0,06 0,00 0,02 0,03 0,02 0,05 0,11 0,02 0,02 0,08 0,03 

Opolskie 0,71 0,06 0,03 0,03 0,02 0,04 0,05 0,16 0,00 0,03 0,02 0,04 0,09 0,02 0,02 0,07 0,03 

Podkarpackie 0,60 0,05 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,14 0,01 0,00 0,01 0,03 0,08 0,02 0,02 0,06 0,02 

Podlaskie 0,73 0,06 0,03 0,03 0,02 0,05 0,06 0,17 0,02 0,03 0,00 0,04 0,10 0,02 0,02 0,07 0,03 

Pomorskie 0,47 0,04 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,11 0,01 0,02 0,01 0,00 0,06 0,01 0,01 0,05 0,02 

Śląskie 0,61 0,06 0,03 0,03 0,02 0,04 0,05 0,16 0,01 0,03 0,02 0,04 0,00 0,02 0,02 0,07 0,03 

Świętokrzyskie 0,78 0,07 0,04 0,03 0,02 0,05 0,06 0,18 0,02 0,03 0,02 0,05 0,10 0,00 0,02 0,07 0,03 

                                                 

7 W analizie zastosowano dane dotyczące czasu przejazdu samochodem osobowym pomiędzy miastami 
wojewódzkimi. W przypadku województw: lubuskiego i kujawsko-pomorskiego wybrano średnią arytmetyczną 
dostępności czasowych odpowiednio do: Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego oraz Bydgoszczy i Torunia. 
Wykorzystane dane zostały udostępnione przez zespół prof. T. Komornickiego (Instytut Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania PAN). Opracowanie danych: dr Marcin Stępniak. 
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warmińsko-

mazurskie 
0,63 0,06 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,15 0,01 0,02 0,01 0,04 0,08 0,02 0,00 0,06 0,02 

Wielkopolskie 0,58 0,05 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,14 0,01 0,02 0,01 0,04 0,08 0,02 0,02 0,00 0,02 

zachodnio-

pomorskie 
0,50 0,04 0,02 0,02 0,01 0,03 0,04 0,12 0,01 0,02 0,01 0,03 0,07 0,01 0,01 0,05 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, GUS oraz danych 

udostępnionych przez zespół prof. T. Komornickiego (Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN - opracowanie danych: dr Marcin Stępniak). 

Tabela 2. Struktura geograficzna eksportu regionalnego w % (przy założeniu wag: 1 dla 

dostępności czasowej i 0 dla PKB) 

          do 

regionu: 
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dolnośląskie 0,41 0,00 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,08 0,02 0,01 0,02 0,05 0,02 0,01 0,04 0,02 

kujawsko-

pomorskie 
0,68 0,04 0,00 0,03 0,05 0,06 0,03 0,05 0,03 0,02 0,03 0,09 0,03 0,03 0,06 0,07 0,04 

lubelskie 0,72 0,03 0,04 0,00 0,03 0,05 0,05 0,09 0,04 0,08 0,06 0,03 0,04 0,08 0,04 0,04 0,03 

lubuskie 0,41 0,04 0,03 0,02 0,00 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,06 0,06 

łódzkie 0,75 0,05 0,05 0,04 0,04 0,00 0,05 0,08 0,05 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,04 0,08 0,03 

małopolskie 0,67 0,05 0,02 0,03 0,03 0,04 0,00 0,03 0,07 0,05 0,02 0,02 0,17 0,07 0,02 0,03 0,02 

mazowieckie 0,66 0,03 0,05 0,06 0,03 0,08 0,04 0,00 0,03 0,03 0,06 0,03 0,04 0,06 0,05 0,04 0,02 

opolskie 0,71 0,12 0,03 0,02 0,04 0,05 0,08 0,03 0,00 0,03 0,02 0,02 0,12 0,04 0,02 0,04 0,03 

podkarpackie 0,60 0,04 0,02 0,07 0,02 0,04 0,07 0,04 0,04 0,00 0,03 0,02 0,06 0,07 0,03 0,03 0,02 

podlaskie 0,73 0,03 0,05 0,07 0,03 0,06 0,04 0,10 0,04 0,04 0,00 0,04 0,04 0,05 0,07 0,04 0,03 

pomorskie 0,47 0,03 0,07 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,00 0,02 0,02 0,06 0,04 0,03 

śląskie 0,61 0,06 0,02 0,02 0,03 0,04 0,14 0,03 0,09 0,04 0,02 0,02 0,00 0,05 0,02 0,03 0,02 

świętokrzyskie 0,78 0,04 0,04 0,07 0,03 0,08 0,10 0,07 0,05 0,07 0,04 0,03 0,08 0,00 0,03 0,04 0,03 

warmińsko- 0,63 0,03 0,07 0,04 0,03 0,05 0,03 0,07 0,03 0,03 0,06 0,08 0,03 0,04 0,00 0,04 0,03 
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mazurskie 

wielkopolskie 0,58 0,05 0,06 0,02 0,07 0,06 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,04 

zachodnio-

pomorskie 
0,50 0,03 0,04 0,02 0,08 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,06 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, GUS oraz danych 

udostępnionych przez zespół prof. T. Komornickiego (Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN - opracowanie danych: dr Marcin Stępniak). 

Zmiana znaczenia kryteriów dostępności czasowej i potencjału gospodarczego wpływa na 

kształtowanie się intensywności strumieni handlowych w układzie międzyregionalnym. W 

celu zobrazowania tego poniżej przedstawiono znaczenie poszczególnych regionów jako 

partnerów handlowych województwa dolnośląskiego w dwóch wariantach: 1) struktura 

geograficzna eksportu Dolnego Śląska determinowana jest wyłącznie przez PKB innych 

regionów (ryc. 1a); 2) struktura geograficzna eksportu Dolnego Śląska uzależniony jest tylko 

od dostępności czasowej innych województw (ryc. 1b). 

