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Degree of clusterization of regional economy and its export potential 

 

Tomasz Brodzicki* 

 

Abstract 

 

Review of theoretical literature suggests that a higher level of concentration of economic 
activity, and hence the degree of clustering of the regional economy, should have a positive 
impact on the export potential of regions. This hypothesis is verified in the case of Polish 
provinces. As a result of a multi-quantitative analysis of data at a high level of spatial 
(districts) and sectoral (3-digit classification of activities PKD 2004) disaggregation using the 
method optimized for Polish conditions we identified potential clusters, understood as a 
multi-sectoral concentrations. In the next step we calculated clusterization indices for Polish 
NUTS 2 regions. In the next step, using the gravity model approach for trade of Polish 
regions to 184 countries of the world we have made the initial positive verification of the 
hypothesis. 
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Stopień klasteryzacji gospodarki regionalnej a jej potencjał eksportowy1 

 

Tomasz Brodzicki 

 

Abstrakt 

 

Przegląd literatury teoretycznej wskazuje, iż wyższy poziom koncentracji działalności 
gospodarczej, a tym samym stopień klasteryzacji gospodarki regionalnej, powinien mieć 
dodatni wpływ na potencjał eksportowy regionów. Hipoteza ta weryfikowana jest na 
przypadku polskich województw. W wyniku wieloetapowej analizy ilościowej danych na 
wysokim poziomie dezagregacji przestrzennej (powiaty) oraz sektorowej (3-cyforwe PKD 
2004) przy wykorzystaniu metody zoptymalizowanej do uwarunkowań Polski 
zidentyfikowano potencjalne klastry, rozumiane jako wielosektorowe koncentracje wiązek 
działalności gospodarczej. Na tej bazie wyliczone zostały indeksy klasteryzacji gospodarki 
regionalnej. W kolejnym kroku z wykorzystaniem metod ilościowych w tym modelu 
grawitacji wymiany handlowej polskich regionów do 184 państw świata dokonano wstępnej 
pozytywnej weryfikacji hipotezy. 

 

Słowa kluczowe:   model grawitacji, handel regionalny, koncentracje działalności 
gospodarczej, klaster  

Kody JEL:   C21, F14, R11, R12 

 

Artykuł powiązany jest z dwoma realizowanymi projektami badawczymi:  

  „Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny efektów 
ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego”, numer projektu 
MNiSW1649/B/H03/2010/38, UG, KEIE 

 „Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji 
teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu”, projekt NCN 
nr UMO-2012/05/B/HS4/04209, Instytut Rozwoju 

 

Artykuł zostanie zaprezentowany pt. „Koncentracja działalności gospodarczej a potencjał 
eksportowy polskich regionów” na konferencji Katedry Handlu Zagranicznego Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, 18 listopada 2013. 

 

 

                                            
1
 Dr Tomasz Brodzicki, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet 

Gdański, ul. Armii Krajowej 119/12, 81-824 Sopot, e-mail: t.brodzicki@ug.edu.pl.  
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1. Wprowadzenie 

Działalność gospodarcza w Polsce mierzona wartością dodaną, produkcją sprzedaną czy 

liczbą pracujących jest skupiona w grupie największych województw (regionów NUTS-2) o 

metropolitalnym charakterze. Dla ilustracji 5 największych województw odpowiadało w roku 

2006 za 59,3 proc. ogólnej liczby pracujących, a samo województwo mazowieckie za 1/5 

potencjału pracujących w Polsce. Jednocześnie pięć najmniejszych województw kraju 

odpowiedzialnych było jedynie za 12% ogólnej liczby pracujących. 

Analogicznie do innych państw Unii Europejskiej średniej wielkości również potencjał 

eksportowy w układzie regionalnym jest silnie skoncentrowany w Polsce w grupie 

najsilniejszych województw metropolitalnych: mazowiecki, śląskie, dolnośląskie, 

wielkopolskie i pomorski (patrz tab. 1). Poziom koncentracji eksportu jest jednocześnie 

wyższy niż w przypadku liczby pracujących, co dobitnie ilustruje Wykres 1. Na wykresie na 

osi pionowej naniesiono skumulowane udziały liczby pracujących (LP) oraz eksportu (EXP) 

województw naniesionych na osi poziomej od lewej do prawej wg malejących udziałów. 

Linia przekątna obrazuje hipotetyczną sytuację równomiernego rozkładu potencjału. 

Tabela 1 Potencjał handlowy polskich regionów* 

Region 
ln handel ln eksport 

dynamika  

handlu 
dynamika eksportu 

2006 2006 1999-2008 1999-2008 

dolnośląskie 23,616 23,078 0,168 0,191 

kujawsko-pomorskie 22,379 21,766 0,124 0,134 

lubelskie 21,546 21,064 0,116 0,113 

lubuskie 22,137 21,624 0,127 0,135 

łódzkie 22,541 21,687 0,125 0,132 

małopolskie 23,077 22,363 0,159 0,188 

mazowieckie 24,634 23,433 0,116 0,149 

opolskie 21,711 21,078 0,141 0,147 

podkarpackie 22,274 21,785 0,126 0,128 

podlaskie 21,331 20,690 0,124 0,128 

pomorskie 23,370 22,608 0,153 0,147 

śląskie 23,958 23,406 0,159 0,177 

świętokrzyskie 21,307 20,869 0,149 0,196 

warmińsko-mazur. 21,742 21,233 0,098 0,105 
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wielkopolskie 23,735 23,024 0,139 0,158 

zachodniopomorskie 22,344 21,783 0,100 0,103 

Polska 25,888 25,133 0,135 0,155 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. *dynamika wyliczona z wykorzystaniem średniej 

wykładniczej dla wyeliminowaniu wpływu wahań koniunkturalnych 

 

Rozmieszczenie działalności gospodarczej w układzie regionalnym zależy od interakcji cech 

sektorów i potencjalnych regionów lokalizacji
2
. Z perspektywy sektorowej zasadnicze 

znaczenie ma nasilenie wewnętrznych i zewnętrznych korzyści skali, zależność od 

kluczowych surowców i czynników produkcji czy wrażliwości na koszty transportu. 

Kluczowe cechy regionów to: ich położenie, wielkość, wyposażenia w infrastrukturę, 

dostępność surowców oraz dyslokacja ludności (potencjał rynku). Z drugiej strony o stopniu 

przestrzennej koncentracji – dyspersji poszczególnych sektorów gospodarki decyduje bilans 

sił proaglomeracyjnych (dośrodkowych) i prodyspersyjnych (odśrodkowych). Powstanie 

istotnych koncentracji działalności gospodarczej wymaga oczywiście dominacji sił 

dośrodkowych nad siłami odśrodkowymi. W konsekwencji część sektorów, również w 

Polsce, charakteryzuje się znacznym poziomem przestrzennej dyspersji, większość jednak 

charakteryzuje się mniejszym czy większym stopniem przestrzennej koncentracji. 

Ze względu na horyzontalne lub/i wertykalne powiązania między firmami z różnych sektorów 

koncentracje w przestrzeni często mają charakter ponadsektorowy prowadząc do pojawienia 

się dystryktów przemysłowych czy tzw. klastrów. Koncepcja klastra przemysłowego w jego 

współczesnym rozumieniu sięga początku lat dziewięćdziesiątych i wiąże się z publikacjami 

Portera
3
. Klaster jest formą samoorganizacji działalności gospodarczej niezależnych, lecz 

wzajemnie powiązanych więziami o różnym natężeniu i charakterze podmiotów w przestrzeni 

gospodarczej tworzących mniej lub bardziej domknięte, przestrzennie skoncentrowane 

systemy gospodarcze. Klastry ze swej natury mają wymiar regionalny i są zakorzenienie w 

regionalnym systemie gospodarczym. W jednym regionie może równocześnie funkcjonować 

kilka klastrów (możemy tym samym mówić o klasteryzacji gospodarki) generując istotne 

efekty zewnętrzne dla jego gospodarki z przełożeniem m.in. na jej szeroko definiowany 

potencjał eksportowy. Należy w tym miejscu jednakże podkreślić, iż w ostateczności 

                                            
2 T. Brodzicki, D. Ciołek, Spatial econometric analysis of the determinants of location of manufacturing industry 

and market services sectors in Poland, “Analizy i Opracowania KEIE UG”, 2008, nr 2. 

3 M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990. 
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podmiotami wymiany handlowej nie są państwa, regiony czy klastry ale poszczególne 

przedsiębiorstwa nierenacjonalizujące swoją działalność. 

Wykres 1. Poziom koncentracji liczby pracujących i eksportu w polskich 

województwach w roku 2006 

 

Źródło: Opracowanie własne w programie MS Excel na podstawie danych GUS. 

Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja hipotezy o istotnym wpływie poziomu 

koncentracji działalności gospodarczej, a tym samym stopnia klasteryzacji gospodarki 

regionalnej, na potencjał eksportowy polskich województw. 