Ryc. 1. Struktura geograficzna międzyregionalnego eksportu województwa dolnośląskiego w 

2012 r. w % w dwóch wariantach:  waga dostępności czasowej wynosi 0 (a); waga 

dostępności czasowej wynosi 1 (b) 
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   a)      b) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, GUS oraz danych 

udostępnionych przez zespół prof. T. Komornickiego (Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN - opracowanie danych: dr Marcin Stępniak).8 

W sytuacji, gdy struktura geograficzna przepływów handlowych determinowana byłaby 

wyłącznie przez dostępność czasową poszczególnych regionów (ryc. 1b) eksport 

województwa dolnośląskiego skierowany byłby przede wszystkim do województw, przez 

które przechodzi autostrada A4 – opolskiego (18,7%) i śląskiego (11,8%). Warto zauważyć, że 

pozycja regionów będących bezpośrednimi sąsiadami Dolnego Śląska (lubuskiego i 

wielkopolskiego) jest relatywnie słabsza, co wynika z gorszych powiązań siecią infrastruktury 

transportowej. Województwo lubuskie (7,5%) jest wyprzedzane przez małopolskie 

zlokalizowane przy A4 (8,4%). Przyjmując drugie skrajne założenie, iż rozkład przestrzenny 

eksportu określany jest wyłącznie przez potencjał gospodarczy regionów (ryc. 1a) można 

zauważyć dominację najsilniejszych gospodarczo województw- przede wszystkim 

mazowieckiego (24,5%) i śląskiego (14,2%). Na drugim biegunie plasują się zaś sąsiednie 

regiony opolskie (2,3%) i lubuskie (2,4%).  

4. Międzyregionalna spójność terytorialna – wyniki symulacji. 

W niniejszej części zaprezentowane zostaną rezultaty symulacji przeprowadzonych przy 

zastosowaniu systemu powiązanych regionalnych modeli HERMIN. Głównym celem badania 

                                                 

8 Pomoc techniczna przy tworzeniu map Monika Szwed – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego. 
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było ukazanie, jak zmiany międzyregionalnym otoczeniu gospodarczym rzutują na wzrost 

PKB poszczególnych województw. Uwaga została skoncentrowana na skwantyfikowaniu 

wpływu przemian strukturalnych oraz dostępności czasowej na gospodarki regionalne. W 

związku z faktem, iż charakterystyka województw i ich wzajemne relacje są niereplikowalne 

przestrzennie przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie znaczenia międzyregionalnej 

spójności terytorialnej dla procesów rozwojowych. Egzogeniczne potraktowanie tendencji 

gospodarczych mających miejsce u zagranicznych partnerów handlowych (Niemczech, 

Francji, itp.) umożliwiło skoncentrowanie się na spójności terytorialnej pomiędzy 

województwami. 

Badanie miało charakter analizy wrażliwości. Wyodrębniono dwa obszary rozważań: 

 wpływ otoczenia międzyregionalnego na średnioroczną stopę wzrostu regionalnego PKB w 

cenach roku 2005 w okresie 2013-2025; 

 wpływ otoczenia międzyregionalnego na efekty polityki spójności UE (funduszy UE oraz 

krajowego współfinansowania publicznego w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-

2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013). 

O ile pierwsze podejście pozwala określić bezpośrednie odziaływanie otoczenia 

międzyregionalnego na procesy gospodarcze zachodzące w poszczególnych województwach, 

o tyle drugi obszar rozważań koncentruje się na skuteczności polityki spójności w określonym 

kontekście zewnętrznym. 

4.1 Wpływ otoczenia międzyregionalnego na wzrost gospodarczy. 

System powiązanych modeli HERMIN gospodarek polskich województw został zastosowany 

w celu określenia wpływu  otoczenia międzyregionalnego na wzrost gospodarczy w ramach 

następujących przykładowych scenariuszy: 
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Tabela 3: Rodzaje scenariuszy symulacyjnych 

Scenariusz 
Charakterystyka strukturalna 

gospodarek województw 

Poziom dostępności 

czasowej pomiędzy 

województwami 

Scenariusz 1 

(referencyjny) 
Bez zmian9 

Wysoki10 

Zróżnicowany11 

Scenariusz 2 

Wzrost udziału sektora przemysłowego 

w województwie 

zachodniopomorskim12 

Wysoki 

Zróżnicowany 

Scenariusz 3 

Ograniczenie dynamiki postępu 

technicznego oraz stopy wzrostu WDB 

w sektorze usług rynkowych i 

przemysłowym w województwie 

mazowieckim.13 

Wysoki 

Zróżnicowany 

 

Scenariusz 4a 

 

Dynamizacja postępu technicznego w 

województwie podlaskim.14 

 

Wysoki 

Zróżnicowany 

                                                 

9 Bez ingerencji w projekcje PKB województw wygenerowaną przez system modeli HERMIN. 

10 Na potrzeby symulacji przyjęto, że waga dostępności czasowej wynosić będzie 0. Tym samym założono, iż 
dostępność czasowa pomiędzy wszystkimi regionami jest tak wysoka, że kluczową determinantą eksportu  staje 
się wyłącznie potencjał gospodarczy partnera gospodarczego. 

11 Na potrzeby symulacji przyjęto, że waga dostępności czasowej wynosić będzie 1. Tym samym założono, iż 
kluczową determinantą struktury handlu międzyregionalnego jest szybki dostęp do destynacji eksportowej. 

12 Dokonując modyfikacji zmiennej trendu czasowego (TOT)  w równaniu na WDB (OT) stopniowo zwiększono 
udziału sektora  przemysłowego w WDB regionu, tak aby w 2025 był on o 5pkt. proc. wyższy  w porównaniu do 
scenariusza 1 (referencyjnego). 

13 Postęp techniczny został spowolniony poprzez czterokrotne zmniejszenie wartości parametrów 
odzwierciedlających postęp techniczny w neutralnym ujęciu Hicksa w sektorach przemysłowym i usług 
rynkowych (zmienne TT i TM).  Średnia dynamika WDB w sektorach usług rynkowych i przemysłowym w latach 
2013-2025 została zmniejszona o 2 pkt. proc. przy zastosowaniu trendów czasowych TOT i TOM odpowiednio w 
równaniach WDB w sektorze przemysłowym (OT) i usług rynkowych (OM). 

14 Postęp techniczny został zdynamizowany poprzez czterokrotny wzrost parametrów odzwierciedlających 
postęp techniczny w neutralnym ujęciu Hicksa w sektorach przemysłowym i usług rynkowych (TT i TM). 
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Scenariusz 4b 
Dynamizacja a stopy wzrostu WDB w 

sektorze przemysłowym15 

Wysoki 

Zróżnicowany 

Źródło: Opracowanie własne. 

Symulacje w ramach scenariusza 1 mają pokazać znaczenie międzyregionalnej dostępności 

czasowej dla procesów gospodarczych. Ponadto scenariusz ten ma charakter referencyjny 

dla trzech pozostałych wariantów. W przypadku scenariusza 2 weryfikowany jest wpływ 

wzrostu uprzemysłowienia województwa zachodniopomorskiego na gospodarki innych 

regionów w sytuacji, gdyby dostępność czasowa nie odgrywała istotnej roli w kształtowaniu 

struktury geograficznej przepływów handlowych oraz w sytuacji skrajnie odmiennej. 