Dalsza część artykułu ma następującą strukturę. Podrozdział 2 przybliża koncepcję klastra, 

determinanty jego powstania, skrótowo przedstawia efekty zewnętrzne jego funkcjonowania 

oraz przełożenie na internacjonalizację działalności podmiotów gospodarczych. Podrozdział 3 

poświęcony jest omówieniu wyników identyfikacji koncentracji działalności gospodarczej w 

Polsce oraz przybliża indeksy klasteryzacji gospodarek regionalnych. Podrozdział 4 zawiera 

statystyczną oraz ekonometryczną weryfikację zasadniczej hipotezy badawczej. Ostatni 

podrozdział podsumowuje rozważania, wskazuje na ograniczenia przyjętej metody i 

proponuje dalsze obszary i kierunki badań. 

2. Klastry i ich efekty zewnętrzne 
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Według powszechnie akceptowanej definicji M. Portera klaster to: „geograficzne skupisko 

wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących 

usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład 

uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych 

dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących
4
.” Warto podkreślić, 

iż we współczesnej literaturze funkcjonuje równolegle wiele definicji klastra oraz koncepcji 

mu pokrewnych takich jak np. dystrykty przemysłowe lub lokalne czy regionalne systemy 

produkcji. Wszystkie te koncepcje bazują jednakże na klasycznych pracach A. Marshalla
5
 

poświęconych problematyce dystryktu przemysłowego i przyczynach przestrzennej 

koncentracji działalności. 

Zgodnie z tradycją marshallowską, przyczyn powstania klastra należy upatrywać w 

występowaniu zlokalizowanych efektów zewnętrznych
6
: przestrzennie ograniczonego 

rozlewania się wiedzy (w obrębie sektora jak i między sektorami), głębokiego lokalnego 

rynku pracy osób o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach oraz sieci wstępujących i 

zstępujących powiązań w ramach dużych rynków regionalnych, a tym samym wykształcenia 

się bazy lokalnych poddostawców i podwykonawców.  

Steinle i Schiele
7
 identyfikują warunki konieczne i wystarczające powstania klastra 

przemysłowego. Za warunki konieczne uznają możliwość fragmentaryzacji procesu 

produkcji, a tym samym specjalizacji podmiotów w łańcuchu wartości dodanej oraz 

możliwość transportu produktu finalnego do klienta. Za warunki wystarczające uznaje te, 

które pozwalają na elastyczną koordynację działalności gospodarczej niezależnych 

podmiotów rynkowych – długie bądź relatywnie długie łańcuchy wartości dodanej, liczne, 

komplementarne w stosunku do siebie umiejętności, rozlewanie się wiedzy oraz znaczną 

zmienność rynku.  

Zdaniem niektórych autorów, mechanizmy, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie 

klastra, nie są w stanie wyjaśnić jego powstania. Innymi słowy, czynniki prowadzące do 

                                            
4 M. Porter, Porter o konkurencji, PWN, Warszawa, 2001. 

5 A. Marshall, Economics of Industry, Macmillan, Londyn, 1879; A. Marshall, Principles of Economics, 8th 

edition, Macmillan, Londyn. 1930.  

6 M. Fujita M. i in., The Spatial Economy. Cities, Regions, and International Trade, MIT Press, Cambridge, 

Mass., 1999. 

7 C. Steinle, H. Schiele, When do industries cluster? A proposal on how to assess an industry’s propensity to 

concentrate at a single region or nation, “Research Policy”, Vol. 31, 2002, s. 849-858. 
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wyłonienia się klastra są odmienne od czynników odpowiedzialnych za jego dalszy rozwój i 

ekspansję. 

Liczne w ostatnim okresie badania empiryczne wskazują, że podmioty ulokowane w 

efektywnie funkcjonujących klastrach charakteryzuje wyższa wydajność oraz wyższy stopień 

innowacyjności, a tym samym wyższy potencjał konkurencyjny
8
. Nie oznacza to jednakże, że 

każdy podmiot ulokowany w klastrze jest bardziej innowacyjny niż funkcjonujący poza 

klastrem, wyższy jest w tym przypadku odsetek firm innowacyjnych czy mających status 

eksportera
9
. Funkcjonowanie w klastrze zwiększa innymi słowy prawdopodobieństwo 

internacjonalizacji działalności poprzez eksport na rynki zagraniczne
10

 czy bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne
11

. Wydaje się, iż prawdopodobieństwo internacjonalizacji działalności 

jest funkcją efektu przywództwa – obecności w klastrze dużych naturalnych liderów jak i 

efektu porterowskiego – natężenia i charakteru wzajemnej konkurencji pomiędzy podmiotami 

w ramach klastra. Potwierdzają to liczne studia przypadków, na przykład badanie z 

wykorzystaniem metod panelowych autorstwa Brusco i in.
12

 dla dystryktów przemysłowych 

włoskiego regionu Emilia-Romagna pokazało, że firmy działające w klastrach wypadają 

lepiej na tle średniej w takich kategoriach jak: dochody pracowników (poziom wynagrodzeń), 

wielkość firmy (a tym samym jej produktywność), czy poziom eksportu (odzwierciedlenie 

konkurencyjności międzynarodowej). 

Ponieważ korzyści z funkcjonowania w klastrze nie mogą być w pełni zinternalizowane przez 

podmioty w nim ulokowane – klastry generują silne efekty zewnętrzne korzystne dla 

gospodarki regionu swojej lokalizacji
13

. Wymaga to oczywiście przekroczenia pewnej masy 

krytycznej liczby podmiotów i łączących je powiązań w regionalnym systemie 

gospodarczym
14

. Uzasadnionym jest jednocześnie stwierdzenie, iż jedynie klastry 

                                            
8 S. Breschi i in., Clusters, networks and innovation, Oxford University Press, Oxford, 2007. 

9 V. Beaudry., S. Breschi, Are firms in clusters really more innovative?, “Economics of innovation and new 
technology”, Taylor and Francis Journals, Vol. 12(4), 2003, s. 325-342. 

10 M.Shin i in., Place and the Geography of Italian Export Performance, “European Urban and Regional 

Studies”, Vol. 13(3), 2006, s. 195-208. 

11 S. Mariotti i in., The Internationalisation of Production by Italian Industrial Districts’ Firms. Structural and 

Behavioural Determinants, “Regional Studies”, Vol. 42(5), 2008, s. 719-735. 

12 S. Brusco, Global systems and local systems, w: F. Cossention F. i in. (red.), Local and Regional Response to 

Global Pressure: The Case of Italy and its Industrial Districts, International Institute of Labour Studies, 1996, s. 

145-158. 

13 T. Brodzicki, J. Kuczewska (red.), Klastry przemysłowe i polityka klastrowa a konkurencyjność 

przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2012. 

14 M. Porter, Clusters and the New Economics of Competition, “Harvard Business Review”, 1998, s. 77-90. 
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zorientowane proeksportowo, a tym samym o odpowiednim endogennym potencjale, są 

wstanie wpływać pozytywnie na rozwój regionów
15

.  

 

3. Identyfikacja koncentracji działalności gospodarczej w Polsce 

W ramach projektu MNiSW „Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny 

efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego” przeprowadzono 

identyfikację koncentracji działalności gospodarczej w Polsce
16

. W wyniku wieloetapowej 

analizy ilościowej danych dotyczących liczby pracujących i liczby podmiotów na wysokim 

poziomie dezagregacji przestrzennej (powiaty) oraz sektorowej (3-cyforwe PKD 2004) przy 

wykorzystaniu metody zoptymalizowanej do uwarunkowań Polski (uwzględniającej m.in. 

przestrzenne zróżnicowanie) zidentyfikowano potencjalne klastry, rozumiane jako 

wielosektorowe koncentracje wiązek działalności gospodarczej. Dla uzyskania 

międzynarodowej porównywalności wyników wykorzystano definicje wiązek sektorów 

klastrów zaproponowanych przez M. Portera w badaniu dla gospodarki amerykańskiej
17

 .  

W kolejnym kroku wyliczone zostały trzy niezależne indeksy klasteryzacji oddające różne 

aspekty potencjalnego wpływu klastrów na gospodarkę regionalną:  

 indeks specjalizacji (SQ),  

 indeks zróżnicowania (DIV)  

 oraz indeks wagi dla gospodarki regionu (SIGMA).  

Przyjęte miary były pokrewne miarom zastosowanym w literaturze przedmiotu przez 

Rodrigueza-Pose’a i Comptour’a do analizy wpływu procesu klasteryzacji na gospodarkę 

regionów poziomu NUTS2 państw Unii Europejskiej
18

.  

Indeks specjalizacji (SQ - specialization quotient) jest stosunkiem udziału zatrudnienia w 

klastrach w danym regionie do udziału zatrudnienia w klastrach w całej gospodarce polskiej.  