Województwo zachodniopomorskie jest regionem, w przypadku którego transformacja 

systemu gospodarczego przyczyniła się do istotnego spadku znaczenia sektora 

przemysłowego. W powiązaniu z ograniczoną krajową dostępnością regionu spowodowało 

to zmniejszenie jego konkurencyjności. W związku z powyższym  za interesujące można 

uznać zbadanie, jak rozwój bazy wytwórczej w województwie zachodniopomorskim będzie 

przekładał się na wzrost gospodarczy w pozostałych regionach. Przeprowadzony 

eksperyment pozwoli także ocenić rolę polityki przemysłowej w kształtowaniu spójności 

terytorialnej w skali międzyregionalnej. W scenariuszu 3 została podjęta próba 

zidentyfikowania konsekwencji ograniczenia znaczenia województwa mazowieckiego, jako 

najsilniejszego gospodarczo regionu w Polsce. Taki wariant analizy ma charakter stricte 

hipotetyczny. Pozwala jednak określić rolę województwa mazowieckiego (a ściślej rzecz 

ujmując aglomeracji warszawskiej) dla spójności terytorialnej w ujęciu międzyregionalnym. 

Głównym celem scenariusza 4 jest ukazanie, jak skuteczne wsparcie województwa 

wschodniej Polski oddziałuje na inne regiony. Przy czym dokonujemy tutaj rozróżnienia na 

zmiany dotyczące poziomu technologicznego gospodarki województwa i jej struktury 

ekonomicznej. Analogicznie jak w poprzednich scenariuszach uwzględnione zostają zmiany w 

dostępności czasowej między województwami. 

 

 

                                                 

15 Średnia dynamika WDB w sektorze przemysłowym w latach 2013-2025 została zwiększona o 2 pkt. proc. przy 
zastosowaniu trendu czasowego TOT w równaniu WDB w sektorze przemysłowym (OT). 
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Scenariusz 1 

Ryc. 2 Realna stopa PKB  w podziale na województwa (średnia w % z lat 2013-2025) – wysoka 

dostępność czasowa między regionami (a) zróżnicowana dostępność czasowa między 

regionami (b) 

   a)      b) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zmiana struktury geograficznej handlu międzyregionalnego nie odgrywa sama w sobie 

decydującej roli w odziaływaniu na wzrost gospodarczy (ryc. 2a i 2b). Dopiero powiązaniu z 

tendencjami zachodzącymi w poszczególnych regionach zyskuje ona na znaczeniu. 

Scenariusz 1 – prezentowany w dwóch wariantach - ma charakter referencyjny bazujący na 

tendencjach historycznych. Nie został on poddany dodatkowym modyfikacjom (np. w 

oparciu o oczekiwania , co do kształtowania się określonych tendencji rozwojowych). Warto 

posłużyć się w tym miejscu przykładem województwa opolskiego. W sytuacji, kiedy region 

ten zyskałby łatwiejszy dostęp do dynamicznie rozwijających się województw pomorskiego i 

wielkopolskiego (ryc. 2a) stanowiłoby to impuls dla wyższej dynamiki jego PKB. Gdyby – w 

przeciwieństwie do scenariuszy zaprezentowanych na ryc. 2a i 2b – realna stopa produkcji w 

dwóch wspomnianych regionach była znacząco niższa skutkowałoby to ograniczeniem 

wzrostu gospodarczego województwa opolskiego pomimo braku barier w dostępie do 
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bardziej odległych destynacji eksportowych.16 Taki ani inny przestrzenny układ  gospodarczy  

powoduje jednak, iż województwo opolskie funkcjonuje gorzej w sytuacji, kiedy dostępność 

czasowa do innych regionów stanowi kluczowy czynnik determinujący strukturę eksportu 

(ryc. 2b).Znaczenie zmian o charakterze strukturalnym zachodzących w poszczególnych 

regionach dla otoczenia makroekonomicznego prezentują kolejny scenariusze. 

Scenariusz 2 

Ryc. 3 Realna stopa PKB  w podziale na województwa (średnia w % z lat 2013-2025) – wysoka 

dostępność czasowa między regionami (a) zróżnicowana dostępność czasowa między 

regionami (b) 

 

   a)      b) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Wzrost roli sektora przemysłowego w województwie zachodniopomorskim znajduje 

odzwierciedlenie w wyższej dynamice jego PKB (ryc. 3a i 3b) w porównaniu do scenariusza 

referencyjnego (ryc. 2a i 2b). W wariancie zakładającym znaczenie dostępności czasowej dla 

struktury geograficznej handlu międzyregionalnego przekłada się on najsilniej na gospodarki: 

                                                 

16 Wysoki poziom dostępności czasowej w układzie międzyregionalnym zwiększa też konkurencję w 
bezpośrednim obtoczeniu danego województwa ograniczając tym samym możliwości ekspansji eksportowej na 
terytorium najbliższych sąsiednich regionów. 
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lubuską, wielkopolską, łódzką, opolską i świętokrzyską (ryc. 3b). Jest to rezultatem wysokiego 

poziomu dostępności czasowej  województwa zachodniopomorskiego (lubuskie i 

wielkopolskie)17, a także relatywnie dużego znaczenia sektora przemysłowego w powiązaniu 

z silnym zaangażowaniem w eksport międzyregionalny (łódzkie, opolskie i świętokrzyskie). 

Przykłady województw łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego pokazują, iż nawet przy 

założeniu wysokiego znaczenia barier transportowych dla wymiany międzyregionalnej 

beneficjentami dynamizacji gospodarki województwa zachodniopomorskiego nie są jedynie 

najlepiej skomunikowane z nim regiony. Wysoki udział towarów przemysłowych wysyłanych 

do innych województw w całości łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego eksportu  

(odpowiednio: 75%; 71% oraz 78%) powoduje, że wspomniane dwa regiony silnie dyskontują 

- w sposób bezpośredni i pośredni18 - pozytywny impuls płynący ze strony 

zachodniopomorskiej gospodarki. 

W przypadku wariantu scenariusza uzależniającego strukturę geograficzną handlu 

międzyregionalnego wyłącznie od potencjału gospodarczego destynacji eksportowych (ryc. 

3a) szybszy rozwoju województwa zachodniopomorskiego najsilniej przekłada się na regiony: 

łódzki, opolski, świętokrzyski i śląski charakteryzujące się stosunkowo wysokim 

zaangażowaniem w sprzedaż dóbr wewnątrz kraju, a także znaczącą rolą produkcji 

przemysłowej. Zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce zachodniopomorskiej 

przyczyniają się także do wzrostu importu – przede wszystkim w silniejszych ekonomicznie 

województwach. Stanowi to czynnik ograniczający dynamizację wzrostu gospodarczego w 

tych regionach. W przypadku Śląska ten negatywny efekt rekompensowany jest przez 

stosunkowo niską elastyczność produkcji przemysłowej względem importu19, mogącą 

wskazywać na relatywnie wysoka importochłonność gospodarki tego regionu.20 

                                                 

17 Zgodnie z danymi dotyczącymi dostępności czasowej do województwa zachodniopomorskiego znacznie 
gorzej pod tym względem plasuje się województwo pomorskie. 

18 Efekt pośredni polega na wykorzystaniu większego wzrostu innych województw indukowanego wyższą 
dynamiką gospodarki województwa zachodniopomorskiego. 

19 Wysoka elastyczność będzie powodowała silniejsze ograniczenie WDB w przemyśle. Elastyczność określana 
jest na podstawie wartości parametru zmiennej  IMP w równaniu WDB (wzór 8). Dla wariantu przepływów 
międzyregionalnych, do którego odnosi się ryc. 3a wartość wspomnianego parametru wynosi w przypadku 
województwa śląskiego -0.14916,podczas gdy wartości analogicznych parametrów dla województw 
mazowieckiego, dolnośląskiego pomorskiego kształtują się odpowiednio na poziomach: -0.32923 ; -0.29048; -
0.24508. W przypadku województwa wielkopolskiego wartość wspomnianego parametru wynosi co prawda -
0.12536, aczkolwiek region ten charakteryzuje się niższym zaangażowaniem w wewnątrzkrajowy eksport niż 
Śląsk. Tym samym w mniejszym stopniu może dyskontować wzrost popytu w innych województwach.  Wartości 
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Scenariusz 3 

Ryc. 4 Realna stopa PKB  w podziale na województwa (średnia w % z lat 2013-2025) – wysoka 

dostępność czasowa między regionami (a) zróżnicowana dostępność czasowa między 

regionami (b) 

 

   a)      b) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Spadek dynamiki rozwoju województwa mazowieckiego rzutuje negatywnie na pozostałe 

regiony w porównaniu do scenariusza referencyjnego (ryc. 2a i 2b). W wariancie 

zakładającym  bardzo duże znaczenie dostępności czasowej w relacjach międzyregionalnych 

(ryc. 4b) najbardziej dotknięte zostają gospodarki sąsiednie: łódzka, kujawsko-pomorska, 

lubelska, podlaska, świętokrzyska i warmińsko-mazurska. Stosunkowo silny wpływ 

zauważalny jest też w regionach bardziej odległych – opolskim i śląskim  - co wynika z 

relatywnie wysokiego zaangażowania tych województw w wewnątrzkrajową wymianę dóbr. 

W przypadku kształtowania się struktury handlu międzyregionalnego wg kryterium 

potencjału gospodarczego (ryc. 4a) ograniczenie wzrostu PKB w województwie mazowieckim 

oddziałuje najsilniej na regiony, dla których stanowi ono ważniejszą destynację eksportową 

                                                                                                                                                         
parametrów zmiennej IMP w układzie regionalnym w scenariuszach zakładających wysoką i zróżnicowaną 
dostępność czasową zostały zawarte w załączniku 2. 

20 Sugeruje to, iż import może dotyczyć w dużej mierze dóbr inwestycyjnych i zaopatrzeniowych, a w mniejszym 
stopniu konsumpcyjnych. 
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(m.in. łódzkie, opolskie, świętokrzyskie i śląskie). Wyjątek stanowią tu województwa 

lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie odznaczające się mniejszym znaczeniem sektora 

przemysłowego w tworzeniu wartości dodanej brutto, którego produkty podlegają przede 

wszystkim wymianie międzyregionalnej i międzynarodowej. 

Scenariusz 4 

Ryc. 5 Realna stopa PKB  w podziale na województwa (średnia w % z lat 2013-2025) – wysoka 

dostępność czasowa między regionami (a) zróżnicowana dostępność czasowa między 

regionami (b) 

   a)      b) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Ryc. 6 Realna stopa PKB  w podziale na województwa (średnia w % z lat 2013-2025) – wysoka 

dostępność czasowa między regionami (a) zróżnicowana dostępność czasowa między 

regionami (b) 

   a)      b) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Scenariusz dedykowany województwu podlaskiemu został zdekomponowany dodatkowo na 

dwie części. W pierwszej kolejności przyjęto (ryc. 5a i 5b), że region ten będzie 

charakteryzował się czterokrotnym wzrostem tempa postępu technologicznego. Porównując 

otrzymane rezultaty ze scenariuszem referencyjnym (Ryc. 2a i 2b) można zauważyć, że 

możliwość bardziej wydajnego i innowacyjnego wykorzystania czynników produkcji generuje 

stosunkowo niewielkie efekty w samym województwie. Przyczyną   tej stosunkowo słabej 

wrażliwości jest struktura sektorowa wartości dodanej brutto wytwarzanej w gospodarce 

podlaskiej, gdzie udział przemysłu w całkowitej produkcji jest jednym z najniższych w kraju, a 

wysoki udział sektora rolniczego wyróżnia się na tle pozostałych regionów. Przemysł z racji 

swojej specyfiki jest sektorem odznaczającym się największą zdolnością w zakresie absorpcji 

nowych rozwiązań technicznych. Implikacją powyższego jest większa dynamika 

produktywności pracy i kapitału (total factor productivity) przekładająca się na szybszy 

wzrost gospodarczy. Znaczenie przemysłu dla rozwoju regionalnego ukazuje wariant 

niniejszego scenariusza zakładający zwiększenie udziału tego sektora w wartości dodanej 

brutto województwa podlaskiego (ryc. 6a i 6b). Można zatem stwierdzić, iż warunkiem 

dynamizacji rozwoju regionów słabszych ekonomicznie jest połączenie innowacyjności 
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(zarówno radykalnej, jak i imitacyjnej) ze zmianami o charakterze strukturalnym 

ukierunkowanymi na wzrost znaczenia przemysłu.21 Sama koncentracja na działalności 

proinnowacyjnej prowadzona w oderwaniu od polityki przemysłowej będzie z wysokim 

prawdopodobieństwem kontrproduktywna. Przyśpieszanie wzrostu PKB województwa 

podlaskiego średniorocznie o około 1 pkt. proc. w stosunku do scenariusza referencyjnego 

przekłada się tylko w niewielkim stopniu na rozwój gospodarczy pozostałych regionów. 