                                            
15 M. Porter, The Economic Performance of Regions, “Regional Studies”, Vol. 37 (6/7), 2003, s. 549–578 

16 T. Brodzicki, D. Ciołek M. Tarkowski, Mapowanie klastrów w Polsce – próba dostosowania metody, w: T. 

Brodzicki T., J. Kuczewska J. (red.), Klastry przemysłowe i polityka klastrowa a - konkurencyjność 

przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2012. 

17 Ibidem. 

18 A. Rodriguez-Pose, F. Comptour, Do clusters generate greater innovation and growth? An analysis of 

European regions, IMDEA Working Paper Series, 2010, nr 2010/15. 
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Indeks zróżnicowania, kolejna wykorzystana miara, odzwierciedla występowanie 
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Indeks znaczenia (SIGMA) oddaje znaczenie klastrów dla rynku pracy regionu – suma 

kwadratów udziałów poszczególnych wiązek klastrowych w rynku pracy regionu. Indeks 

sigma przyjmuje wartości od 0 do 10000.  
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Na podstawie trzech powyższych indeksów przy pomocy analizy głównych składowych 

(PCA) obliczono syntetyczny indeks klasteryzacji (CLUST). Wartości indeksów zostały 

obliczone na podstawie zdezagregowanych wyników mapowania klastrów na poziomie 

powiatów, a następnie zagregowane w górę do poziomu województw. Zestawienie indeksów 

przedstawia Tabela 2. 

 

Tabela 2 Indeksy klasteryzacji dla polskich regionów poziomu NUTS-2 

Region 

Indeks 

specjalizacji 

Indeks 

dywersyfikacji 

Indeks 

znaczenia Indeks    ogólny 

(CLUST) 
(SQ) (DIV) (SIGMA) 

dolnośląskie 0,645 0,600 122,550 1,143 

kujawsko-pomorskie 0,950 0,600 264,130 1,597 

lubelskie 0,220 0,257 34,290 1,628 

lubuskie 0,239 0,229 43,790 0,189 

łódzkie 0,966 0,600 276,460 0,179 
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małopolskie 1,189 0,886 337,010 2,296 

mazowieckie 1,615 0,857 806,820 3,275 

opolskie 0,527 0,286 177,750 0,687 

podkarpackie 0,243 0,314 29,590 0,281 

podlaskie 0,159 0,171 20,880 0,000 

pomorskie 0,903 0,600 277,420 1,577 

śląskie 1,465 0,657 803,690 2,868 

świętokrzyskie 0,504 0,257 183,790 0,637 

warmińsko-mazurskie 0,220 0,314 24,700 0,255 

wielkopolskie 0,847 0,857 131,960 1,681 

zachodniopomorskie 0,553 0,371 148,23 0,785 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników mapowania klastrów na poziomie powiatów.  

 

4. Klasteryzacja a potencjał eksportu – weryfikacja empiryczna 

Przystępujemy do weryfikacji zasadniczej hipotezy badawczej postawionej we 

wprowadzeniu. W pierwszym kroku dokonujemy prostej statystycznej weryfikacji 

przewidywanego związku pomiędzy klasteryzacją (wielosektorową koncentracją działalności 

gospodarczej) a wielkością eksportu polskich województw w roku 2006
19

.  

Przedstawione poniżej proste wykresy rozrzutu (patrz Wykresy 2 – 5) wskazują wyraźnie, iż 

wyższym wartościom subindeksów klasteryzacji (specjalizacji, zróżnicowania oraz 

potencjału) jak i uogólnionemu indeksowi klasteryzacji, odpowiadają wyższe wartości 

eksportu (logarytm naturalny). Związek w każdym przypadku jest dodatni i statystycznie 

istotny. Możemy tym samym mówić o współwystępowaniu obu zjawisk. Nie przesądzamy na 

tym etapie o przyczynowości.  

 

 

 

 

 

 

                                            
19 Rok 2006 przyjęto jako punkt odniesienia dla analizy ze względu na dostępność odpowiednio 

zdezagregowanych danych statystycznych. 
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Wykres 2 Eksport regionu a wartości subindeksu specjalizacji (SQ) 
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 SQ:lnEXP:   y = 20,8776 + 1,5518*x;

 r = 0,7783; p = 0,0004; r2 = 0,6057

 

Źródło: Opracowanie własne w STATISTICA 10 na podstawie wyników mapowania klastrów na poziomie 

powiatów. 
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Wykres 3 Eksport regionu a wartości subindeksu zróżnicowania (DIV) 
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 DIV:lnEXP:   y = 20,4434 + 3,1056*x;

 r = 0,8352; p = 0,00006; r2 = 0,6975

 

Źródło: Opracowanie własne w STATISTICA 10 na podstawie wyników mapowania klastrów na poziomie 

powiatów. 