Wynika to nie tylko z faktu relatywnie małego potencjału ekonomicznego tego 

województwa. Kluczowe znaczenie ma także skala przestrzenna zachodzących zmian. 

Silniejsze odziaływanie otoczenia regionalnego na gospodarkę danego województwa będzie 

następowało w efekcie kompleksowych zmian zachodzących we wszystkich regionach – m.in. 

w wyniku realizacji skutecznej polityki rozwoju regionalnego.  

  4.2 Wpływ otoczenia międzyregionalnego na efekty polityki spójności UE. 

System regionalnych modeli HERMIN stwarza możliwość oceny efektów polityki spójności w 

kontekście przepływów funduszy między poszczególnymi regionami. Mając na uwadze fakt, 

iż środki finansowe UE stanowią istotny element odziaływania na spójność terytorialną 

niezwykle istotną kwestią staje się oszacowanie efektów „wyciekania” (leakage) funduszy 

unijnych poprzez handel międzyregionalny. Wpływ polityki spójności na procesy gospodarcze 

szacowany jest poprzez stworzenie dwóch scenariuszy. Pierwszy z nich stanowi projekcję 

rozwoju regionu. Drugi ma charakter hipotetyczny i prezentuje tendencje rozwojowe 

zachodzące przy założeniu braku implementacji funduszy unijnych. Różnica pomiędzy 

wartościami wskaźników makroekonomicznych w dwóch scenariuszach wyznacza wartości 

wpływu polityki spójności.  

Analizie zostały poddane wszystkie scenariusze uwzględnione w części 4.1 (patrz. tabela 3).  

Wyniki zestawiono z rezultatami uzyskanymi przy zastosowaniu 16 niezależnych modeli 

HERMIN gospodarek wojewódzkich.22 Pozwoliło to wyeksponować znaczenie przepływów 

międzyregionalnych i zmian strukturalnych  dla skali ilościowych efektów wsparcia unijnego.  

 

                                                 

21 Także jego tradycyjnych gałęzi, jak branża spożywcza mająca istotny potencjał rozwojowy w województwie 
podlaskim. 

22 Modeli nie powiązanych ze sobą zależnościami gospodarczymi o charakterze endogenicznym. 
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Scenariusz 1 - referencyjny 

Ryc. 7. Procentowy wpływ NPR i NSRO na regionalny poziom PKB w cenach stałych (średnia z 

lat 2004-2025)23 – wyniki modelu nie uwzględniającego handlu międzyregionalnego (a); 

wyniki modelu uwzględniającego handel międzyregionalny- wysoka dostępność czasowa 

między regionami (b) i zróżnicowana dostępność czasowa między regionami (c)24 

 

 

   a)      b) 

 

      

 

 

 

 

 

                                                 

23 Wartość wpływu polityki spójności na PKB województwa dolnośląskiego (Ryc. 7a) oznacza, że dzięki 
funduszom przekazanym w ramach NPR i NSRO wolumen produkcji w tym regionie jest średniorocznie (w 
latach 2004-2025) wyższy o 4,4% w porównaniu do hipotetycznej sytuacji, gdyby polityka spójności nie była 
realizowana. Analogiczna interpretację należy stosować do wszystkich rezultatów zawartych w niniejszej części 
opracowania. 

24 Wartości wpływu polityki spójności w ujęciu bezwzględnym (w mln zł) zostały zawarte w załączniku 1. 
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c) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przepływy funduszy między regionami odbywają się na drodze eksportu stymulowanego 

przez popyt na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne. Przyczynia się to do dynamizacji wzrostu 

gospodarczego w województwie, do którego trafiają transfery z innego regionu. Mamy w 

tym przypadku do czynienia z efektem wzrostu o charakterze popytowym wzmacnianym 

poprzez keynesowski mechanizm mnożnikowy. Jednocześnie w regionie, z którego 

wypływają fundusze poprzez import dóbr następuje ograniczenie skali krótkookresowych 

efektów popytowych, a tym samym redukcji ulega wpływ polityki spójności na wzrost 

gospodarczy. Relacje międzyregionalne dotyczą także efektów podażowych generowanych 

przez fundusze UE.25 Dodatkowy przyrost PKB już po ustaniu implementacji funduszy 

generuje wzrost dochodów do dyspozycji, które mogą być częściowo wykorzystane na zakup 

towarów i usług pochodzących z innych województw.  

Endogenizacja przepływów międzyregionalnych powoduje, iż w przypadku województw: 

dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz 

zachodniopomorskie wpływ polityki spójności ulega obniżeniu w stosunku do wyników 

                                                 

25 Efekty związane ze wzrostem wolumenu produkcji i wydajności czynników produkcji na drodze rozbudowy i 
modernizacji infrastruktury podstawowej (m.in. transportowej i telekomunikacyjnej); wzrostu i poprawy jakości 
kapitału ludzkiego; rozbudowy i unowocześniania parku maszynowego przedsiębiorstw, poprawy organizacji 
procesu produkcyjnego; wzrostu innowacyjności firm. W przeciwieństwie do efektów popytowych, wzrost 
produkcji i wydajności związany ze stymulowaniem podażowej strony gospodarki ma charakter 
długoterminowy i utrzymuje się również po ustaniu płatności. 
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klasycznych symulacji przeprowadzanych przy zastosowaniu niezależnych modeli HERMIN 

(ryc. 7a, 7b i 7c). Korzyści wynikające z eksportu zwiększonego dzięki funduszom UE nie 

rekompensują  strat związanych z importem dóbr z innych województw. Przyczyny takiego 

stanu mają różne źródła. Po pierwsze warto wspomnieć  o stosunkowo niskim 

zaangażowaniu wspomnianych województw w międzyregionalny eksport (dolnośląskie 41% 

całości eksportu; lubuskie 41%; pomorskie 47%; zachodniopomorskie 50%), co ogranicza 

możliwość dyskontowania efektów popytowych i podażowych polityki spójności. Po drugie, 

istotnym czynnikiem mogącym zwiększać negatywne konsekwencje napływu dóbr z innych 

regionów jest wysoka elastyczność produkcji danej gospodarki względem importu26 

(dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie).  W końcu 

należy podkreślić znaczenie potencjału gospodarczego regionu jako istotnej determinanty 

napływu dóbr z innych województw przyczyniającej się do „wycieku” dochodów 

(mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie). W przypadku województwa opolskiego 

charakteryzującego się najmniejszym potencjałem gospodarczym, najniższą elastycznością 

produkcji przemysłowej względem importu, a także wysoką wrażliwością na zmiany popytu 

w innych regionach Polski przepływy międzyregionalne umożliwiają uzyskanie najwyższego 

przyrostu korzyści z tytułu realizacji polityki spójności. 