 15 

 

Wykres 4 Eksport regionu a wartości subindeksu potencjału (SIGMA) 
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 SIGMA:lnEXP:   y = 21,3847 + 0,0025*x;

 r = 0,6863; p = 0,0033; r2 = 0,4709

 

Źródło: Opracowanie własne w STATISTICA 10 na podstawie wyników mapowania klastrów na poziomie 

powiatów.
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Wykres 5 Eksport regionu a uogólniony indeks klasteryzacji (CLUSTY) 
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 CLUSTY:lnEXP:   y = 21,1515 + 0,685*x;  r = 0,7526; p = 0,0008;

r2 = 0,5664

 

Źródło: Opracowanie własne w STATISTICA 10 na podstawie wyników mapowania klastrów na poziomie 

powiatów. 

Weryfikacja statystyczna wskazuje również na występowanie statystycznie istotnej i 

dodatniej korelacji pomiędzy indeksami klasteryzacji a przeciętną dynamiką eksportu w 

rozpatrywanym okresie
20

. Dynamika eksportu była w rozpatrywanym okresie przeciętnie 

rzecz biorąc wyższa w regionach o silniejszych strukturach klastrowych. Związek ten jest 

jednak słabszy niż w przypadku intensywności eksportu. 

W kolejnym kroku dokonano pogłębionej weryfikacji identyfikowanych zależności poprzez 

wprowadzenie zmiennych klasteryzacji do poszerzonego modelu grawitacji wymiany 

handlowej polskich regionów NUTS-2 w eksporcie do partnerów zagranicznych
21

. 

                                            
20 Ze względu na ograniczenia co do długości artykułu nie zostały one załączone. 

21 Szerzej na ten temat patrz: T. Brodzicki, S. Umiński, International Trade Relations of Enterprises Established 

in Poland’s Regions: Gravity Model Panel Estimation, Instytut Rozwoju Working Paper, 2013, nr 001/2013. 
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Model grawitacji wymiany handlowej wyjaśnia w uproszczony sposób intensywność 

wymiany pomiędzy partnerami handlowymi. Zgodnie z modelem grawitacji w najprostszej 

wersji intensywność wymiany handlowej skorelowana jest dodatnio z wielkością gospodarek 

partnerów handlowych mierzoną realnym PKB i ujemnie z odległością między nimi. Model 

jest z reguły poszerzany o szereg innych potencjalnych zmiennych objaśniających oddających 

podobieństwo gospodarek względnie bariery w wymianie handlowej. 

Ze względów metodologicznych zdecydowano się na ograniczenie analizy wyłącznie do 

danych z roku 2006 dla którego dokonano precyzyjnego mapowania koncentracji działalności 

gospodarczej oraz wyliczono wynikowe indeksy klasteryzacji. Spodziewamy się iż wpływ 

indeksów klasteryzacji na zmienną objaśnianą będzie statystycznie istotny i dodatni. 

Model szacowany jest dla roku 2006 dla eksportu 16 polskich województw do 184 partnerów 

handlowych w świecie – państw i terytoriów. Łącznie daje to 2944 obserwacji. Źródłem 

danych są bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz ogólnodostępna baza on-line 

Penn World Table 7.1
22

. 

Estymowany model empiryczny przyjmuje następującą uogólnioną postać: 

rcrctrcrc eCLUSTXβdβycβyrβza  543210 lnlnlnexpln    [4] 

Zmienną objaśnianą jest logarytm naturalny z eksportu regionu r do państwa i (lnexp). 

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami metodologicznymi w literaturze przedmiotu 

uwzględniono zerowe przepływy między partnerami poprzez wyliczenie logarytmu po 

dodaniu do wartości eksportu jedności (ang. zero adjustment). Zmienną objaśnianą jest 

lnexpza. Zmiennymi objaśniającymi są realny PKB regionu (lnyr) i partner handlowego 

(lnyc) oraz dystans między nimi (lndist)
23

. Wpływ dystansu na zmienną objaśnianą powinien 

być ujemny. W wektorze innych zmiennych objaśniających znajdują się wspólna granica 

border (zmienna zero-jedynkowa) oraz zmienna aproksymująca średnie wahania kursu 

walutowego lexdev (mierzone logarytmem naturalnym z odchylenia standardowego 

średniorocznego kursu walutowego za ostatnie 10 lat). W wektorze znajduje się również 

zmienna rlf aproksymująca podobieństwo poziomów rozwoju mierzonych realnym PKB per 

                                            
22 A. Heston, R. Summers, B. Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of 

Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, Nov 2012. 

23 Dystans mierzony jest w km z wykorzystaniem metody lotu ptaka między stolicą regionu a stolicą partnera 

handlowego przy wykorzystaniu ich szerokości i długości geograficznej. 
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capita regionu i partnera handlowego. Zmienna wyprowadzona jest na podstawie następującej 

formuły: 

rc ypcypclnrlf rc  [5] 

W dalszej kolejności do modelu wprowadzone zostają niezależnie obliczone wcześniej 

indeksy klasteryzacji (sq, div, sigma i clusty). 

Przyjmujemy następującą strategię. W pierwszej kolejności wyprowadzona zostaje 

specyfikacja bazowa modelu grawitacji, a następnie poszerzona zostaje ona o indeksy 

klasteryzacji. Wyniki estymacji kolejnych specyfikacji modelu empirycznego zawiera Tabela 

3. 

Tabela 3 Wyniki estymacji modelu grawitacji eksportu polskich regionów (2006) 

  
E1 E2 E3 E4 E5 E6 

lnexpza lnexpza lnexpza lnexpza lnexpza lnexpza 

lnyc 1.612 1.596 1.595 1.594 1.594 1.594 

  (34.48)*** (34.05)*** (33.92)*** (33.94)*** (33.76)*** (33.84)*** 

lnyr 2.613 2.699 

      (22.87)*** (21.95)*** 

    lndist -3.146 -3.094 -3.093 -3.096 -3.092 -3.093 

  (-43.28)*** (-40.33)*** (-39.45)*** (-39.79)*** (-39.18)*** (-39.55)*** 

rlf -0.199 -0.198 -0.164 -0.144 -0.127 -0.111 

  (-2.58)** (-2.56)** (-2.14)** (-1.87)* (-1.67)* (-1.41) 

border   0.360 

  

0.491 0.433 -0.091 -0.365 

     (1.99)** (2.59)*** (2.29)** (-0.49) (-2.05)** 

lexdev    -0.199 

 

 -0.199  -0.199  -0.199  -0.199 

    (-5.09)***  (-4.97)***  (-4.97)***  (-4.92)***  (-4.92)***  

sq   3.509 

 

   

   (18.60)***    

div 

 

   6.411 

( 

  

    (17.34)***   

sigma     0.005 

 

 

     (16.76)***  

clusty      1.299 

       (16.25)*** 

const -64.140 -66.121 -4.134 -4.906 -2.833 -3.071 

  (-20.93)*** (-20.01)*** (-2.56)** (-3.03)*** (-1.75)* (-1.90)* 

N 2944 2944 2944 2944 2944 2944 

F 2043.82 1376.78 1304.24 1326.45 1245.81 1276.99 

R2 0.637 0.641 0.626 0.626 0.618 0.618 

Źródło: Opracowanie własne. Estymacja w programie STATA 11.2 z wykorzystaniem MNK (opcja robust).               
* statystycznie istotne na 10%; ** 5%; *** i 1% poziomie. Zmienna objaśniana – logarytm naturalny z eksportu 

(zero adjusted). N – liczba obserwacji. Pod szacunkami parametrów wartość statystyki t-Studenta. F – wartość 

statystyki F. R2 – współczynnik determinacji.  
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Estymacji dokonano z wykorzystaniem programu STATA 11.2. Wykorzystano klasyczną 

metodę najmniejszych kwadratów z opcją robust – w celu wyeliminowania problemu 

heteroskedastyczności. 

Modele są relatywnie dobrze dopasowane do rzeczywistych danych. Zmienne uwzględnione 

wyjaśniają około dwóch trzecich rzeczywistej zmienności. Wpływ realnego PKB regionu jak 

i realnego PKB per capita jest zgodnie z naszymi oczekiwaniami statystycznie istotny i 

dodatni. Szacunek parametru przyjmuje jednakże wyższe wartości dla PKB regionu. Wpływ 

dystansu jest silnie ujemny i statystycznie istotny na 1-proc. poziomie. 