Dokonując porównania ryc. 7b i 7c można zauważyć, że dla większości regionów niższy 

wpływ polityki spójności na PKB ma miejsce w wariancie zakładającym wysoki poziom 

dostępności czasowej pomiędzy województwami. W tym przypadku eksport kierowany jest 

przede wszystkim do najsilniejszych gospodarczo regionów wpływając negatywnie na 

poziom ich PKB. To z kolei znajduje wyraz w mniejszym zapotrzebowaniu na dodatkowe 

dobra pochodzące z pozostałej części kraju. Ograniczeniu ulega tym samym znaczenie handlu 

międzyregionalnego, jako kanału przenoszenia efektów polityki spójności. Wyjątek stanowią 

województwa: łódzkie, śląskie i świętokrzyskie. Charakteryzują się one relatywnie wysokim 

                                                 

26 Wysoka elastyczność będzie powodowała silniejsze ograniczenie WDB w przemyśle. Elastyczność określana 
jest na podstawie wartości parametru zmiennej  IMP w równaniu WDB (wzór 8). Dla wariantu przepływów 
międzyregionalnych, do którego odnosi się ryc. 7b  wspomniane parametry wynoszą: -0.29048  (dolnośląskie);   
-0.41514  (lubuskie); -0.32923  (mazowieckie);  -0.33871 (warmińsko-mazurskie); -0.45304 
(zachodniopomorskie). Dla porównania w przypadku województw śląskiego i wielkopolskiego wartości 
analogicznych parametrów kształtują się odpowiednio na poziomach: -0.14916 oraz -0.12536. Wartości 
parametrów zmiennej IMP w układzie regionalnym w scenariuszach zakładających wysoką i zróżnicowaną 
dostępność czasową zostały zawarte w załączniku 2.        
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zaangażowaniem w eksport do innych regionów Polski (odpowiednio 75%; 61% oraz 78%).27 

Ponadto odznaczają się znacząco niższą elastycznością produkcji względem importu w 

wariancie scenariusza zakładającym wysoką dostępność czasową. Te dwa czynniki powodują, 

iż województwa łódzkie, śląskie i świętokrzyskie najskuteczniej dyskontują wsparcie w 

ramach polityki spójności prowadzonej  w układzie międzyregionalnym charakteryzującym 

się brakiem barier transportowych oraz dominacją handlową najsilniejszych regionów Polski.  

Scenariusze 2 -4 

Szereg symulacji przy zastosowaniu systemu powiązanych regionalnych modeli HERMIN nie 

wykazał istotnego odziaływania zmian strukturalnych zachodzących w wybranych regionach 

(w porównaniu do analogicznych wariantów scenariusza referencyjnego – ryc. 7a-c) na 

skuteczność polityki spójności. Wydaje się być to zgodne z intuicją. Fundusze alokowane w 

ramach polityki spójności (NPR i NSRO) stanowią około 50% inwestycji sektora publicznego 

(Komisja Europejska 2014, 156), który z kolei ma tylko około 30% udziału w inwestycjach 

ogółem (GUS).  Przy stosunkowo niewielkiej skali odziaływania zmian strukturalnych w 

poszczególnych województwach na procesy gospodarcze zachodzące w innych regionach 

(patrz. część 4.1), ich wpływ na  przemieszczanie się efektów polityki spójności nie może być 

wysoki. Mając to na uwadze na ryc. 8 i 9 zaprezentowano w celu poglądowym rezultaty 

symulacji dla scenariusza zakładającego dynamizację gospodarki województwa 

zachodniopomorskiego (ryc. 8) oraz scenariusza przyjmującego spowolnienie wzrostu 

gospodarczego w województwie mazowieckim (ryc. 9). 

Ryc. 8. Scenariusz 2 -procentowy wpływ NPR i NSRO na regionalny poziom PKB w cenach 

stałych (średnia z lat 2004-2025)  – wyniki modelu nie uwzględniającego handlu 

międzyregionalnego (a); wyniki modelu uwzględniającego handel międzyregionalny- wysoka 

dostępność czasowa między regionami (b) i zróżnicowana dostępność czasowa między 

regionami (c) 

 

 

 

                                                 

27 Ponadto są to regiony o relatywnie wysokim udziale sektora przemysłowego w tworzeniu WDB, a więc 
obszaru, który charakteryzuje się wysoką ekspozycją na wymianę międzyregionalna i międzynarodową. 



  

30 

    

   a)      b) 

 

 

c) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Ryc. 8. Scenariusz 3 -procentowy wpływ NPR i NSRO na regionalny poziom PKB w cenach 

stałych (średnia z lat 2004-2025)  – wyniki modelu nie uwzględniającego handlu 

międzyregionalnego (a); wyniki modelu uwzględniającego handel międzyregionalny- wysoka 

dostępność czasowa między regionami (b) i zróżnicowana dostępność czasowa między 

regionami (c) 

   a)      b) 

 

       

c) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Podsumowanie 

Spójność terytorialna w obrębie danego województwa  kształtuje się  w określonym 

przestrzennym otoczeniu makroekonomicznym mającym niepowtarzalny i specyficzny 

charakter. Międzyregionalny układ zależności  o charakterze komplementarnym (m.in. w 

zakresie struktury sektorowo-gałęziowej, przewag komparatywnych, kosztów pracy) oraz 

konkurencyjnym (m.in.  w zakresie wspólnych rynków zbytu, przepływów czynników 

produkcji) ma ze swej istoty niereplikowalny terytorialnie charakter. W celu pełnego 

uchwycenia  i ukazania znaczenia tego układu należy zastosować metodę, która pozwoli na 

uwzględnienie głównych współzależności i mechanizmów makroekonomicznych. Na 

potrzeby niniejszego opracowania posłużono się po raz pierwszy systemem zintegrowanych 

modeli HERMIN gospodarek polskich województw. Badanie miało charakter analizy 

wrażliwości. Jego celem było określenie, jak wariantowe zmiany w układzie 

międzyregionalnym oddziałują na realną dynamikę PKB poszczególnych województw. 

Skoncentrowano się na zmianach w dostępności czasowej między województwami oraz w 

strukturze ich gospodarek. Główne wnioski przedstawiają się następująco: 

 wpływ zmian zachodzących w danym województwie na procesy gospodarcze w innych 

regionach uzależniony jest od struktury geograficznej handlu międzyregionalnego. Ta z kolei 

może zmieniać się wraz z różnym  znaczeniem dostępności czasowej województw oraz ich 

potencjału gospodarczego. Przeprowadzona analiza pokazała, iż sprowadzanie powiązań 

gospodarczych między województwami wyłącznie do kwestii transportowo-potencjałowych 

jest tyleż intuicyjne co zniekształcające rzeczywistość. Uwzględnienie stopnia ekspozycji 

gospodarek regionalnych na wymianę międzynarodową, a także ich struktury sektorowej i 

wrażliwości na konkurencję ze strony importowanych dóbr może powodować, iż 

największymi beneficjentami zmian strukturalnych w danym regionie będą województwa 

znacząco od niego odległe. Układ wzajemnych zależności międzyregionalnych rzutujących na 

spójność terytorialną poszczególnych województw wymaga zatem wnikliwej analizy 

makroekonomicznej możliwej przy zastosowaniu modeli odwzorowujących strukturę 

gospodarek regionalnych i ich wzajemne relacje. Przyszłe rozważania winny uwzględnić także 

przepływy o charakterze kapitałowym; 

 zmiany strukturalne i koniunkturalne w poszczególnych województwach mają relatywnie 

niewielkie przełożenie na inne regiony. Należy jednak pamiętać, iż siła odziaływania 
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otoczenia regionalnego wzrośnie, gdy szoki popytowe lub podażowe wystąpią w wielu 

województwach w tym samym czasie. Za dobry przykład może posłużyć tu globalne 

załamanie gospodarcze w 2009 r. Ogólnokrajowe czynniki makroekonomiczne w postaci 

deprecjacji kursu złotego, relatywnie wysokiej skłonności ludności do konsumpcji, a także 

silnego impulsu finansowego  z sektora publicznego (m.in. w postaci funduszy unijnych) 

skutecznie zamortyzowały odziaływanie negatywnych tendencji globalnych. Szczególnie 

dobrze widać to w przypadku regionów z silną eskpozycją na wymianę międzynarodową. 

Obniżenie wzrostu PKB w największych gospodarkach regionalnych  (mazowieckiej, 

dolnośląskiej, małopolskiej, pomorskiej, śląskiej i wielkopolskiej) przełożyło się najsilniej28 na 

te województwa, które usytuowane są w bezpośredniej bliskości kilku takich gospodarek 

(kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie, a także podkarpackie i 

lubelskie „zamykane” od strony kraju  przez województwa mazowieckie i małopolskie). 

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, iż obecny przestrzenny układ 

międzyregionalnych zależności gospodarczych stanowi - obok krajowej polityki 

makroekonomicznej – kluczowy czynnik odpowiadający na odporność (resilience) Polski na 

kryzysy. Osłabienie głównych ośrodków gospodarczych kraju „rozlewa się” na mniej zamożne 

regiony wprowadzając – poprzez mechanizmy sprzężeń zwrotnych - cały kraj na ścieżkę 

spowolnionego wzrostu lub recesji; 

 handel międzyregionalny wpływa w stosunkowo istotny sposób na skuteczność polityki 

spójności w poszczególnych województwach. Przeprowadzona analiza nie potwierdziła 

przypuszczeń, iż międzyregionalna wymiana handlowa sprzyja wzrostowi efektów polityki 

spójności w zamożniejszych województwach kosztem słabszych ekonomicznie regionów. W 

przypadku dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-

mazurskiego oraz zachodniopomorskiego korzyści wynikające z eksportu zwiększonego 

dzięki funduszom UE nie rekompensują  strat związanych z dodatkowym importem dóbr z 

innych województw. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w różnych źródłach. Po 

pierwsze warto wspomnieć  o stosunkowo niskim zaangażowaniu wspomnianych 

województw w międzyregionalny eksport (dolnośląskie; lubuskie; pomorskie; 

zachodniopomorskie), co ogranicza możliwość dyskontowania efektów popytowych i 

podażowych polityki spójności. Po drugie, należy podkreślić znaczenie potencjału 

                                                 

28 Porównując spadek realnej stopy wzrostu PKB pomiędzy latami 2008 i 2009. 
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gospodarczego jako istotnej determinanty importu przyczyniającego się do „wycieku” 

(leakage)  dochodów wypracowanych dzięki funduszom unijnym (mazowieckie, dolnośląskie, 

pomorskie). Istotnym czynnikiem mogącym zwiększać negatywne konsekwencje napływu 

dóbr z innych regionów jest wysoka elastyczność produkcji gospodarki względem importu 

(dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie). 

Przedstawione rezultaty winny być uwzględniane w projektowaniu interwencji finansowej w 

ramach polityki regionalnej w celu uniknięcia zawyżania bądź zaniżania alokacji finansowych 

w stosunku do planowanych celów strategicznych; 

 wpływ zmian strukturalnych zachodzących w wybranych regionach na skalę efektów polityki 

spójności jest znikomy. Fundusze alokowane w ramach NPR i NSRO stanowią około 50% 

inwestycji sektora publicznego (Komisja Europejska 2014), który z kolei ma tylko około 30% 

udziału w inwestycjach ogółem. Fakt ten w powiązaniu z niewielką skalą odziaływania zmian 

strukturalnych w poszczególnych województwach na procesy gospodarcze zachodzące w 

innych regionach tłumaczy, dlaczego międzyregionalne przemieszczanie się efektów polityki 

spójności pod wpływem szoków podażowych nie może mieć wyraźnie zauważalnego 

charakteru; 

 zakorzeniony przestrzennie układ powiązań międzyregionalnych ma istotne przełożenie na 

spójność terytorialną poszczególnych województw rozpatrywaną w kategoriach optimum 

terytorialnego. Przepływy handlowe stanowią kluczowy kanał transmisji impulsów 

popytowo-podażowych między województwami. Łączne zaistnienie zmian strukturalnych lub 

koniunkturalnych w wielu polskich regionach będzie stanowiło ważny stymulant bądź barierę 

wzrostu gospodarczego danego województwa wpływając tym samym na maksymalizację 

jego produktu przy danej użyteczności terytorialnej. 