Wpływ wspólnej granicy jest statystycznie istotny na poziomie 5-proc. poza jedną 

specyfikacją i dodatni. Wpływ wahań kursów walutowych zgodnie z oczekiwaniami jest 

statystycznie istotny i ujemny. Usztywnienie kursu względnie wprowadzenie wspólnej waluty 

z partnerem handlowym powinno zwiększyć wolumen eksportu polskich regionów do tego 

państwa (potencjalny efekt euro). Wpływ zmiennej rlf na zmienną objaśnianą jest w 

większości przypadków statystycznie istotny na 5- bądź 10-proc. poziomie i ujemny. 

Intensywność eksportu polskich regionów jest tym samym wyższa, ceteris paribus, z 

partnerami handlowymi o zbliżonym poziomie rozwoju. Jest to ponowne zgodne z naszymi 

oczekiwaniami (hipoteza Lindera). 

We wprowadzeniu do modelu bazowego (specyfikacja E2) indeksów klasteryzacji 

(specyfikacje E3-E6) napotkano istotny problem. Okazało się iż zmienne te są w istotny 

sposób skorelowane z logarytmem naturalnym z realnego PKB regionu. Ponieważ 

wprowadzenie dwóch wysoce skorelowanych zmiennych prowadziłoby do istotnego 

obciążenia wyników zdecydowano się na pominięcie zmiennej lnyr. Indeksy klasteryzacji w 

tym sensie pośrednio aproksymują również wielkość regionów. Należy podkreślić, iż 

wykorzystanie innym zmiennych aproksymujących wielkość regionu takich jak logarytm 

naturalny z populacji regionu czy logarytm naturalny z powierzchni regionu również 

prowadziło do istotnego obciążenia wyników. 

Wpływ subindeksów klasteryzacji jak i indeksu uogólnionego na zmienną objaśnianą jest 

dodatni i statystycznie istotny na 1-proc. poziomie. Koncentracje działalności gospodarczej w 

postaci klastrów czy dystryktów przemysłowych mają istotny wpływ na potencjał eksportowy 

polskich regionów.  
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5. Podsumowanie 

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż koncentracja działalności gospodarczej a w 

szczególności poziom klasteryzacji gospodarki regionu ma statystycznie istotne i pozytywne 

przełożenie na wielkość jego eksportu. Stanowi to intersujący wniosek z punktu widzenia 

polityki gospodarczej państwa jak i jego poszczególnych regionów. Przemawia również 

pośrednio za wdrożeniem efektywnej polityki wspierania klastrów analogicznie do takich 

państw jak Francja, Hiszpania czy Niemcy.  

Pomimo pozytywnej weryfikacji zasadniczej hipotezy zauważamy pewne braki 

przeprowadzonej analizy. Powinny one zostać wyeliminowane w przyszłości. Zakładamy w 

tym kontekście przede wszystkim poszerzenie procesu mapowania klastrów na cały 

rozpatrywany okres. Warunkiem sine qua non jest pozyskanie pełnego dostępu do danych, co 

wymagałoby zmiany obecnej restrykcyjnej polityki Głównego Urzędu Statycznego. 

Pozwoliłoby to na wyliczenie indeksów klasteryzacji gospodarek regionów dla każdego roku 

i w konsekwencji umożliwi dużo precyzyjniejszą ocenę zależności, także w układzie 

dynamicznym, z wykorzystaniem panelowej wersji modelu grawitacji. W panelu 

dwukierunkowym możliwe będzie uwzględnienie efektów specyficznych dla konkretnej pary 

partnerów handlowych oraz niezależnie efektów czasowych. Estymacja metodą Hausmana-

Taylora pozwoli na wyeliminowanie potencjalnego problemu endogeniczności zmiennych.  

W kolejnym kroku przewidujemy weryfikację z wykorzystaniem sektorowego modelu 

grawitacji dla eksportu co pozwoliłoby na precyzyjną identyfikację wpływu funkcjonowania 

koncentracji działalności gospodarczej (klastrów) na potencjał eksportowy regionów w 

poszczególnych sektorach gospodarki, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym i wybranych 

sektorach usług rynkowych. Prawdopodobnym kierunkiem dalszych badań jest 

przeprowadzenie weryfikacji w oparciu o dane innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej takich jak Belgia czy Francja – umożliwiłoby to weryfikację zależności w 

oparciu o tzw. mikrodane czyli dane odnoszące się do zatrudnienia, produkcji oraz eksportu i 

importu na poziomie poszczególnych firm.  
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