 

 

 

 

 

 



  

35 

    

 

Bibliografia: 

Barro Robert J., Sala-i-Martin Xavier (1992), “Convergence", Journal of Political Economy, 

100(2):223 251 

Barro, Robert J. and Sala-i-Martin, Xavier (1991) “Convergence Across States and Regions", 

Brookings Papers on Economic Activity, 1:107182 

Bradley John,  Untiedt Gerhard (2010) The COHESION System of HERMIN country and 

regional models: Description and operating manual, Version 4, Contract no. 2005 CE 16 0 AT 

027, European Commission 

Bradley John, Gerald John F., Hurley David, O’Sullivan Liam, Storey Andrew (1989) HERMES-

Ireland. Aa Model of the: Irish economy: Structure and Performance, The Economic and 

Social Research Institute, Dublin 

Bradley John, Whelan Karl, Wright Jonathan (1995) "HERMIN Ireland", Economic Modelling, 

Vol. 12, No.3, pp. 219-220 

Bradley John, Zaleski Janusz (2003)  „Modelling EU Accession and Structural Fund Impacts 

Using the New Polish HERMIN Model”, w: W. Welfe (red.), Modelling Economies in 

Transition, Proceedings of the 7th Conference of the International Association, AMFET, Łódź 

Bradley John, Zaleski Janusz (2003) „Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na 

lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN”, Gospodarka Narodowa 

nr 7-8/2003 

Bradley John, Zaleski Janusz, Tomaszewski Paweł, Zembaty Marek, Agnieszka Wojtasiak 

(2006) Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów 

Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli 

regionalnych HERMIN, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 

Klein Lawrence R. (1951) “Economic Fluctuations in the United States” [w:] Orcutt Guy H. 

red., The Review of Economics and Statistics, Vol. 33, No. 3, pp. 261-263, The MIT Press 

 

Klein Lawrence R., Goldberger Arthur (1955), An econometric model of the United States, 

North-Holland, Amsterdam 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=mitpress


  

36 

    

Komisja Europejska (2014) Investment for jobs and growth Promoting development and good 

governance in EU regions and cities. Sixth report on economic, social and territorial cohesion, 

Brussels 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf 

(14.02.2015) 

Lewandowska-Gwarda Karolina, Antczak Elżbieta (2010) „Nowa ekonomia geograficzna i 

modle specjalne” [w:] Suchecki Bogdan (red.) Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa, s. 226-236 

Lucas, Robert E. Jr (1976) “Econometric Policy Evaluation: A Critique.", Carnegie Rochester 

Conference Series on Public Policy, 1, pp. 19-46. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-

2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Warszawa 

Quah Danny (1996) “Convergence Empirics Across Economies with (Some)Capital Mobility", 

Journal of Economic Growth, London School of Economics 

Quah Danny T. (1995) “Empirics for Economic Growth and Convergence”, DISCUSSION 

PAPER NO. 253, LSE Economics Department and CEP 

Rosik Piotr (2012) Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace 

geograficzne 233, Instytut Geografii i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 

Sala-i-Martin Xavier X. (1996) Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth 

and convergence, European Economic Review, 40 (1996), Elsevier, 1325-1352 

Sims Christopher A. (1980) “Macroeconomics and reality”, Econometrica, Vol. 48, No. 1, pp. 

1-48 

Tinbergen Jan (1939) Statistical testing of business cycle theories, II, business cycles in the 

United States of America, 1919–1932, League of Nations, Geneva 

Walras Leon (1954) Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth, trans. W. 

Jaffé, George Allen & Unwin Ltd. London:  [An English translation of Walras’ main work 

Eléments d’économie politique pure] 

Welfe Władysław (2013) Macroeconometric models, Advanced Studies in Theoretical and 

Applied Econometrics, Springer 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf


  

37 

    

 

 

 

Załącznik 1 

Scenariusz 1 - referencyjny 

Ryc. A. Nominalny wpływ NPR i NSRO na regionalny poziom PKB (w mln zł) w cenach stałych 

(średnia z lat 2004-2025) – wyniki modelu nie uwzględniającego handlu międzyregionalnego 

(a); wyniki modelu uwzględniającego handel międzyregionalny- wysoka dostępność czasowa 

między regionami (b) i zróżnicowana dostępność czasowa między regionami (c) 

   a)      b) 

 

      c) 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Scenariusz 2 

Ryc. B. Nominalny wpływ NPR i NSRO na regionalny poziom PKB (w mln zł) w cenach stałych 

(średnia z lat 2004-2025) – wyniki modelu nie uwzględniającego handlu międzyregionalnego 

(a); wyniki modelu uwzględniającego handel międzyregionalny- wysoka dostępność czasowa 

między regionami (b) i zróżnicowana dostępność czasowa między regionami (c) 

   a)      b) 

 

      c) 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

Scenariusz 4 

Ryc. C. Nominalny wpływ NPR i NSRO na regionalny poziom PKB (w mln zł) w cenach stałych 

(średnia z lat 2004-2025) – wyniki modelu nie uwzględniającego handlu międzyregionalnego 

(a); wyniki modelu uwzględniającego handel międzyregionalny- wysoka dostępność czasowa 

między regionami (b) i zróżnicowana dostępność czasowa między regionami (c) 

   a)      b) 
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      c) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

Załącznik 2 

Tabela A. Wartości parametrów zmiennej IMP w równaniu na OT 

Region Wysoka dostępność 

czasowa 

Zróżnicowana dostępność 

czasowa 

dolnośląskie -0.29048 -0.28159 

kujawsko-pomorskie -0.063536 -0.10194 

lubuskie -0.41514 -0.39858 

łódzkie -0.064758 -0.11794 

lubelskie -0.022447 -0.011656 

małopolskie -0.31908 -0.36676 

mazowieckie -0.32923 -0.23273 

opolskie -0.049585 -0.047694 
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podlaskie -0.15587 -0.12114 

podkarpackie -0.25656 -0.26995 

pomorskie -0.24508 -0.22127 

śląskie -0.14916 -0.20978 

świętokrzyskie -0.12464 -0.22954 

wielkopolskie -0.12536 -0.12903 

warmińsko-mazurskie -0.33871 -0.33677 

zachodniopomorskie -0.45304 -0.48428 

Źródło: Opracowanie własne. 
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